
Helaas nu even een pas op de plaats! 

 
Gegeven de huidige situatie binnen De Looborch met de zeer tijdrovende zorg voor iedereen, 

om besmettingen te voorkomen en te bestrijden, is alles nu helaas even een pas op de plaats. 

Astrid Koens doet er met haar team alles aan om de genomen maatregelen zo goed mogelijk 

uit te voeren en te monitoren, waarvoor onze grote waardering en dank. Dit laatste geldt 

natuurlijk ook voor allen die rond uw zorg alles in het werk stellen om het leven in De 

Looborch zo prettig en dragelijk mogelijk te maken voor u allen. 

 

De Cliëntenraad wenst hen die besmet zijn, het allerbeste en heel veel beterschap. Ook het 

steeds weer testen zal bij velen van u een extra belasting zijn en vragen oproepen. Dat is heel 

begrijpelijk. Schroom niet, wanneer er bij u vragen zijn met betrekking tot het testen en het 

vaccineren, die dan ook te stellen bij uw EVV-er of de verantwoordelijke Teamleider zorg. 

 U heeft recht op een begrijpelijk en duidelijk antwoord op uw vragen. 

 

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

goed onze rol binnen De Looborch te vervullen. Deze maand is er, op de eerste maandag van 

de maand, helaas ook geen spreekuur geweest met de Cliëntenraad in het Onderonsje. 

Wij hopen er weer te zijn op maandag 1 maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur wanneer de 

situatie weer beter en rustiger is in De Looborch. 

 

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 (030-6924559) 

 

Tot slot, wij hebben een vacature binnen onze Raad omdat het voor Ludy van Hal te veel 

werd naast andere persoonlijke verplichtingen. Wij betreuren en respecteren haar besluit en  

bedanken haar voor haar inbreng en grote inzet in het belang van u allen. 

Wij roepen u hierbij als belangstellende bewoner op om lid te worden in onze Raad. M.n. 

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. De Raad ziet uw reactie met grote 

belangstelling tegemoet. 

 

De cliëntenraad is niets zonder uw inspraak en inbreng! 

 


