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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de tiende nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over corona.  

We bespreken de volgende onderwerpen: 

1. Aantal besmettingen 

2. Persconferentie 

3. Basisregels 

4. Inenten 

 

We blijven nieuwsbrieven voor jullie maken. 

Ook als de coronacrisis voorbij is. 

 

Over een tijdje krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, raad van bestuur 

  



 

1. Aantal besmettingen 

Er zijn minder mensen zie door corona. 

De afgelopen weken heeft niemand van de bewoners en deelnemers corona 

gekregen. 

Wel zijn een paar medewerkers ziek. 

We hopen dat er geen besmettingen meer bij komen. 

 

2. Persconferentie 

 
 

Op dinsdag 23 februari was er weer een persconferentie. 

Premier Rutte vertelde dat de lockdown wordt verlengd tot 15 maart. 

 

Wel worden vier maatregelen versoepeld: 

1. Er gaan meer scholen open.  

2. Mensen tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten. 

3. Winkels mogen weer open.  

Je moet wel een afspraak maken als je naar een winkel wilt. 

4. Mensen met een contactberoep mogen weer aan het werk. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat je weer naar de kapper kan. 

Soms komt de kapper thuis om iemand te knippen. 

Dan mag er die dag verder niemand meer op bezoek komen. 

Dit hoort bij de volgende basisregel: Maximaal één bezoeker per dag. 

 

3. Basisregels 
De volgende basisregels gelden nog steeds in Nederland: 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in je elleboog. 

- Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve van je huisgenoten. 



 

- Vermijd drukte. 

- Blijf thuis als je verkouden bent. 

- Na 9 uur ’s avonds mag je niet meer naar buiten. 

- Maximaal één bezoeker per dag. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra houden we ons hier nog steeds aan. 

 

4. Inenten 

 
 

Het inenten is bijna klaar. 

Eind februari hebben de bewoners van de LosserHof de tweede prik gehad. 

Deze week krijgen de bewoners van ’t Bouwhuis de tweede prik. 

Net als de bewoners die in een andere plaats wonen.  

We hopen dat hierdoor geen bewoners meer ziek worden. 

Ook de medewerkers mogen nu een prik halen.  

Dat kan niet bij De Twentse Zorgcentra.  

Zij gaan ergens anders heen voor de prik.  

 

5. Tot slot 
Nieuwsbrief in beeld 

Van iedere nieuwsbrief maken we ook een video. 

In de video leest Petra van BOOM TV de nieuwsbrief voor.  

En zijn er filmpjes te zien. 

De video’s van de nieuwsbrieven staan op de website van De Twentse Zorgcentra: 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/45729/actueel/corona/nieuwsbrieven-

voor-clienten 
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