
 

 Nieuws van cliëntenraad De Tollekamp 
 Vergadering  22 augustus 2022 
 

 Nieuwe leden cliëntenraad 
 
In het afgelopen voorjaar hebben we 3 nieuwe leden aan onze cliëntenraad kunnen 
toevoegen. 
In ons vorige bulletin heeft Dick Boeve, die inmiddels is benoemd als voorzitter van de 
cliëntenraad, zich aan u voorgesteld. 
Nu stellen de andere 2 nieuwe leden zich aan U voor: 
 
Ilze Roza 
Mijn naam is Ilze Roza, 19 jaar en ik studeer toerisme management. Een jaar geleden 

ben ik bij de Tollekamp begonnen als vrijwilligster en inmiddels heb ik al verschillende 

dingen gedaan, zoals eten rondbrengen, koffie schenken en de kerkdiensten begeleiden. 

Met veel plezier heb ik al veel van de bewoners ontmoet en een praatje met hen  

gemaakt. In de cliëntenraad hoop ik echt iets voor de     bewoners te kunnen betekenen 

en daarom, als u suggesties heeft, laat het me weten als ik weer langs kom voor een 

kopje koffie.  

Paul Pluijgers 
Ik ben Paul Pluijgers 
Ben getrouwd en woon in Rhenen. 
Ben vrijwilliger en houd mij bezig met activiteiten in de Tollekamp .Vind het fijn om voor 
de bewoners iets te betekenen. 
Sinds 30-5-2022 ben ik gekozen in de Clientenraad. 
 
Afscheid  
Nu er in de cliëntenraad nieuwe leden zijn gekomen , heeft Janny Korf afscheid van ons 
genomen. We bedankten haar heel hartelijk voor haar inzet in de afgelopen tijd. 
 
Financien 
We zijn door de controller van Charim bijgepraat over de financiële 
situatie van de Tollekamp. 
 
Programma Welzijn 
Voortaan krijgen we het programma van Welzijn toegestuurd, 
zodat we ook eens op bezoek kunnen komen bij een activiteit. 
 
Familieavonden 
We onderzoeken de behoefte en inhoud van evt. te houden 
familieavonden. 

         
Marjan Palland 

        Secretaris Cliëntenraad De 
Tollekamp 

 
 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin, dan kunt u contact opnemen met CR De 

Tollekamp per mail: clientenraad-detollekamp@zorggroepcharim.nl of via telefoonnummer 06-18727989. Ook kunt u 

kijken op de website https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-tollekamp/cliëntenraad-de-tollekamp voor de laatste 

informatie rondom CR  De Tollekamp. 


