
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 

 
In september had de cliëntenraad een overleg met de locatiemanager; de belangrijkste 
punten hieruit: 

- het spreekuur van de CR is voortaan elke tweede maandag van de maand 
- er is een informatiefolder over de cliëntenraad gemaakt en verspreid 
- er wordt in de 2e week van oktober gesproken met de keuken (kok en bediening 

restaurant) over verdere concrete invulling van aanbevelingen uit de enquête 
- de leefomstandigheden bij KSW kwamen aan de orde; we hopen dat de geplande 

verbouwing van KSW nu eindelijk snel doorgang kan vinden – een CR-lid gaat kritisch 
meekijken naar het nieuwste verbouwingsplan 

- als vervolg op de grote zorgen over de stroomuitval in de Looborch half juli (ook 
door de CR geuit), meldde de locatiemanager dat er een mobiel noodaggregaat is 
aangevraagd! 

- er raakt de laatste tijd erg vaak wasgoed kwijt (de klachten hierover nemen toe); de 
locatiemanager gaf aan in eerste instantie in gesprek te gaan met de wasserij. Verder 
wordt bewoners aangeraden om ook zelf contact op te nemen met de wasserij als ze 
wasgoed kwijt zijn (zie oproep hieronder) 

- we horen klachten over roken (in en rond het huis); de locatiemanager laat weten 
dat dit de aandacht heeft: het gesprek hierover wordt breed gevoerd binnen Charim 

 
Mist u kleding of linnengoed uit de was? 
Neem contact op met wasserij Barth Slijkhuis, telefoon 0313-619264. Of vraag uw 
mantelzorger om dit voor u te doen. 
 
Volgend spreekuur van de Raad 
Op maandag 11 oktober a.s. van 11.00-12.00 uur is er spreekuur op het Looplein. 
Kom vooral bij ons aan tafel en laat 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) 
Joop Hoonhout, bewoner (1e verdieping) (030-6956421) 
Jenny van Soestbergen, vrijwilligster KSW (06-24761610) 
Marloes Teseling, mantelzorgster (e-mail: marloesteseling@gmail.com) 
Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880) 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
De cliëntenraad kijkt uit naar uw reactie, want de Raad is niets zonder uw inbreng! 
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