
Nieuws vanuit de Cliëntenraad 
 
Op 4 november jongstleden heeft de cliëntenraad eerst weer zoals gebruikelijk intern 
vergaderd en daarna overleg gehad met locatiemanager Astrid Koens.  
Als resultaat van de voedingsenquête is er, na een constructief overleg met Ilona en 
Annemarie, een Menucommissie ingesteld die eind november zijn eerste overleg houdt. 
Zodra daar iets over te melden valt dan hoort u van ons. 
Er is ook gesproken over ons maandelijks spreekuur op het Looplein. Er komen weinig 
bewoners op dit spreekuur, maar we gaan er toch mee door omdat het  een goede 
mogelijkheid is om te horen wat er onder de bewoners leeft. 
 
In het overleg met de locatiemanager is gesproken over het zogenoemde Concept Jaarplan 
2022, waarin alle plannen en activiteiten voor volgend jaar beschreven staan. Twee 
belangrijke doelen hierbij zijn: tevreden cliënten en tevreden medewerkers. Wat het eerste 
betreft staan er plannen in om de kwaliteit van zorg bij De Looborch nog verder te 
verbeteren (zodat de hulp en de activiteiten zo goed mogelijk aansluiten bij uw 
behoeften/wensen). Ook zijn de verbouwingsplannen -die al lange tijd op stapel staan- erin 
opgenomen. Plannen die de leefbaarheid en de veiligheid van het wonen in De Looborch 
moeten verbeteren. Zo zullen de ruimtes van KSW de nodige verbeteringen gaan krijgen en 
zal de buitenruimte (aan kerkzijde en aan parkeerplaatszijde) veiliger en groener gemaakt 
worden. 
Na een uitvoerig gesprek waarin Astrid Koens alle plannen heeft toegelicht heeft de 
cliëntenraad  haar volledige instemming gegeven aan dit Concept Jaarplan, mede omdat er 
ook een flink aantal aandachtspunten van de raad in dit plan zijn opgenomen. Het was een 
zeer constructief overleg met elkaar. 
Op  15 december a.s. is er weer een overleg; dan zullen we met elkaar spreken over alle nog 
openstaande punten die ook aandacht verdienen.  
 
Volgend spreekuur van de Raad 
Op maandag 13 december a.s. van 11.00-12.00 uur is er spreekuur op het Looplein. 
U bent van harte bij ons welkom 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) 

mailto:cliëntenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl


Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
Geef ook uw mening, de cliëntenraad is niets zonder uw inbreng! 


