
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF OVER CORONA,  

nummer 1 

versie B 
 
 

 

Beste bewoners en deelnemers, 

 

Sinds begin maart hebben we in Nederland te maken met het coronavirus. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra merken we hier veel van. 

In deze nieuwsbrief geven we jullie informatie over het coronavirus. 

Bijvoorbeeld wat het virus is.  

Welke maatregelen er gelden in Nederland. 

En welke maatregelen er gelden bij De Twentse Zorgcentra. 

 

We zijn trots op jullie. 

Jullie houden het zo goed vol in deze crisis! 

We wensen jullie veel sterkte voor de tijd dat de crisis nog duurt. 
 

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. Wat is het coronavirus? 

Sinds begin maart hebben we in Nederland het coronavirus. 

Het virus verspreidt zich door hoestdruppeltjes. 

Sommige mensen worden een klein beetje ziek.  

Andere mensen worden heel ziek. 

Mensen kunnen een longontsteking krijgen. 

Maar dat hoeft niet. 

Iedereen met het coronavirus heeft deze klachten: 

- hoesten 

- koorts 

Veel mensen worden weer beter. 
 

2. Maatregelen in Nederland 

Vanaf 16 maart gelden er in Nederland 

maatregelen. 

De regering beslist over deze maatregelen. 

 

Door de maatregelen worden er weinig mensen 

ziek door het coronavirus.  

Je hoort de maatregelen in persconferenties op 

de tv. 

 

De volgende maatregelen gelden tot 20 mei: 

- Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven. 

- Je moet anderhalve meter afstand houden van andere mensen. 

 Deze regel geldt niet voor huisgenoten. 
  



 

- Je moet vaker handen wassen. 

- Een deel van de scholen blijft dicht. 

- Openbare gelegenheden blijven dicht. 

 Dit zijn bijvoorbeeld restaurants en bioscopen. 

- Bezoek in verpleeghuizen is verboden. 

- Mensen in contactberoepen mogen niet werken.  

 Dit zijn bijvoorbeeld kappers en fysiotherapeuten. 

Deze maatregel geldt tot 1 september:  

- Er worden geen evenementen gehouden. 

 

3. De maatregel handen wassen 

De belangrijkste maatregel is vaak handen wassen.  

Je handen komen met veel spullen in aanraking.  

Dan krijg je bacteriën en virussen op je handen. 

Door je handen te wassen, spoel je deze weg.  

Het is belangrijk om hierbij zeep te gebruiken.  

Zeep is beter dan alcohol. 

Want alcohol maakt niet schoon en zeep wel. 

 

4. Maatregelen van De Twentse Zorgcentra 

De Twentse Zorgcentra houdt zich aan de maatregelen in Nederland. 

We hebben zelf ook een aantal maatregelen: 

- Er mag geen bezoek op de groepen komen. 

- Alle dagbesteding blijft voorlopig dicht. 

- Er mogen zo weinig mogelijk mensen op ’t 

Bouwhuis en de LosserHof komen. 

 

5. Het effect van de maatregelen 

Zonder maatregelen worden er veel mensen ziek. 

Nu er maatregelen zijn, worden er minder mensen ziek. 

Bij De Twentse Zorgcentra helpen de maatregelen ook. 

Wel zijn er een paar mensen ziek geworden. 

Een paar medewerkers en een paar bewoners van ’t Bouwhuis. 

De zieke medewerkers blijven thuis totdat ze beter zijn. 

De zieke bewoners worden verpleegd in Stamvast op ‘t Bouwhuis. 

Sommigen zijn alweer beter. 

We hopen dat de anderen ook gauw beter worden. 

En dat er niet meer mensen van De Twentse Zorgcentra ziek worden. 
  



 

6. Waar vind je meer informatie? 

Meer informatie vind je vooral op internet.  

De volgende websites kun je bekijken als je meer wilt weten:  

- Op de website van de rijksoverheid staan de maatregelen in 

Nederland. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

- Op de website van het RIVM staat algemene informatie over corona. 

 RIVM betekent Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

- Op de website van Steffie staat informatie 

over het virus op een makkelijke manier 

uitgelegd. 
https://corona.steffie.nl/nl/ 

 

 

- De website van De Twentse Zorgcentra: 

 www.detwentsezorgcentra.nl/actueel/corona 

 Onder de tekst zie je een plaatje met de tekst: uitleg 

over het coronavirus 
 

 

7. Wat is er te doen? 

- Je kunt aan de slag met het doeboek.  

 Je kreeg het een paar weken geleden.  

 Wat vind je van het doeboek? 

 Heb je ideeën wat er een volgende keer in zou kunnen 

staan?  

 Je kunt het ons vertellen door een mailtje te sturen 

naar communicatie@dtzc.nl.  

 Misschien maken we in de zomer nog een doeboek. 

 Wil je niet nog een doeboek ontvangen? 

 Stuur dan een mailtje naar communicatie@dtzc.nl. 

 

Op internet staan ook 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. 
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8.  Verhaal van een bewoner of deelnemer  

Het verhaal van Elly: beeldbellen 

Door de coronamaatregelen is er veel veranderd voor Elly.  

Elly woont in Hengelo. 

Overdag gaat ze naar de LosserHof voor dagbesteding. 

Ook gaat Elly regelmatig naar de Vlinderweg op de LosserHof.  

Ze eet hier dan gezellig mee en doet mee aan allerlei 

activiteiten. 

Door de maatregelen mag ze niet meer op de LosserHof 

komen. 

Normaal gesproken gaat Elly ook vaak naar haar moeder in 

Enschede. 

Of haar moeder komt bij haar.  

Door de maatregelen kunnen ze elkaar nu niet bezoeken. 

Elly heeft op een andere manier toch contact met iedereen. 

Ze beeldbelt namelijk regelmatig via WhatsApp. 

Elly zegt hierover: “Beeldbellen is leuk. Hierdoor kan ik de mensen zien die 

belangrijk voor mij zijn.” 

 

9. Verhaal over een activiteit 

Online Bingo!  

Hoe kwamen we op het idee? 

Jullie kunnen niet naar dagbesteding kunnen. 

Daarom wilden we graag dagbesteding bij jullie brengen! 

Hoe kwamen we in jullie huiskamer terecht? 

Door het online te regelen via internet! 

 

We doen inmiddels drie weken online bingo.  

Jullie genieten ervan en wij ook.  

Deelnemers en begeleiders hoeven niets te bedenken. 

Ze hoeven alleen maar mee te doen.  

Er doen woongroepen mee. 

Er doen ook cliënten mee die zelfstandig wonen. 

En er doen cliënten mee die ondersteuning aan huis krijgen. 

 

Deelnemer Abraham zegt: 

“We vonden het allemaal heel spannend. 

Iedereen hield elkaar in de gaten of je bijna bingo had! 

  



 

De prijzen zijn heel leuk en je hebt er echt wat aan.  

De bingo liep goed. 

Ze herhaalden de nummers en je kon vragen of een nummer al geweest was. 

Zeker vaker doen!” 

 

Wil je ook meedoen met online bingo? Kijk dan op www.dtzcrecreatie.nl.  

Daar staat wanneer er weer online bingo gespeeld wordt. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar bureauzeggenschap@dtzc.nl. 

 

10. De luisterlijn van de Twentse Zorgcentra 

Door het coronavirus moet je veel thuis zijn.   

Je kunt voorlopig niet naar de dagbesteding of naar je werk. 

Er mag helaas voorlopig ook geen bezoek bij jou komen. 

We kunnen ons voorstellen dat je graag eens met iemand wilt praten. 

Hiervoor hebben we de luisterlijn gemaakt. 

 

Wil je een gezellig praatje maken? 

Wil je tips over leuke dingen die je thuis kunt doen? 

Wil je eens gebeld worden door een vrijwilliger? 

Wil je af en toe eens een kaartje of een brief krijgen? 

Of wil je misschien in contact komen met andere 

bewoners van de Twentse Zorgcentra? 

Of heb je andere vragen? 

 

Bel dan met de luisterlijn.  

Dan luisteren we naar jou. 

En gaan we samen kijken hoe we jou kunnen helpen. 

De luisterlijn kun je elke werkdag tussen 10.00 uur en 16.00 bellen. 

Het nummer is 088 430 6888. 
 

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. 
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