
Bewoners van De Looborch, laat wat van u horen 

De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de locatiemanager over het beleid van uw 

zorginstelling en adviseert  gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor de 

cliënten/bewoners van belang zijn. Daarvoor is de regelmatige inbreng van u als bewoner 

hard nodig, omdat wij niet in deze raad zitten voor ons eigen belang. 

 

Welke inbreng hebben wij zoal nodig van u, bewoners?  

Wij horen bijvoorbeeld graag van u hoe u denkt over de kwaliteit van de zorg bij De 

Looborch. Ook wat u vindt van de geboden voeding. Smaakt het lekker of kan het beter of 

anders, of mist u iets? Of denkt u bijvoorbeeld aan een bepaalde activiteit die goed te doen is 

voor de bewoners van De Looborch, zeker in deze coronatijd!. En waar verlangt u als 

bewoners naar als het coronavirus bestreden is en wij weer vrij zijn  om normaal te wonen en 

te leven in De Looborch. 

 

Cliënten kunnen altijd terecht bij de leden van de Cliëntenraad 

Wij leden van de Cliëntenraad, staan open voor uw inbreng die wij hard nodig hebben om 

goed onze rol binnen De Looborch te vervullen. 

 

Ook is er spreekuur met de Cliëntenraad in het Onderonsje 

Iedere eerste maandag van de maand is er voor de cliënten/bewoners gelegenheid om  het 

spreekuur te bezoeken van 11.00 - 12.00 uur. 

Er staan dan twee leden van de raad klaar om met u in gesprek te gaan en te luisteren naar 

wat u ons wilt zeggen. Er is daarbij ook ruimte om een eventuele klacht te melden die 

gemeenschappelijk ervaren wordt door de cliënten/bewoners. Voor individuele klachten geldt 

het principe om u daarmee te richten tot uw EVV-er.  

 

Leden van de Cliëntenraad 

Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 

Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) 

Gerrie van Toor, bewoonster ( 2e verdieping) 

Joop Hoonhout, bewoner (1e verdieping) (030-6956421) 

Ludy van Hal, vrijwilligster (030-6915482) 

Inge Kok, vrijwilligster (06-14960880) 

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

 

De raad wenst u Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021! 

 

De cliëntenraad is niets zonder uw inspraak en inbreng! 

 


