
 

NIEUWSBRIEF juli 2022 
 
Beste bewoner of deelnemer, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor je.  

 

Zomergroet 
Het is zomer.  

Doe je ook mee met onze activiteiten? 

Misschien kom je ons tegen bij een activiteit.  

Wij brengen je graag een zomergroet. 

En wensen je een hele fijne zomer.  

 

Zomerprogramma  
Dit jaar is er weer een zomerprogramma. 

Voor alle bewoners en deelnemers van De Twentse Zorgcentra.  

Dit programma heet ‘Op volle toeren de zomer door’.  

Team Recreatie organiseert leuke activiteiten.  

Kijk op www.dtzcrecreatie.nl voor alle activiteiten.  

Veel plezier! 

 

Vakantieboek 
Bij het zomerprogramma hoort ook een vakantieboek. 

In het vakantieboek staan puzzels, kleurplaten, moppen.  

En een poster met alle activiteiten. 

Dit boek ontvang je thuis.  

Heb jij het niet ontvangen?  

Stuur dan een mail naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl  

 

Opleiding Groen en Facilitair  
Soms is naar school gaan niet makkelijk.  

Wij willen helpen om dit makkelijker te maken.  

Wij gaan starten met opleidingen geven.  

Dit is een opleiding Groen.  

En een opleiding Facilitair.  

In september start de opleiding.  

Dit is in regio Almelo. 

Leren en een diploma halen in combinatie met je werk/dagbesteding. 

http://www.dtzcrecreatie.nl/
mailto:communicatie@detwentsezorgcentra.nl


 

 

Waar leer je voor? 

Je leert om als Assistent Groen of als Assistent Facilitair te gaan werken.  

Dit kan zijn voor een werkplek waar je gaat werken met behoud van uitkering.  

Of voor een baan met een arbeidsovereenkomst.  

Of je gebruikt het diploma binnen je huidige dagbestedingsplek.  

 

 Je leert de volgende dingen: 

• De Nederlandse taal snappen en spreken. 

• Met een computer of tablet werken. 

• Gemotiveerd zijn. 

• Afspraken nakomen. 

• Samenwerken. 

• Leren van en met anderen. 

• Leren in je eigen tempo en op maat. 

Onze afdeling RuimBaan kan je meer vertellen over de opleiding.   

 

Enthousiast geworden? 

Neem dan contact op met RuimBaan. 

Karin Notkamp: 06 - 3195 1612.  

Marianne Schage: 06 - 4300 0273. 

of via ruimbaan@detwentsezorgcentra.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 

Raad van bestuur 


