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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

De eerste nieuwsbrief ging over corona. 

De tweede nieuwsbrief ging ook over corona. 

En er zat een schema bij met datums. 

 

Het schema liet zien wanneer wat weer mag. 

Er mag steeds iets meer in Nederland. 

En ook bij De Twentse Zorgcentra. 

 

Deze derde nieuwsbrief gaat weer over corona. 

Maar ook over andere dingen. 

We blijven nieuwsbrieven voor jullie maken. 

Ook als de coronacrisis voorbij is. 

 

Over een paar weken krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, 

raad van bestuur 
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1. Uitleg over QR-codes 
Een QR code is een plaatje dat je kunt scannen. 

Scannen lijkt op een foto maken. 

Je gaat dan gelijk naar de website of een filmpje op internet.  

Je hoeft dus niet het adres in te typen van de website of het 

filmpje. 

Super snel en makkelijk ! 

 

Op je telefoon of tablet kun je een app zoeken waar je QR codes mee kunt 

scannen. 

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief staat hoe je deze app op je telefoon 

of tablet kunt zetten. 

QR code scanner is een goede app. 

Deze app is gratis. 

Ook op You Tube zijn er filmpjes te vinden over dit onderwerp! 

 

We wensen jullie veel plezier en gemak. 

In deze nieuwsbrief staan ook QR codes. 

Je kunt proberen ze met de QR code scanner te scannen. 

Wie weet vind je leuke websites en mooie filmpjes! 

 

 

2. Maatregelen vanwege corona 
 

Maatregelen in Nederland 

De volgende maatregelen gelden nog steeds in Nederland: 

- Was vaak je handen. 

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

- Vermijd drukte. 

 

Er zijn ook maatregelen opgeheven: 

- De scholen zijn weer open. 

- Een aantal openbare gelegenheden is weer open. 

Dit zijn bijvoorbeeld restaurants en bibliotheken. 

- Mensen met contactberoepen mogen weer aan het werk. 

Dit zijn bijvoorbeeld kappers en fysiotherapeuten. 

 

 

 



 

Maatregelen van De Twentse Zorgcentra 

De Twentse Zorgcentra houdt zich aan de maatregelen in 

Nederland. 

De raad van bestuur heeft een filmpje gemaakt om dat te 

laten zien.  

Maar gelukkig kan er wel steeds meer: 

- er mag weer bezoek komen 

- je kunt weer naar familie 

Er moeten wel eerst goede afspraken gemaakt worden. 

 

Dagbesteding 

Een deel van de dagbesteding is ook weer begonnen. 

Maar nog niet voor iedereen. 

Eerst voor mensen die ergens anders wonen, maar 

werken bij De Twentse Zorgcentra. 

Later start de dagbesteding ook voor de bewoners 

van De Twentse Zorgcentra. 

 

Het effect van de maatregelen 

De maatregelen helpen goed. 

Bij De Twentse Zorgcentra zijn maar een paar mensen ziek geworden. 

Deze mensen zijn allemaal weer beter. 

 

 

3. Bericht van de regioraden 
 

Regioraad Almelo 

We hopen dat het niet zo lang meer duurt.  

Houd vol ondanks dat het balen is. 

Houd afstand ook als we straks weer mogen werken. 

Ook al verveel jij je, houd vol en onderneem dingen. 

En blijf gezond!  

Namens de regioraad, Paul en Wobbie 

 

Regioraad Enschede 

Probeer om je niet te veel zorgen te maken. 

We zien elkaar snel al weten we nu nog niet wanneer! 

Namens de regioraad Enschede, Natascha 
 



 

Regioraad Losser 

Wij willen alle bewoners  bedanken  

voor de rust en gemoedelijkheid  

die we in deze zware  tijd met elkaar door moeten. 

De Regioraad doet ook even niets.  

Maar zodra alles weer mag en kan staan we voor jullie klaar ! 

Dus lieve bewoners jullie doen het goed. 

Probeer dit nog even uit te zitten zo lang het nog duurt. 

Namens de regioraad Losser, Rika 

 

Bewonersraad 

Door de coronacrisis zijn alle Regioraden en deelnemersraden stil komen te 

liggen. 

Er is dus al een tijd geen stem van bewoners te horen in de organisatie. 

We hebben goed nieuws… 

Er is namelijk een nieuwe bewonersraad opgericht. 

Door deze bewonersraad krijgen bewoners wel weer een stem binnen De 

Twentse Zorgcentra. 

Door de coronacrisis moeten we het wel heel anders doen dan we gewend zijn. 

Normaal gesproken komen de verschillende raden bij elkaar om te vergaderen. 

Dit kan nu niet en daarom hebben we gezocht naar andere manieren. 

 

In deze nieuwe raad zitten alleen mensen die bij ons wonen. 

Dit hebben we gedaan omdat de mensen die niet bij ons wonen nu eigenlijk niet 

goed kunnen meepraten over De Twentse Zorgcentra. 

Dat komt omdat zij te maken hebben met maatregelen van andere organisaties. 

 

Om mee te kunnen doen hebben we gezocht naar mensen: 

 die wonen bij De Twentse Zorgcentra. 

 die goed kunnen vergaderen door te beeldbellen. 

 die ervaring hebben in het raadswerk. 

 die gemotiveerd zijn om mee te doen. 

En we hebben gekeken naar een goede verdeling van de 3 regio’s. 

 

Het is gelukt om 12 enthousiaste mensen te vinden die lid zijn geworden van 

deze raad. 

Dit zijn: 

Andre Roetgerink, Ebru Dogan, Joan Frans en Dylan Bloem uit de regio Enschede. 

Rika Santhuizen, Elly den Uil, Jose de Haan en Kim Jonker uit de regio Losser. 



 

Wobbie Baars, Louise Schröder, Ronald Kuiper en Jan Pikkemaat uit de regio 

Almelo. 

 

De raad wil jullie graag goed informeren en betrekken bij wat ze doen. 

Er zal dus regelmatig informatie of een vraag of een enquête jouw kant op 

komen. 

We zouden het heel fijn vinden als je hier op gaat reageren. 

Dan kunnen we dat meenemen naar de gesprekspartner van de raad. 

Het kan ook zijn dat je zelf iets wilt vertellen of iets kwijt wilt aan ons. 

Dat kan door een mail te sturen naar 

BureauZeggenschap@detwentsezorgcentra.nl  

 

 

4. Wat is er te doen? 
Links 

Op internet staan veel ideeën om leuke dingen te doen. 

Op de volgende websites vind je ideeën voor recreatie en activiteiten: 

- De website van Recreatie: www.dtzcrecreatie.nl 

  
- De website van De Twentse Zorgcentra: 

www.detwentsezorgcentra.nl/actueel/corona  

Onder de tekst vind je een blok met de naam Thuisrecreatie. 

 
 

mailto:BureauZeggenschap@detwentsezorgcentra.nl
http://www.dtzcrecreatie.nl/
http://www.detwentsezorgcentra.nl/actueel/corona


 

Tip van Joan: tasjes maken 

Hoi ik ben Joan, 

En heb een leuke tip. 

Ik heb een tasje geverfd. 

Het was best makkelijk! 

Je hebt ervoor nodig: 

Stoffen tasje, elastieken, water, verf. 

Ik heb er een vlog over gemaakt. 

Deze is te zien in het filmpje van de 

nieuwsbrief. 

Groetjes Joan 

 

 
 

 

blij! 

In mei is de blij! van maart verspreid.  

Hier staan leuke verhalen in.  

We zijn ook al bezig met een nieuwe blij! 

Deze verschijnt in juli. 

 

Digitaal kaarsje 

Op de website van De Twentse Zorgcentra kun je een kaarsje aansteken. 

Een digitaal kaarsje. 

Je kunt het doen als iemand is overleden.  

Maar ook als er iets anders aan de hand is. 

Of gewoon zomaar. 

Je kunt een kaarsje aansteken op de website: 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/digitaal-kaarsje 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/digitaal-kaarsje


 

 
 

 

5. Andere onderwerpen 
Kwaliteitsrapport 

Ieder jaar maakt De Twentse Zorgcentra een 

kwaliteitsrapport. 

Het rapport gaat over de kwaliteit van zorg.  

De dingen die goed gaan. 

En de dingen die beter kunnen. 

Van dit rapport is ook een versie gemaakt voor 

bewoners en deelnemers. 

Je kunt het bekijken op de website van De Twentse 

Zorgcentra. 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/organisatie/wie-

zijn-wij/publicaties 

 
 

Uitslag kleurwedstrijd doeboek 

In het doeboek van april stonden drie kleurplaten. 

In totaal zijn er ongeveer 50 kleurplaten ingeleverd. 

Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend. 

Dit zijn de drie winnende kleurplaten: 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/organisatie/wie-zijn-wij/publicaties
https://www.detwentsezorgcentra.nl/organisatie/wie-zijn-wij/publicaties


 

       
    

 

Dit zijn de prijswinnaars: 

Magda Meupelenberg heeft kleurplaat 2 gekleurd. 

Amber Zwoferink heeft kleurplaat 3 gekleurd. 

De winnaar van kleurplaat 1 wil niet genoemd worden in deze nieuwsbrief. 

 

     
 
  



 

Oproep STERKplaats 

 
De STERKplaats Twente is een leerwerkplek voor mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Hier kun je leren om nog sterker te worden. 

In het filmpje van de QR code hoor je er meer over.  

Er zijn twee mensen van De Twentse Zorgcentra die hier 

met veel plezier naar toe gaan. 

En er is nog plek voor nieuwe STERKstudenten. 

Heb je belangstelling? 

Praat er dan eens over met je begeleider of met je 

familie. 

Wil je er meer over weten? 

Kijk dan op  www.lfb.nu.  

Of stuur een mail naar twente@lfb.nu. 

Je kunt ook contact opnemen met Peter Molenkamp van 

Bureau Zeggenschap. 

Zijn telefoonnummer is 06 41242330.  

Zijn mailadres is 

peter.molenkamp@detwentsezorgcentra.nl. 

 

 

6. Tot slot 
De luisterlijn van De Twentse Zorgcentra 

Vind je het fijn om een keer met iemand te kunnen bellen? 

De luisterlijn is er nog steeds. 

Je kunt elke werkdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bellen. 

Het nummer is 088 430 6888. 

 

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 

http://www.lfb.nu/
mailto:twente@lfb.nu
mailto:peter.molenkamp@detwentsezorgcentra.nl
https://www.detwentsezorgcentra.nl/45729/actueel/corona/nieuwsbrieven-voor-clienten
https://www.detwentsezorgcentra.nl/45729/actueel/corona/nieuwsbrieven-voor-clienten


 

   
 

Oproep 

Wil jij ook iets vertellen? 

Over een leuke activiteit?  

Of over de manier waarop jij contact houdt met familie of vrienden? 

Stuur dan een bericht naar communicatie@dtzc.nl. 

Dan komt jouw verhaal misschien in de volgende nieuwsbrief! 

Heb je een vraag waarop je antwoord wilt?  

Stuur dan ook een berichtje naar communicatie@dtzc.nl. 

Misschien kunnen we er in de volgende nieuwsbrief antwoord op geven. 

 

  
 

  

mailto:communicatie@dtzc.nl
mailto:communicatie@dtzc.nl


 

Bijlage: installeren van een app die QR codes kan lezen 

Deze handleiding is alleen voor smartphones met Android. 

Niet voor Iphones. 

 

1. Ga naar Play store.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Typ in het vakje om te zoeken de 

volgende tekst: QR code scanner 

 

  
 

3. Klik op QR code gratis 

                                                                                                                                                                          

    
 

4. Klik op Installeren 

      
 

5. Klik op Openen 

 

               
 

6. Klik op Toestaan 

 

                                               
 

7. Nu kun je de QR code scanner 

gebruiken 


