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Bewoners aan het roer: op zoek naar zorg
Het voormalige woon- en verpleeghuis De Boomberg wordt getransformeerd tot ’s lands eerste
Liv inn: Liv inn Hilversum.
Deze zomer is de eerste fase, het hart, opgeleverd. Hier is nu een gezamenlijke leefkeuken, een
huistheater, een familiekamer en een werkplaats gerealiseerd. Bewoners en mensen uit de
buurt kunnen hier samen komen. Nu wordt er gestart met het opknappen van de woningen.
In Liv inn Hilversum staan de bewoners centraal. Het is een unieke plek voor ouderen waar je
betekenisvol leeft. Indien nodig kun je zorg ontvangen en hoef je in principe niet meer te
verhuizen. De bewoners staan aan het roer. Daarom zijn de bewoners op zoek naar een grote
of kleine zorgorganisatie, coöperatie van ZZP’ers of zelfstandige zorgverleners die de bewoners
de zorg willen gaan leveren die zij wensen. In bijgevoegde oproep van de bewoners staan de
wensen omschreven.
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In deze ‘Reuring!’ iets minder reuring, meer een
overzicht wat er zoal gebeurt. Zo staan de plannen
voor de tuin goed op papier. Maar ook in de tuin zelf
wordt, vooral door Josephine, dagelijks hard gewerkt
om het geheel op peil te houden. En dat gaat haar
prima af.
Leuk was de discussie in de tuingroep of er een
bordje 'verboden toegang' geplaatst kan worden bij
het parkeerterrein. Dit in verband met onbekende
foutparkeerders. Maar ja wie schakelt dan de politie
in en wie weet wie er fout parkeert?
Nog grappiger was dat even daarvoor iedereen het
er over eens was dat alle bewoners van de Liv inn
Hilversum rustig in de tuin tussen de Vondellaan en
de Vaartweg moeten kunnen wandelen. Hoezo
‘verboden toegang’?
Schrikken was het ook voor enkele bewoners
dat zij, als er straks slagbomen komen, wellicht een
parkeerplaats moeten huren.
Veel aandacht in deze ‘Reuring!’ natuurlijk voor
de advertentie voor de eerste zorgverleners van Liv
inn Hilversum De bewoners zoeken gezellige,
oprechte, betrokken, gepassioneerde en prettig
gestoorde zorgverleners. Gezien het aantal reacties
blijken er in Hilversum genoeg prettig gestoorde
zorgverleners te wonen. Liv inn Hilversum kijkt er
naar uit.
Cor de Heus
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MONDKAPJES
Ik haat ze en velen met mij en die doen er ook nog
de ergste dingen mee zoals in je zak proppen en
opnieuw gebruiken met alle bacteriën erop die al
in je zak zaten. Ik heb een duister vermoeden dat
ze net zo hygiënisch zijn als papieren zakdoeken
die je ook ineens ergens moet laten als je niet op
dat moment naast een openbare vuilnisbak staat.
Nooit zal ik vergeten hoe de zoon van prinses Margriet een huilende bruid had en
voortdurend papieren zakdoekjes uit de ene helft van zijn dure pak haalde en de onder
gehuilde exemplaren in de andere helft opborg.
Nu doen mondkapjes niets voor je uiterlijk, maar ik zie al jonge mensen winkels inlopen met
zeer modieuze exemplaren en vooral de jongens zijn wel stoer met zo’n zwart ding, beetje
penoze, dat wel.
Ik heb hooikoorts (ja, de Ambrosia bloeit) en je krijgt niet echt veel lucht met zo’n ding en als je
moet niezen en snuiten moet je het kapje optillen, terwijl de corona in z’n vuistje lacht.
Trouwens, ook mensen die totaal geen copd hebben, klagen over luchtgebrek, dus
hoe gaan we dit leuk maken, het kan weer maanden duren. Internet, natuurlijk. Omdat je
zoveel niet meer in winkels kunt kopen maak ik er vrij veel gebruik van, maar dat zijn mijn
vaste leveranciers waar ik geen internet-ellende mee heb. Nieuwe rare sites met mondkapjes
waar ik nooit van gehoord had, zoals met ventiel (betekent dit dat ik beter kan uitademen
zonder dat mijn bril beslaat en blijft de corona dan binnen of buiten) en van stof natuurlijk
met allerlei dessins met bloemen, dieren, geslachtsdelen, oude en nieuwe schilderijen, effen
alle kleuren.
Hoewel ik bijtijds papieren kapjes heb aangeschaft besloot ik een keuze te maken uit stoffen
kapjes, het hoeft helemaal niet duur te zijn. Het is wel afwachten of het past, daar hoop je dan
maar het beste van. Op mijn leeftijd leek mij een camouflage dessin wel verantwoord, dus als
u mij niet ziet ben ik het.
Het moet nog in de bus vallen, best spannend. Maar: er wonen hier dames die vroeger altijd
genaaid hebben en misschien hebben ze hun rest-lapjes niet allemaal weggegooid. En in de
werkgroep van de bewonersvereniging hoorde ik dat een mevrouw misschien iets wil doen
met lesgeven in textiel. Zou dat heel mooi samen kunnen vallen? Zonde van al die ongebruikte
lapjes en handige handen. En mensen die denken dat ze niet creatief zijn (is niet zo, geloof
me) kunnen helpen met naaien en wie wel creatief is en lastiger met de handen kan werken,
kan dan hulp vragen bij het in elkaar zetten. Verder ben ik nog niet gekomen, op internet
schijnen patronen te staan en je kunt ze met een soort binnenzakje naaien waar een
verwisselbaar papieren filtertje in kan (die zijn los verkrijgbaar!). Je schijnt er ook koffiefilters
in te kunnen doen, maar ik weet niet of je dan nog kunt ademhalen. Misschien is het nog het
lastigst om goed elastiek te krijgen, zoiets als hoedenelastiek snijdt vermoedelijk je oren af. Dit
moet ik aan de experts overlaten. Wie lijkt dit wel wat? Als het wegens corona niet in onze
eigen nieuwe ruimte mag, kan het ook heel goed thuis. Dit alles zegt u iemand die er lafhartig
een koopt.
Thea Germann.
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De Denktank denkt door
Technologie
Om coronaproof de winter door te komen en
elkaar dan wel fysiek of online regelmatig te
spreken, worden verschillende oplossingen
genoemd. Zo bekijkt Habion of een groot
verrijdbaar en makkelijk te bedienen
televisiescherm in de Liv inn geplaatst kan worden.
De bestaande App-groep van bewoners kan
uitgebreid worden met nieuwe bewoners en
bewoners die thuis geen computer hebben
kunnen dan in de Liv inn op 1,5 m afstand online
overleggen. Ook zal uitgezocht worden wat de
mogelijkheden zijn van een specifieke Liv inn-app,
bijvoorbeeld ook voor het reserveren van ruimtes.
Een mix van bijeenkomsten op locatie en af en toe
online is gewenst. Daarvoor is WiFi op de locatie
noodzakelijk. Ook hier zal Habion actie op
ondernemen. Indien Liv inn meer online wil gaan
werken is een instructie voor bewoners die het
lastig vinden om met computers te werken heel
handig. Daarom biedt Cosimo aan dit te gaan
doen. In Flank 2 zit ook een bewoner die dit zou
kunnen. Cosimo zal wederom aan de
Welzijnsstichting Versa vragen of er nog extra
computers voor bewoners beschikbaar zijn.
Vraag aan bewoners!
Daarom vraagt de Denktank aan alle bewoners wat
men weet over en heeft op het gebied van
smartphones, computers en dergelijke. En vooral
wie heeft er behoefte aan een goede instructie
over het werken met deze apparatuur? Daar kan
dan voor gezorgd worden. U kunt u aanmelden bij
Cosimo.
Een volledige Liv inn
Naast zorgverleners die op het ogenblik gezocht
worden zal er op termijn ook naast de
maandcoördinator iemand moeten komen die de
continuïteit van Liv inn kan ondersteunen. Dan
praten we onder meer over kwaliteitseisen, een
gedegen jaarrekening enzovoort.
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Vanzelfsprekend zal de Denktank bij deze
vacature betrokken worden. En even
vanzelfsprekend blijven Willeke en Ank
aanwezig om het hele proces verder te
ondersteunen. Overigens worden er nog wel
enkele mensen gezocht die af en toe als
maandcoördinator op willen treden.
Gebruik Liv inn
De werkgroep Liv inn, die bestaat uit Rob,
Gerrit, Corry, Cosimo en Rudi, is inmiddels een
aantal keer bijeen geweest om het gebruik van
Liv inn te bespreken. Zo is er gesproken over
onder meer de inkoop van koffie, thee en het
gezamenlijk organiseren en bekostigen van die
koffie, thee en andere zaken. Men gaat
daarvoor betalen via een strippenkaart. Een
kaart kost € 20,- en kan digitaal worden
aangeschaft. Uiteindelijk kan dit een soort Liv
inn pas worden. Ook is het lidmaatschap van
de vereniging voor bewoners van Liv inn en de
buurt besproken. Hiervoor zullen verschillende
tarieven worden gehanteerd. (Bewoners uit de
buurt betalen iets meer omdat zij geen
servicekosten voor Liv inn betalen).
Diversen
De spreekuren voor de Gemeente en Welzijn
zijn vanwege corona voorlopig uitgesteld.
Wellicht komt er met de verkiezingen op
woensdag 17 maart 2021 ook een loket
op de locatie van Liv inn Hilversum.
Happy Ouwer
We moeten, vanwege het toenemend aantal
corona besmettingen, goed kijken of we op de
Liv inn locatie bijeenkomsten door willen laten
gaan. Iedereen is het erover eens dat we
voorzichtig moeten zijn en goed afstand
moeten bewaren en indien iemand klachten
heeft, thuis blijft. We volgen de richtlijnen van
het RIVM.
Maar vanwege de eenzaamheid is het
van belang om wel dingen door te laten gaan.
Dat blijft de eigen verantwoordelijkheid van
bewoners.

Tuin Liv inn op papier goed ingevuld
Op 17 november kwam de club die zich
bezighoudt met de tuin opnieuw bijeen. Voor de
plekken waar de ondergrondse twaalf
containers voor het afval moeten komen is het
wachten op de plaatsbepaling en vergunning
van de gemeente. Uitgebreid wordt gesproken
over de inrichting van de tuin. Men wordt het in
grote lijnen eens over die inrichting (zie
tekening). De vijver en de bestaande binnentuin
worden gehandhaafd en vooral opgeknapt. Bij
de vijver wordt de vlonder vervangen door
nieuwe bestrating en het hek er omheen
verdwijnt.
Met name omdat het zoveel mogelijk een open
tuin moet worden waar iedereen rustig tussen
de Vondellaan en de Vaartweg kan wandelen.
De moestuinen zoals ontwikkeld

door Raumkultur worden wat verschoven naar
andere plekken en de jeu des boules baan
gaat verdwijnen omdat daar nauwelijks gebruik
van wordt gemaakt. De buitenkranen worden
uiteraard gehandhaafd.
Beide fysiotherapeuten geven aan dat het
belangrijk is dat de fitrail zonder afstapjes of
drempels op één niveau wordt aangelegd. De
huidige verlichting wordt gehandhaafd maar
wellicht komt er nog verlichting bij onderdelen
van Raumkultur. Bewoners vragen ook om het
rookhok en de overkapping achter de Soos te
handhaven. Achter Bergstaete worden de
dode bomen gesnoeid.
Ook wordt nog gesproken over het parkeren
aan de zijde van de Vondellaan. Als daar straks
slagbomen komen zullen ook de bewoners
wellicht een parkeerplaats moeten huren.

De tekening wordt nog definitief uitgewerkt, ook qua materiaal en planten.
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Kapsalon Liv inn

Wij, Jacqueline en Angelique, werken al samen
sinds 2000. Wij hebben de kapsalon in de
Boomberg op 1 januari 2018 van Sandra
overgenomen. Ondanks onze ervaring hebben
wij nog behoorlijk ons best moeten doen om
de bewoners voor ons te winnen.
Toen wij te horen kregen dat de Boomberg
zou worden verbouwd wisten wij nog niet wat
wij konden verwachten. Maar na een goed
gesprek met Habion hebben wij een prachtige
nieuwe ruimte gekregen.
Vanaf de ingang aan de Vaartweg bevindt de
kapsalon zich nu op de 1e verdieping en is
bereikbaar vanuit het hart van het gebouw
waar de bewoners gezellig samen kunnen
komen om te koken of gewoon even lekker
kunnen babbelen.
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Ook kunt u de kapsalon vanaf de Vondellaan
benaderen vanaf deze zijde kunt u ook bij ons
komen.
Samen met Habion hebben wij de nieuwe salon
geheel naar eigen inzicht kunnen realiseren, wij
zijn dan ook enorm trots op onze nieuwe salon
en wij zijn Habion super dankbaar.
Wij willen u daarom ook uitnodigen om een
kijkje te komen nemen bij ons in de salon.
Natuurlijk mag u bij ons ook eerst een kopje
koffie komen drinken om kennis met ons te
komen maken.
Op dit moment zijn wij alleen nog op de vrijdag
open, voor meer info kunt u bellen met;
Jacqueline 06-45058681 of
Angelique 06-37162531.
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Twee ingangen naar Liv inn
Half november is besloten dat bewoners
voortaan via twee ingangen toegang hebben
tot de Liv inn.
Zo is bij de huidige toegang aan de
Vondellaan een looppad afgeschermd met
hekken. Via dit pad zijn ook de kapper en
fysio goed bereikbaar.
Nieuw is de ingang aan de zijde van de
Vaartweg en geheel vrij van het bouwterrein.
Deze ingang is in verband met de trap minder
goed toegankelijk voor mensen
die niet zo goed ter been zijn.
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