
Hoop doet leven! 

 
Hoop doet leven! Gelukkig gaat het weer een stukje beter bij De Looborch. De eerste 

vaccinaties hebben de meeste bewoners nu gehad. Het aantal besmettingen is geringer 

geworden in huis. En zo komt De Looborch weer een beetje tot leven. Maar wat blijft is dat 

we ons aan de basisregels moeten houden om zo samen, binnen en buiten De Looborch, het 

coronavirus te bedwingen.  

 

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

rol binnen De Looborch goed te vervullen, zeker in deze coronatijd. U kunt ons aanspreken 

wanneer er zaken in De Looborch zijn die beter moeten worden geregeld. Wellicht heeft u 

ook een tip voor een nieuwe activiteit die nu tijdens corona goed te doen is. 

 

Op de eerste maandag van elke maand houden wij als Cliëntenraad een spreekuur, zo ook op 

maandag 1 maart a.s. als de situatie stabiel blijft in De Looborch. Deze keer zijn we op het 

Looborchplein. Van 11.00 – 12.00 uur zijn twee leden van de raad aanwezig om samen met 

u van gedachten te wisselen over zaken die spelen in De Looborch. Komt u vooral bij ons aan 

tafel zitten. 

 

Woensdag 10 maart vergadert de raad eerst intern en later samen met Astrid Koens, 

locatiemanager, over zaken in De Looborch die wellicht verbetering behoeven. 

 

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

Wij roepen u, 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. Wij zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet! 

 

De cliëntenraad is niets zonder uw inspraak en inbreng! 

 


