
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 

 
Belangrijke punten uit ons overleg op 21 juli  

Wij heten een nieuw lid welkom in de Cliëntenraad. Zij heet Marloes Teseling en is 

mantelzorger van een bewoner in de basiszorg. De Raad is nu compleet. 

1. We gaan de komende maand de speerpunten van de Cliëntenraad voor 2022 bepalen. 

Nieuwe speerpunten zullen o.a. worden: meer vaste zorgmedewerkers en een betere 

communicatie met mantelzorgers. Misschien heeft ú ook punten die u belangrijk vindt 

voor het komende jaar; we horen ze heel graag van u.  

2. Toezien op de verbeterpunten die uit de enquête over de warme maaltijd zijn gekomen. 

De warme maaltijd zal nog een blijvend aandachtspunt zijn. Er zal ook een 

menucommissie komen met daarin bewoners, kok, medewerker restaurant en een paar 

leden uit de Cliëntenraad. Misschien heeft iemand van u hiervoor belangstelling?  

3. De onlangs weer opgetreden stroomuitval moet voortaan met aanvullende, zorgvuldig 

gekozen maatregelen voorkomen worden.   

4. Het maandelijkse spreekuur van de Cliëntenraad blijven we houden, al komen er 

helaas weinig bewoners op ons spreekuur. 

5. In de cliëntenraad leeft de indruk dat veel bewoners op hun kamer blijven en niet 

(meer) op het Looplein komen. Wellicht is dit een gevolg van de maatregelen die 

nodig zijn geweest (en deels nog steeds nodig zijn) om de Covid-pandemie te 

bestrijden. Aandachtspunt is dat waar mogelijk en gewenst de bewoners gestimuleerd 

worden om weer aan activiteiten te gaan deelnemen. Immers het risico op Covid zal 

ook in de nabije toekomst blijven bestaan. Als dit ook voor u geldt, dan horen we 

graag van u: wat heeft u nodig om weer mee te doen met activiteiten? 

 

Volgend spreekuur van de Raad 

Op maandag 2 augustus a.s. van 11.00-12.00 uur is er spreekuur op het Looplein. U kunt 

daar dan bij ons aan tafel komen. Er zullen twee leden van de Raad aanwezig zijn om samen 

met u van gedachten te wisselen over zaken die spelen in De Looborch. We hopen dat de 

vragen hierboven u zullen inspireren tot een bezoekje aan het spreekuur. 

 

Ook andere contactmogelijkheden met de Cliëntenraad 

U kunt elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, opmerkingen en 

signalen. Zie hieronder onze namen en contactgegevens. Ook is er onze grijze brievenbus, die 

zich bevindt rechts naast alle andere brievenbusjes van de bewoners op het Looplein (links 

van het winkeltje). Hierin kunt u of uw mantelzorger eventuele vragen of andere punten voor 

de Cliëntenraad deponeren. En wie digitaal vaardig is kan zijn vraag of opmerking via e-mail 

sturen naar 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, mantelzorgster basiszorg 

Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880) 

Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 

 

mailto:cliëntenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl


De cliëntenraad kijkt uit naar uw reactie, 

want de Raad is niets zonder uw inbreng! 


