
 

Nieuws van cliëntenraad De Tollekamp 
Vergadering 23 augustus 2021 
 
 

Afscheid  
Dhr. Verdonk en dhr. Meerkerk zijn gestopt als lid van 
onze Cliëntenraad namens de bewoners. 
We danken hen nogmaals heel hartelijk voor hun inzet 
in de afgelopen tijd. 
 
 
Gevraagd: nieuwe leden 
We zijn op zoek naar enkele nieuwe leden voor de 
Cliëntenraad, bij voorkeur vanuit de bewoners/familie 
van bewoners. Denkt u ook graag mee over het reilen 
en zeilen in De Tollekamp? Vind u het belangrijk om de bewoners “een stem te geven?”  Dan kan 
dit iets voor u zijn. Vraag gerust eens meer informatie. Onze contactgegevens vind u onderaan 
deze nieuwsbrief. We zien uit naar uw reactie! 

 
 
Even voorstellen: nieuwe ondersteuner Cliëntenraad 
Als u belt of mailt met de Cliëntenraad van Elim komt uw telefoontje of 
mail bij mij binnen. Sinds 1 juni jl. ondersteun ik de Cliëntenraden van 
Elim en De Tollekamp met bijvoorbeeld het notuleren van 
vergaderingen, correspondentie, maar ook met advies.  Mijn naam is 
Janneke Blankers, ik woon met mijn man en onze 2 kinderen in Est en 
heb eerder onder andere met veel plezier gewerkt in een Verpleeghuis 
(PG afdeling en in de wijk als activiteitenbegeleidster). Ik vind het altijd 
erg mooi wanneer ouderen zich zo lang mogelijk blijven inzetten voor 
hun omgeving. De Cliëntenraad wil u en alle bewoners graag een stem 
geven. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij . Tot ziens in Elim! 

 
 
Restaurant 
Ons restaurant zal per 1 oktober a.s. ook de functie van Brasserie krijgen. Daarvoor worden 
vrijwilligers gezocht om te helpen. In de keuken is een 2e kok aangenomen en de menukaart is 
opnieuw samengesteld. 
 
 
Thuiszorg 
Per 1 oktober zal de thuiszorg een zelfstandig onderdeel worden van Charim en krijgt een eigen 
team  dat dan niet meer onder De Tollekamp valt. 
 
 
Veiligheidspaspoort 
Voor alle locaties van Charim is een zgn. Veiligheidsrapport gemaakt ,dat jaarlijks wordt 
geëvalueerd.  
Als Cliëntenraad gaan we dit elk jaar volgen, zodat we weten of de veiligheid binnen de 
Tollekamp goed bewaakt wordt. 
 

        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. 

Marjan Palland 
 


