
 

 

NIEUWSBRIEF oktober 2022 
 
Beste bewoner of deelnemer, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor je.  

Met de volgende onderwerpen: 

1. Energie besparen. Help je mee? 

2. Afspraken maken om minder geld uit te geven 

3. Corona, hoe staat het er nu voor? 

4. Beschikbaarheid artsen 

5. ABCDate startfeest 

 

1. Energie besparen. Help je mee? 
De energieprijzen stijgen in Nederland. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra stijgen de energiekosten. 

Samen kunnen we daar wat aan doen. 

Minder energie verbruiken.  

Door bijvoorbeeld de verwarming iets lager te zetten in huis. 

 

Wat kun je nog meer doen? Hieronder enkele tips 

• Doe de verlichting uit als het niet nodig is. 

• Zet je apparaat uit als je dit niet nodig hebt.  

• Haal de stekker uit het stopcontact.  

• Haal de oplader uit het stopcontact. 

• Zet de verwarming of airco uit als je de ruimte verlaat. 

• Zet je ventilatierooster open als dit mogelijk is.  

• Lucht minimaal 1x per dag de woning 15-30 minuten.  

• Zet bij het luchten de verwarming of airco lager of uit. 

• Zet de waterkraan niet maximaal open, maar zover als nodig.  

• Laat een kraan niet onnodig lopen.  

• Probeer niet te lang onder de douche te staan. 

 

 

 

 

 



 

2. Afspraken maken om minder geld uit te geven 
Zoals je merkt worden heel veel zaken op dit moment duurder.  

De boodschappen zoals koffie en brood, maar ook benzine. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra lopen de kosten op!  

Daarom gaan we afspraken met elkaar maken. 

Zodat we minder geld uitgeven. 

 

Hieronder kun je de afspraken lezen. 

 

• De teammanager zorgt ervoor dat er voldoende begeleiders zijn op de 

groep, maar niet teveel. 

• Als er iemand weggaat bij jou op de groep.  

Dan zorgt de begeleiding ervoor dat er zo snel mogelijk een andere 

bewoner komt wonen.  

• Als de zorg voor jou verandert.  

Dan zorgt jouw persoonlijk begeleider en gedragskundige samen met jou 

ervoor dat je kunt verhuizen naar een plek die beter past bij de zorg voor 

jou. 

 

Zo helpen we samen om zuinig om te gaan met geld. 

Als je vragen hebt, neem dan contact op met je persoonlijk begeleider. 

 

3. Corona, hoe staat het er nu voor? 
In Nederland nemen de coronabesmettingen weer toe.  

Ook bij De Twentse Zorgcentra.   

Daarom geven we je een aantal adviezen: 

• Was regelmatig je handen met water en zeep. 

• Hoest en nies in je elleboog, als je dat kunt. 

• Schud geen handen.  

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.  

Gooi deze daarna weg.  

  En was daarna je handen. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht in je kamer. 

• Blijf thuis en laat je testen bij klachten zoals verkoudheid.  

  Ook als je ingeënt bent.  

  Of een herhaalprik hebt gehad.  

• Blijf thuis bij een positieve test en vermijd contact met anderen.  

  Ook als die anderen ingeënt zijn.  

• Laat je inenten tegen corona. 



 

 

Bij De Twentse Zorgcentra houden we ons aan deze adviezen. 

Deze adviezen gaan ook de verspreiding van griep en verkoudheid tegen. 

 

4. Beschikbaarheid artsen 
Er zijn te weinig artsen in Nederland.  

Ook bij De Twentse Zorgcentra zijn te weinig artsen. 

Onze artsen werken vanaf nu op een andere manier.  

Ze hebben geen vast werkgebied meer. 

Of een vaste plek. 

Je kunt dus zelf verschillende artsen tegenkomen. 

Onze artsen overleggen met de praktijkverpleegkundigen  

over jouw medische situatie. 

Onze praktijkverpleegkundigen kennen jou  

en je medische situatie goed. 

Zij zijn wel steeds op een vaste plek. 

Je komt dus zelf steeds dezelfde praktijkverpleegkundigen tegen. 

Door deze oplossing kunnen we iedereen genoeg medische zorg blijven geven. 

 

5. Startfeest ABCDAte 
Ben jij 18 jaar of ouder?  

Wil jij nieuwe mensen leren kennen?  

Dan is ABCDate echt iets voor jou.  

 

ABCDate is een website en app.  

Je kunt chatten met andere mensen.  

Misschien ben je op zoek naar een vriendschap 

of een maatje om samen leuke dingen mee te doen?  

Of misschien ben je op zoek naar een relatie?  

Dat kan allemaal! 

 

Startfeest 

Op vrijdag 4 november is het Startfeest van ABCDate.  

Je kunt hier nieuwe mensen leren kennen.  

En gezellig met elkaar kletsen. 

Je kunt ook een profielfoto laten maken.  

En je kunt genieten van een hapje en een drankje.  

Het is bij TafeltjeVier op ’t Bouwhuis.  

Van 19.00 tot 21.00 uur.  



 

 

Aanmelden voor het Startfeest van ABCDate 

Aanmelden kan via de website van Recreatie.  

www.dtzcrecreatie.nl  

 

Vragen 

Wil je meer weten of heb je vragen?  

Ga dan naar je begeleider.  

Of stuur een e-mail naar abcdate@detwentsezorgcentra.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven  

Raad van bestuur 

http://www.dtzcrecreatie.nl/
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