
 

 
 

NIEUWSBRIEF  
Nummer 15 
 
 
 
 
 
 
Beste bewoner of deelnemer, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief voor jou. 
  
Deze nieuwsbrief gaat over de volgende 
onderwerpen: 
1. corona 
2. klachten 
3. afscheid Gerard Veldscholte 
4. opening de Noaber 
5. opening activiteitengebouw op ‘t Bouwhuis 
6. kunstroute op de LosserHof 
7. werkzaamheden Oldenzaalsestraat 
 
 
Over een tijdje krijg je weer een nieuwsbrief. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven,  
raad van bestuur 
  



 

 
1.Corona 
* Zieke bewoners 
Corona is nog niet voorbij. 
Op ’t Bouwhuis heeft een aantal bewoners corona 
gekregen. 
Gelukkig hebben ze er weinig last van gehad. 
 
* Persconferentie 
Dinsdag 14 september was er een persconferentie.  
Minister-president Rutte vertelde over een aantal 
veranderingen. 
Voor De Twentse Zorgcentra betekent dat het volgende: 
 
1. Anderhalve meter 
Het is niet meer verplicht om anderhalve meter afstand te houden. 
Afstand houden mag natuurlijk wel als je dat wilt. 
We houden rekening met elkaar als mensen toch afstand willen houden. 
 
2. Restaurants en evenementen 
In onze eigen restaurants is geen 
coronatoegangsbewijs nodig. 
In andere restaurants wel. 
En bij veel evenementen ook.  
Op de website van de overheid staat wanneer je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt. 
Scan de QR-code om naar de website te gaan. 
 
De volgende situaties gelden als coronatoegangsbewijs: 
- je bent gevaccineerd 
- je bent kort geleden negatief getest 
- je hebt corona gehad en bent weer beter 
 
Op de volgende manieren kun je een coronatoegangsbewijs krijgen of aanvragen: 
 
 
 
 
 



 

a. Heb je een smartphone en een DigiD?  
Dan kun je het bewijs op je telefoon zetten. 
Op de website van de overheid staat hoe je dit kunt 
doen. 
Via de QR-code kom je bij die website. 
Je begeleider kan je helpen. 
Je kunt ook hulp vragen aan Bureau Zeggenschap. 
Het telefoonnummer is 088 430 4556. 
 
b. Heb je geen smartphone maar wel een DigiD? 
Dan kun je een bewijs printen. 
Dit gaat via de website www.coronacheck.nl. 
Via de QR-code kom je op deze website. 
  
 
 
 
 
c. Heb je geen smartphone en geen DigiD? 
Dan kun je een papieren bewijs aanvragen via de praktijkverpleegkundige. 
Je begeleider kan je hiermee helpen. 
 
 
Wil je meer informatie over corona en over 
toegangsbewijzen? 
Dan kun je kijken op de website van Steffie: 
www.corona.steffie.nl 
 
 
 
 
3. Vervoer 
In het vervoer blijven mondkapjes verplicht. 
 
4. Aantal bezoekers 
Er zijn regels voor het aantal bezoekers dat in onze restaurants mag komen. 
De restaurants weten hoeveel mensen ze binnen mogen laten. 
 
 

http://www.coronacheck.nl/
http://www.corona.steffie.nl/


 

2. Klachten 
We hopen dat je tevreden bent. 
Over je leven en over de zorg die je ontvangt van ons. 
Ben je toch ergens niet helemaal tevreden over? 
Dan kun je dit bespreken. 
Het liefst met je begeleider of iemand die je goed kent. 
 
Lukt dat niet? 
Of wil je er met iemand anders over praten? 
Dan kan dat ook.  
Je kunt terecht bij een aantal mensen. 
Zij zijn cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. 
Je ziet ze op de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Via de QR-codes kun je filmpjes bekijken. 
Hierin stellen de cliëntvertrouwenspersonen en de klachtenfunctionaris zichzelf 
voor. 
 
3. Afscheid Gerard Veldscholte 
In oktober nemen we afscheid van Gerard Veldscholte. 
Gerard heeft veel leuke activiteiten georganiseerd voor bewoners en 
deelnemers. 
Hij heeft 49 jaar gewerkt bij De Twentse Zorgcentra. 
Nu gaat hij met pensioen. 
 
Op vrijdag 29 oktober kun je afscheid nemen van Gerard. 
Dan is er een feest in TafeltjeVier op ’t Bouwhuis. 
Het duurt van 13-16 uur. 
 

 
 
 
 
 
 



 

4. Opening de Noaber 
Op vrijdag 8 oktober wordt de Noaber geopend. 
De Noaber heeft een (hout)-werkplaats, buitenruimte 
en winkel. 
Het adres is Lonneker Molenweg 20 in Enschede. 
Het bouw wordt al een jaar gebruikt. 
Maar door corona is de opening nu pas. 
Om 10.30 uur is de officiële opening. 
Daarna kan iedereen binnen kijken tot 13.30 uur.  
 
5. Opening dagbestedingscentrum op ’t Bouwhuis 
Op woensdag 27 oktober wordt het dagbestedingscentrum op ’t Bouwhuis 
geopend. 
Hierin zitten de volgende groepen: 
- Zilverband 
- de Windgong 
- UniekGeluk 
- de Maatgever 
- Stamvast 
 

 
Het gebouw wordt al een tijd gebruikt. 
Maar door corona konden we het nog niet officieel openen. 
Dat kan nu wel! 
Op woensdag 27 oktober is er daardoor extra drukte bij dit gebouw. 
Aan het eind van de middag is er een open huis. 



 

 
6. Kunstroute op de LosserHof 
Op de LosserHof kun je een kunstroute lopen. 
Deze heet ‘Volg het pad van de olifant’. 
Langs de route zie je kunstwerken.  
Deze zijn gemaakt door bewoners en deelnemers. 
De start is bij deze beschilderde olifant in de vakantietent. 
Je volgt daarna de poten op de weg. 
De kunstroute is te lopen tot en met 31 oktober. 
 

 
 
 
7. Werkzaamheden Oldenzaalsestraat 
De grote weg langs de LosserHof heet de Oldenzaalsestraat. 
Binnenkort zijn er werkzaamheden aan deze weg. 
Deze beginnen op maandag 25 oktober en duren zes weken. 
Dit betekent het volgende voor de bereikbaarheid van de LosserHof: 
 
* Fiets 
Met de fiets blijft de LosserHof bereikbaar vanaf Losser en vanaf Oldenzaal. 
 
* Bus 
Tijdens de werkzaamheden rijden er geen bussen langs de Oldenzaalsestraat. 
 
* Auto 
Met de auto kun je tijdens de werkzaamheden via één kant naar de LosserHof: 
Drie weken kun je er komen vanaf Losser. 
En drie weken kun je er komen vanaf Oldenzaal.  



 

Bijlage: cliëntvertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris 
 
Annemieke Bijkerk, cliëntvertrouwenspersoon 

  
 
Mirjam Dopheide, klachtenfunctionaris 

   
 
Margreeth Rebers en Karlijn Pomp, cliëntvertrouwenspersonen onvrijwillige zorg 

 
 
Heleen Tijhoff, cliëntvertrouwenspersoon jeugd 

  


