
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 

 
Vakantietijd 

Bijna juli en de zomer lokt ons naar buiten. En nu bijna ieder van u is gevaccineerd en de 

coronamaatregelen versoepeld zijn, valt er extra veel te genieten deze zomer. U kunt weer 

zelf naar buiten, zelfs een terrasje in het dorp behoort tot de mogelijkheden, u mag weer meer 

bezoekers ontvangen of zelf op familiebezoek gaan, en er zijn weer allerlei activiteiten 

opgestart. Het gevoel van samenleven komt terug, al blijven we voorzichtig want het 

coronavirus is niet verdwenen – we zijn er alleen beter tegen beschermd. 

We hopen van harte dat ook het zorgpersoneel -dat zo hard heeft moeten werken de 

afgelopen tijd- hun welverdiende vakantie kan nemen. Voor u betekent dit dat u misschien 

vakantiekrachten zult zien en minder vaste medewerkers de komende maanden. 

Voor de cliëntenraad betekent vakantie dat er een beetje geschoven moet worden met 

vergaderdata, maar ook dat we voortaan weer in ’t Onderonsje kunnen vergaderen (vanwege 

de 1,5 meter hebben we dit een tijd in de Oosterkerk gedaan). Ons volgende overleg vindt 

plaats op 21 juli. 

 

Enquête warme maaltijd (vervolg) 

Astrid Koens heeft inmiddels met de koks/het restauratieve team de enquête besproken. Zij 

liet weten dat enkele aanbevelingen uit de enquête al in gang zijn gezet. Zo ontvangt u 

voortaan op zondagochtend -met het lekkers bij de koffie- ook het weekmenu van de 

komende week. Ook de suggestie van een van u om te gaan werken met een menucommissie 

vanuit de bewoners gaat onderzocht worden. Het restauratieve team staat zeer open voor  

verbeterstappen en zal hiervoor nauw contact houden met de cliëntenraad (alles in overleg 

met de locatiemanager). Zo gaat ook het punt ‘behoefte aan meer variatie’ worden opgepakt. 

We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking in dit proces; en we blijven ook 

graag uw signalen horen. 

Bewoners/mantelzorgers die belangstelling hebben voor de volledige rapportage van deze 

enquête kunnen hun e-mailadres doorgeven (binekeglas@zorggroepcharim.nl of  06-

83066318). Ze ontvangen dan de digitale rapportage via hun e-mail. 

 

Welkomstbezoek aan nieuwe bewoners 

Ook met nieuwe bewoners van de Looborch willen we graag contact. We horen graag van u 

of u het naar uw zin heeft, of u vragen heeft en of er dingen zijn die u opvallen en die u ons 

wilt laten weten. Daarom kunt u als nieuwe bewoner(s) nadat u hier een aantal weken woont 

bezoek verwachten van een lid van de cliëntenraad. Inge Kok, Jannie Starreveld en Jenny van 

Soestbergen hebben dit op zich genomen. 

 

Volgend spreekuur van de Raad 

Op maandag 5 juli 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.  

Daarnaast kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, opmerkingen 

en signalen.   

 

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) 

Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880) 

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

 

De cliëntenraad is niets zonder uw inbreng! 


