
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 
 
De onlangs ingestelde menucommissie heeft haar eerste overleg gehad op 16 
maart en de commissieleden (waaronder twee bewoners) hebben in goed 
overleg voor de maand mei het wekelijks menu samengesteld. 
 
Voortaan zullen alle nieuwe bewoners bezocht worden door een lid van de 
raad om deze bewoners welkom te heten en waar mogelijk nader wegwijs te 
maken in De Looborch. De nieuwe bewoners van Kleinschalig Wonen krijgen 
bezoek van Jenny van Soestbergen en die van de basiszorg van Inge Kok. 
 
Wij doen langs deze weg nog eens een oproep aan alle bewoners en 
mantelzorgers om een ‘review’  voor De Looborch in te vullen op Zorgkaart 
Nederland. Op die manier krijgt de organisatie meer zicht op hoe het wonen en 
de zorg beoordeeld worden en wat er verbeterd kan worden. 
U kunt dit alleen digitaal doen, op de website www.zorgkaartnederland.nl. Of 
gebruik hiervoor onderstaande link: 
www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-
charim-locatie-de-looborch-zeist-12826.  
Bent u bewoner en heeft u geen computer of laptop dan mag u de 
cliëntenraad om hulp vragen (tel. 06-83066318).  
 
Wij hopen dat u gemerkt heeft dat de lettergrootte van de nieuwsbrief in de 
maand maart  opvallend veel groter was. Dat is gedaan om de leesbaarheid 
voor bewoners met een visuele handicap te verbeteren. Graag uw reacties! 
 
Het is gelukkig weer het begin van de lente en dan is de kans op een heerlijk 
zonnetje ook groter geworden. We zitten in de 40-dagentijd en krijgen zo een 
vooruitblik op Pasen. 
De Cliëntenraad wenst u langs deze weg dan ook Gezegende Paasdagen, te 
samen uw naaste dierbaren. 
 
Volgend spreekuur van de Raad 
Op maandag 11 april a.s. van 11.00-12.00 uur is er spreekuur op het Looplein. 
U bent van harte welkom bij ons aan tafel; laat ons weten wat u bezig houdt 
wat betreft de verzorging en het wonen op de Looborch!  
 
Ook andere contactmogelijkheden met de Cliëntenraad 
U kunt elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, 
opmerkingen en signalen. Onze namen en contactgegevens staan hieronder. 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-charim-locatie-de-looborch-zeist-12826
http://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-charim-locatie-de-looborch-zeist-12826


Eventuele vragen of suggesties kunt u ook deponeren in onze grijze brievenbus 
op het Looplein (links van het winkeltje). En wie digitaal vaardig is kan ons 
mailen: cliëntenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl. 
     
Leden cliëntenraad 
Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 
Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) 
Gerrie van Toor, bewoonster (2e verdieping) 
Joop Hoonhout, bewoner (1e verdieping) (030-6956421) 
Jenny van Soestbergen, vrijwilligster KSW (06-24761610) 
Marloes Teseling, contact mantelzorgers (e-mail: marloesteseling@gmail.com) 
Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880) 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
Uw reacties zijn voor ons altijd belangrijk. 
de cliëntenraad is niets zonder uw inbreng! 
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