
 
 

Nieuws vanuit de Cliëntenraad (CR) 
 
Op afgelopen eerste kerstdag is ons zeer gewaardeerde  lid de heer J.M. 
Hoonhout overleden. Hij was altijd een zeer actieve en kritische meedenker. 
En hield altijd een vurig pleidooi om ook aandacht te schenken aan het welzijn  
van de bewoners , naast het bieden van goede passende zorg.  
Het is duidelijk dat wij zijn inbreng in onze vergaderingen gaan missen. 
 
OPROEP  
 
Samen met de locatiemanager zijn we nu naarstig op zoek naar een nieuw lid 
voor de CR. Het liefst iemand van de eerste etage. Dat mag wat ons betreft een 
zeer betrokken bewoner zijn of haar/zijn mantelzorger. 
 
Van een lid van de CR wordt verwacht dat zij/hij: 
 Een sterke interesse heeft in de zorg bij De Looborch; 
 In staat is onderscheid te maken tussen persoonlijke en algemene 

belangen van de bewoners; 
 Gemotiveerd is om deze algemene belangen te behartigen; 
 Bereid is om per maand een klein aantal uren te besteden aan het 

vergaderen, de voorbereiding hiervan, het onderhouden van contacten 
en het deels uitvoeren van diverse kleine taken. 

 
Kandidaten voor het CR-lid zijn,  vragen wij contact op te nemen met 
locatiemanager Astrid Koens-ten Haaf, via haar secretaresse Marjolein 
Klootwijk (030) 692 97 00 of 06 23 68 1339, 
en per e-mail: marjoleinklootwijk@zorggroepcharim.nl 
 
Voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen m.b.t. het CR lid zijn, kunt u 
terecht bij de voorzitter van de CR, Louwrens Verroen, 
(030 69 24 559 en per e-mail: lajverroen@icloud.com. 
 
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 
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Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 
 Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping)  > Tijdelijke stop! 
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) > Tijdelijke stop! 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
De CR is er voor alle bewoners, ook voor u! 


