
 
 
Nieuws vanuit de Cliëntenraad (CR) 
 
De CR heeft eind februari weer haar eigen interne overleg gehad en daarna  het 
overleg van de CR met de locatiemanager Astrid Koens. 
Echte grote, belangrijke zaken kwamen daarbij niet aan de orde.  
 
Nieuw in ons eigen interne CR overleg is, dat we de vergaderingen bij wijze van 
experiment beginnen met een klein overleg samen met de beide nieuwe 
Teamleiders binnen De Looborch. Wij horen dan hoe het daar gaat en 
vervolgens kunnen wij dan de eigen aandachtspunten aan de orde stellen. 
 
De eerder ingestelde menucommissie gaat weer actief worden om te zoeken 
naar blijvende verbeteringen om de maaltijden nog smakelijker te krijgen. 
 
De CR denkt ook mee over mogelijke verbeterpunten bij de diverse activiteiten 
en staat als CR open voor nieuwe inzichten en wensen van de bewoners en hun 
mantelzorgers.  
 
Wij zijn op weg naar de lente als we tenminste al die prachtige sneeuwklokjes 
in de tuinen en parken mogen geloven. En dat betekent dat de temperaturen 
gaan stijgen en wij reikhalzend kunnen gaan uitkijken naar het naar buiten 
gaan. 
 
Ons volgende CR overleg is op woensdag 5 april aanstaande. 
 
Diverse contactmogelijkheden met leden van 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: clientenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl. 
     
Leden cliëntenraad 
Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 
Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) - tijdelijk niet actief 
Gerrie van Toor, bewoonster (2e verdieping) 
Jenny van Soestbergen, vrijwilligster KSW (06-24761610) 
Marloes Teseling, contact mantelzorgers (e-mail: marloesteseling@gmail.com) 
Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880)  
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
De CR is er voor u als bewoner, samen met uw naasten/mantelzorgers! 
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