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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de dertiende nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over de volgende 

onderwerpen: 

1. Aantal besmettingen 

2. Basisregels 

3. Persconferentie 

4. Mondkapje 

 

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 

  



 

 

1. Aantal besmettingen 

Er zijn minder mensen ziek door corona. 

De afgelopen weken heeft bijna niemand van de bewoners en deelnemers corona 

gekregen. 

Er zijn ook steeds minder medewerkers ziek. 

We hopen dat er geen besmettingen meer bij komen. 

 

 

2. Basisregels 
De volgende basisregels gelden nog steeds in Nederland: 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in je elleboog. 

- 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. 

 

 

3. Persconferentie 

 
 

Op vrijdag 28 mei was er weer een persconferentie. 

Premier Rutte en minister De Jonge waren op de televisie. 

Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus. 

 

Ook vertelden ze dat er een aantal maatregelen worden aangepast.  

Of zelfs worden stopgezet. 

 



 

Wat zijn de veranderingen voor De Twentse Zorgcentra? 

1. Bewoners mogen vanaf zaterdag 5 juni weer 4 bezoekers per dag ontvangen. 

Bezoekers moeten nog wel een mondkapje dragen. 

En zij moeten zich aan de basisregels houden. 

2. Onze restaurants mogen ook binnen weer open. 

Hier horen wel veel regels bij.  

De begeleiding kan je hier meer over vertellen. 

3. Er mag meer op het gebied van Recreatie. 

Ook daar horen wel veel regels bij. 

De begeleiding kan je hier meer over vertellen. 

 

Wil je weten wat premier Rutte nog meer vertelde in de persconferentie? 

Gebruik de QR-code. 

 
Je kunt dan de persconferentie in eenvoudige taal nalezen op de website van de 

Rijksoverheid. 

 

 

4. Mondkapje 

Bijna alle bewoners zijn gevaccineerd. 

Ook veel deelnemers en begeleiders hebben een prik gehad. 

Daarom mogen begeleiders van wonen en dagbesteding zelf weten of ze een 

mondkapje dragen tijdens hun werk. 

Jullie hoeven in je eigen huis geen mondkapje te dragen. 

Moet je op je werk een mondkapje dragen? 

Dat overleg je met je begeleider.  

Bezoekers moeten nog wel een mondkapje dragen. 

 
 


