
 

 

NIEUWSBRIEF september 2022 
 
Beste bewoner of deelnemer, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor je.  

 

ABCDate 
 

 
 
 

Ben jij 18 jaar of ouder?  

Wil jij nieuwe mensen leren kennen?  

Wil je dit online doen?  

Dan is ABCDate echt iets voor jou.  

ABCDate is een website en app.  

Hier kun je nieuwe mensen ontmoeten.  

Je kunt dan 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! 
 
 
 



 

 
 

Aanmelden 

Jouw begeleider moet zich eerst aanmelden voor ABCDate. 

Daarna meldt jouw begeleider jou aan voor ABCDate.  

Dit is gratis.  

Dit kan vanaf dinsdag 4 oktober 2022.  

Na het aanmelden maak je je profiel aan en kies je leuke foto’s uit.  

Vervolgens geef je bij het kopje “Leden” aan wat jij zoekt op ABCDate. 
 

Ontmoetingsavonden 

ABCDate organiseert ook ABCDate avonden op verschillende locaties.  

Daar kan je je voor aanmelden via de ABCDate Kalender. 

Je kunt er nieuwe mensen leren kennen en gezellig met elkaar kletsen. 

 

Vragen 

Heb je vragen?  

Ga dan naar je begeleider.  

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

De week van de zorginnovatie 
Met zorginnovatie bedoelen we veranderingen in de zorg 

met hulp van nieuwe digitale en technische hulpmiddelen.  

Wil jij weleens weten hoe een robothond eruit ziet? 

En wat je hiermee kunt doen? 

Weet je dat De Twentse Zorgcentra nog meer nieuwe hulpmiddelen heeft? 

Kom zelf kijken en uitproberen tijdens de week van de zorginnovatie. 

Dat is van 26 tot en met 30 september. 

Hieronder vind je de data, tijden en op welke locatie je moet zijn. 
 

Maandag 26 september, 13.30 – 16.30 uur  

Ontmoetingscentrum op de LosserHof 

Dinsdag 27 september, 13.30 – 16.30 uur 

Oude linnenkamer Bouwhuislaan 5, ’t Bouwhuis 

Donderdag 29 september, 13.30 – 16.30 uur  

Heerlijk Happy in Almelo 
 

Je bent van harte uitgenodigd om (met je verwant) langs te komen.  
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Prijsvraag uitleenservice 

De nieuwe hulpmiddelen kun je straks ook lenen. 

En uitproberen. 

Dat kan via de uitleenservice. 

We zoeken een nieuwe naam voor de uitleenservice. 

Heb jij een goed idee voor een nieuwe naam? 

Geef je idee dan uiterlijk 30 september door via 

zorginnovatie@detwentsezorgcentra.nl. 

Je kunt een interactieve robothond of –kat winnen. 

De winnaar wordt persoonlijk benaderd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 

Raad van bestuur 
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