
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 

 

Op 9 februari jongstleden heeft de Cliëntenraad weer vergaderd en ook een 
overleg gehad met de locatiemanager Astrid Koens. Daarbij zijn de volgende 
belangrijke punten aan de orde geweest: 
➢ Het ongemak van enkele bewoners in de maand december rondom de 

quarantaineregels die toen van kracht waren. Die regels waren echt 
noodzakelijk in het belang van alle bewoners, omdat er een reële angst 
bestond dat het aantal besmettingen zou toenemen. Maar het was een 
lastige afweging van belangen. Er wordt lering getrokken uit de 
ervaringen die nu uitgesproken zijn. Voor bewoners in quarantaine die 
niet voor hun eigen koffie/thee kunnen zorgen wordt dit voortaan 
verzorgd;  

➢ De lettergrootte van de Nieuwsbrief. Omdat er bewoners zijn met 
visuele beperkingen wordt alles gedaan om de letters in deze brief 
groter te maken, opdat de bewoners de teksten beter kunnen gaan 
lezen. Graag uw reacties wanneer u dat ook goed gaat merken;  

➢ Naar aanleiding van de stroomuitval vorig jaar worden er nu trainingen  
gehouden voor het gehele personeel om in die situaties beter te 
handelen; 

➢ Op sommige momenten kunnen de diensten nu niet worden opgevuld 
omdat er te veel medewerkers in quarantaine zijn. Ook wij vragen u 
daarvoor begrip te hebben. Alles wordt in het werk gesteld om de 
problemen zo snel mogelijk op te lossen. 

 
De komende vergadering met de Cliëntenraad en het overleg met de 
locatiemanager is gepland op 30 maart a.s. 
 
Volgend spreekuur van de Raad 
Op maandag 14 maart 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. 
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. 
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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 van groot belang, 
de cliëntenraad is niets zonder uw inbreng! 


