
 

 

Nieuws van cliëntenraad De Tollekamp - Vergadering  30 mei 2022 
 
Nieuwe cliëntenraadsleden!!!  
Wat zijn we blij om te kunnen melden dat we 3 nieuwe leden voor onze cliëntenraad hebben 
kunnen benoemen: Dick Boeve,Ilze Roza en Paul Pluijgers.  Ilze en Paul  zijn al vrijwilliger in de 
Tollekamp , maar willen zich nu ook inzetten voor de CR.  
                                                         

 Dick Boeve stelt zich als eerste aan u voor : 
Mijn naam is Dick Boeve, ik ben 68 jaar. Mijn vrouw en ik 
wonen in Wageningen. Wij hebben twee kinderen en vijf 
kleinkinderen. Sinds twee jaar zijn wij allebei 
gepensioneerd. 
 
Doordat mijn vader op de Elzenkamp woont, zijn wij 
betrokken geraakt bij de Tollekamp en heb ik mij 
aangemeld toen ik de oproep voor nieuwe leden van de 
Cliëntenraad zag. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en 
kennis, opgedaan in verschillende organisaties, een 
zinvolle bijdrage kan leveren als lid van de Cliëntenraad. 
In dat kader zullen wij elkaar vast ontmoeten in de 
komende tijd.   Ik kijk ernaar uit! 
 

 
Stand corona 
Er zijn momenteel geen besmettingen meer in de Tollekamp. Wel is het ziekteverzuim nog te hoog 
als nasleep van de corona. 
 
Zomer personeelsbezetting 
Er is een aantal zorgmedewerkers zwanger en dat zorgt voor uitval in de komende 
zomermaanden. Er wordt geprobeerd om toch voldoende bezetting te krijgen. 
 
Vervanging Elim 
De locatiemanager EJ. v.d. Brink heeft aangegeven dat hij op korte termijn wil stoppen als 
interimmanager van Elim. De vervanging gaat te lang duren en er moet een andere oplossing 
komen voor Elim. 
 
Vrijwilligers 
Het is belangrijk om in de toekomst zuinig te zijn op onze vrijwilligers en 
te proberen om nieuwe vrijwilligers te vinden ,zodat zij de zorg nog 
meer kunnen ondersteunen. 
 
Met vriendelijke groet, 
   

Marjan Palland 
Secretaris  Cliëntenraad  De Tollekamp. 

 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin, dan kunt u contact opnemen 
met CR De Tollekamp per mail: clientenraad-detollekamp@zorggroepcharim.nl of via telefoonnummer 06-
187 27 989. Ook kunt u kijken op de website https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-tollekamp/cliëntenraad-
de-tollekamp voor de laatste informatie rondom CR  De Tollekamp. 


