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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de vierde nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over corona. 

Maar ook over andere dingen. 

 

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 

  



 

Inhoud 
 

Dit zijn de onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

 

1. Algemeen nieuws over corona 

- Maatregelen  

- Het effect van de maatregelen 

- Filmpjes over corona 

 

2. Veranderingen vanaf 1 oktober 

- Blijf binnen je eigen eenheid 

- Dagbesteding 

- Restaurants 

- Vrijwilligers 

- Boodschappen bestellen 

 

3. Wat is er te doen? 

- LosserHof: blotevoetenpad  

- Bouwhuis: voetbalcafé 

 

4. Andere onderwerpen 

- Klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon 

- Donorwet 

- blij! 

 

5. Tot slot 

- De luisterlijn  

- Nieuwsbrief in beeld 

 

  



 

1. Algemeen nieuws over corona 
 

Maatregelen  

De volgende maatregelen gelden nog steeds in 

Nederland: 

- Was vaak je handen. 

- Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve 

van je huisgenoten. 

- Vermijd drukte. 

- Blijf thuis als je verkouden bent. 

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

 

Het effect van de maatregelen 

De maatregelen helpen goed. 

Toch zijn er wel mensen ziek geworden bij de Twentse Zorgcentra. 

Een aantal medewerkers in de regio’s Almelo, Enschede en Losser. 

En ook een bewoner. 

We hopen dat ze gauw beter worden. 

 

Filmpjes over corona 

Op internet staan nuttige filmpjes over corona. 

Bijvoorbeeld op www.steffie.nl/corona.  

Hier staan ook filmpjes over het testen. 

Wanneer je je moet laten testen. 

En hoe de test gaat. 
 
 

2. Veranderingen vanaf 1 oktober 
Blijf binnen je eigen eenheid 

De regel ‘blijf binnen je eigen eenheid’ geldt ook nog steeds. 

Er is wel wat veranderd. 

De eenheden zijn groter geworden. 

Een eenheid is nu een hele regio. 

Dus Enschede, Losser en Almelo.  

En het netwerk Ambulant, Kind en Gezin. 

Bewoners en deelnemers blijven in hun eigen regio. 

Cliënten van het netwerk blijven binnen dit netwerk. 

Zij komen dus juist niet in de regio’s Almelo, 

Enschede en Losser. 

http://www.steffie.nl/corona


 

 

Dagbesteding 

Er kunnen weer meer deelnemers naar dagbesteding. 

Vanaf 1 oktober kan bijna iedereen weer aan het werk. 

Het kan wel anders zijn dan eerst. 

Alle deelnemers kunnen naar één locatie.  

Werkte je vroeger op meer plekken? 

Dan kun je nu naar één van die plekken. 

Je PB-er gaat hierover met jou in gesprek. 

 

Een aantal deelnemers vond de dagbesteding thuis erg fijn. 

Sommige deelnemers willen dat graag zo houden.  

We onderzoeken of dat mogelijk is. 

En hoe we dat dan kunnen regelen. 

 

Restaurants 

Op 1 oktober zijn de restaurants op ’t Bouwhuis en de LosserHof weer open 

gegaan.  

Je kunt hier weer naar toe om wat te eten of te drinken. 

Je moet dan wel 1,5 meter afstand houden tot andere bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers mogen vanaf 1 oktober weer aan het werk bij De Twentse 

Zorgcentra. 

Ze moeten natuurlijk wel afstand houden. 

En ze mogen op maximaal twee plekken aan het werk. 

 

Boodschappen bestellen 

De afgelopen maanden mocht je alleen eten 

bestellen bij Huuskes. 

Dat is op 1 oktober veranderd. 

Je mag ook weer boodschappen bestellen bij Albert Heijn en de Jumbo. 



 

   
 

Er mogen geen andere bezorgers komen op ’t Bouwhuis en de LosserHof. 

Je kunt daarom nog niet bestellen bij andere supermarkten. 

Ook niet bij de bakker, broodbode of andere winkels.  

 

 

3. Wat is er te doen? 
LosserHof: Blotevoetenpad  

Op de LosserHof is het blotevoetenpad geopend. 

Je kunt met blote voeten over verschillende paadjes lopen. 

Bijvoorbeeld paadjes met zand, met modder of met zaagsel. 

Er is water om je voeten daarna weer schoon te maken. 

Het blotevoetenpad vind je tegenover de ingang van het 

zwembad. 

 

‘t Bouwhuis: voetbalcafé 

In TafeltjeVier is er regelmatig een voetbalcafé. 

Je kunt dan samen met je huisgenoten kijken naar 

voetbal.  

De datums staan op de website van Recreatie: 

www.dtzcrecreatie.nl  

 

 

4. Andere onderwerpen 
Klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon 

De klachtenfunctionaris en de cliëntvertrouwenspersoon 

zijn er voor jou. 

Ze kunnen je helpen als je een probleem hebt. 

De cliëntvertrouwenspersoon heet Ria.  

De klachtenfunctionaris heet Mirjam. 

In een filmpje stellen ze zichzelf voor: 

 

Bij deze nieuwsbrief zit ook een folder. 

Hierop vind je de gegevens van Ria en Mirjam. 

http://www.dtzcrecreatie.nl/


 

 

De nieuwe donorwet 

In 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. 

Wil je hier meer over weten? 

Of over het doneren van organen? 

Dan kun je kijken op de volgende website: 

https://www.hoewerktorgaandonatie.nl/nl/ 

 

 

blij! 

In juli is er weer een blij! verspreid.  

Het was een speciale editie door corona. 

 

We zijn nu bezig met de volgende blij! 

Deze wordt ook speciaal. 

We willen er namelijk verhalen van lezers in zetten. 

Wil jij vertellen over jouw leven? 

En over de dingen die je doet in deze coronatijd? 

Stuur dan een verhaaltje en een paar foto’s. 

Het emailadres is communicatie@dtzc.nl. 

Het mag ook van jouw hele groep zijn. 

 

Heb je hulp nodig? 

Stuur dan ook een mailtje. 

Dan kunnen we je helpen! 

 

5. Tot slot 
 

De Luisterlijn 

Door het coronavirus moesten jullie veel thuis zijn. 

Je mocht niet naar dagbesteding of naar het werk. 

En er mocht geen bezoek komen. 

We konden ons voorstellen dat je graag eens met iemand zou 

willen praten. 

Daarvoor hebben we de luisterlijn opgericht. 

Gelukkig is er inmiddels veel veranderd. 

Vanaf 1 oktober zijn er elke dag weer mensen aan het werk bij 

Bureau Zeggenschap. 

We kunnen nu ook weer gewoon de telefoon beantwoorden. 

https://www.hoewerktorgaandonatie.nl/nl/
mailto:communicatie@dtzc.nl


 

Daarom is de luisterlijn veranderd. 

Het speciale nummer is gestopt per 1 oktober. 

Je kunt dan gewoon weer bellen met Bureau Zeggenschap. 

Het telefoonnummer is 088-4304556. 

 

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 
 

   
 

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

