
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 
 
Op 30 maart jongstleden heeft de cliëntenraad vergaderd en ook een overleg 
gehad met de locatiemanager Astrid Koens. Daarbij zijn o.a. de volgende 
punten aan de orde geweest: 

- De menucommissie is voor de eerste keer bijeen geweest en er is voor 
een hele maand een menu samengesteld waarbij zo veel mogelijk 
rekening is gehouden met de uitkomsten van de gehouden 
voedingsenquête 

- Het maandelijkse spreekuur loopt nog niet storm. Blijkbaar zijn de 
bewoners tevreden over de zorg en het wonen bij De Looborch. Toch 
blijven we er mee doorgaan,  omdat dit een belangrijk middel is om in 
contact te komen met bewoners die ons iets willen vertellen  

- Wij gaan zoals eerder gemeld een welkomstbezoek brengen aan de 
nieuwe bewoners om hen waar mogelijk te informeren over zaken die 
voor hun belangrijk kunnen zijn 

- Er zijn klachten over de tandarts die de bewoners niet goed tegemoet 
treedt en dit gaat de locatiemanager bespreken met de organisatie 
waarbij de tandarts werkt 

- De cliëntenraad heeft een jaarverslag opgesteld met daarin de 
onderwerpen die aan de orde zijn geweest in 2021. Het is de bedoeling 
dat dit jaarverslag op korte termijn gedeponeerd gaat worden in de 
brievenbusjes van de bewoners. U heeft recht op deze informatie. 
 

Volgend spreekuur van de Raad 
Op maandag 9 mei a.s. van 11.00-12.00 uur is er weer 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. 
     
Leden cliëntenraad 
Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 
Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) 
Gerrie van Toor, bewoonster (2e verdieping) 

mailto:cliëntenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl


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) 
 
Beste bewoners, laat horen waar u belang aan hecht. 
Uw reacties zijn voor ons belangrijk. 
De cliëntenraad is niets zonder uw inbreng! 
 


