Even Voorstellen:

Smoelenboek
Cliëntenraad
Juutsom
Ik ben Marnix Kalkman. Ik werk op
Juutsom mee in de dagbesteding. Ik help graag met
stallen uitmesten maar het liefst sta ik in Groede in het
winkeltje. Ik woon in Schoondijke in de Okkernoot. Ik zit
in de cliëntenraad als lid. Ik wilde graag in de
cliëntenraad zitten om zo de geluiden die ik hoor van
andere dagbesteders een stem te geven binnen de
cliëntenraad. Ik wil graag helpen en meedenken met
anderen.

Mijn Naam is Bram Tollenaar, en ik
woon in Oostburg. Sinds 2014 doe ik dagbesteding bij
Juutsom en ik onderhoud de moestuin, wat mijn grote
passie is. Verder assisteer ik bij werkzaamheden,
voornamelijk in het groen. Mijn hobby’s zijn: tuinieren,
muziek, computeren, voetbal kijken, koken en
cryptogrammen oplossen. Ik ben lid geworden van de
Cliëntenraad, om de belangen van de cliënten te
behartigen.

Wie zit er in de raad?
 Eugene Lerech (voorzitter)
 Melanie Klaassen (secretaris)
 Martien Thelen (lid)
 Marnix Kalkman (lid)
 Bram Tollenaar (lid)

Even Voorstellen:

Mijn naam is Eugene Lerech. Ik woon
in Oost Souburg en ben werkzaam als voorman bij
een WSW bedrijf in Vlissingen. Ik heb een zoon
Mathieu die af en toe op Juutsom logeert. Ik ben
begonnen als adviseur bij de cliëntenraad van
Juusom. Na de laatste verkiezingen binnen de raad
ben ik benoemd tot voorzitter. Mijn hobby’s zijn
Scouting, mijn gezin en mijn werk.
Ik vind de cliëntenraad belangrijk, omdat op deze
manier cliënten en ouders mee kunnen praten over
belangrijke zaken met Juutsom.
Wij zijn eigenlijk een spreekbuis van cliënten en
ouders naar de directie van Juutsom. Ik hoop
cliënten en ouders een keer tegen te kunnen
komen zodat we een keer nader kennis kunnen
maken.

Heb je ideeën, suggesties of
vragen:
laat het ons horen.
clientenraad@juutsom.nl

Even Voorstellen:

Ik ben Melanie Klaassen. Mijn hobby’s
zijn zwemmen fietsen en breien. Mijn functie binnen de
cliëntenraad is: secretaris. Bij Juutsom ben ik
vertegenwoordiger namens de bewoners. Ik kom al lang op
Juutsom. Vanaf 2010 kom ik al op Juutsom eerst voor
dagbesteding en logeren en vanaf september 2013 woon ik
op Juutsom. Ik woon en kom graag op Juutsom. Ik vind
het belangrijk om mij als bewoner te laten horen in de
cliëntenraad.

Ik ben Martien Thelen. Ik heb 2
volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Ik help bij
Juutsom mee in de dagbesteding. Ik hoop anderen een
beetje te kunnen helpen. Ik zit in de cliëntenraad als lid.

