
 

 
Als de lente komt….. 
 
De lente is begonnen! Een mooie tijd, vol verwachtingen en hoop. Gelukkig bent u, op enige 
uitzonderingen na, gevaccineerd. Ook kunnen activiteiten waar mogelijk weer worden 
opgestart. Toch wordt ons geduld nog altijd op de proef gesteld. Het ons houden aan de 
basisregels blijft zeker van kracht om nieuwe besmettingen te voorkomen, want het 
coronavirus zal nog wel een tijd onder ons blijven. 
 
De Cliëntenraad heeft iedere eerste maandag van de maand spreekuur in het ‘Onderonsje’. 
Omdat het de eerste maandag van april 2e Paasdag is, is het spreekuur verplaatst naar 
maandag 12 april van 11.00-12.00 uur. U kunt dan bij ons naar binnen lopen Er zijn twee 
leden van de Raad aanwezig om samen met u van gedachten te wisselen over zaken die 
spelen in De Looborch. Ook bent u van harte welkom wanneer u bijvoorbeeld een idee heeft 
voor een nieuwe activiteit die leuk kan zijn voor u en uw medebewoners. 
 
Op initiatief van de Cliëntenraad is een enquête over de warme maaltijd opgesteld. We 
willen graag precies weten in hoeverre u tevreden bent over de maaltijd en of er eventueel 
zaken zijn die verbeterd kunnen worden. De enquête is bedoeld voor alle bewoners van de 
Looborch: als u basiszorgbewoner bent ontvangt u de enquête in uw brievenbus; als u 
bewoner bent van KSW dan ontvangt uw eerste contactpersoon de enquête via e-mail. Voor 
een goed beeld is het belangrijk om zo veel mogelijk reacties te krijgen; we hopen dan ook 
dat u allen wilt meedoen. Een dezer dagen zult u de enquête ontvangen.  
 
Wij hebben nog steeds een vacature. Wij roepen u als belangstellende bewoner op om lid 
te worden van onze Raad. Met name roepen we mantelzorgers/familie van bewoners van 
KSW hiertoe op, zodat ook deze bewoners vertegenwoordigd zijn in de cliëntenraad.  
U kunt zich daarvoor aanmelden bij Louwrens Verroen, voorzitter van de Cliëntenraad. Heeft 
u vragen over dit lidmaatschap dan kunt u hem bellen of een e-mail sturen (zie hieronder zijn 
contactgegevens). De Raad ziet uw reactie met grote belangstelling tegemoet. 
 
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) 
Inge Kok, vrijwilligster (06-14960880) 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (30-6924559), e-mail: 
lajverroen@icloud.com 
 
De cliëntenraad is niets zonder uw inspraak en inbreng 
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