
'REURING' 
LIV INN 
HILVERSUM

Zoals inmiddels waarschijnlijk bekend zag Liv inn Hilversum het met Thuisbasis Nederland
(Brabant) wel zitten om in Hilversum de 24-uurs zorg te gaan regelen. Vele bewoners hebben
de oprichter Hennie van Tintelen al eens ontmoet.
Hennie en zijn team gaan samen met zorgadviseur Nathalie Groenveld van Adcase het
zorgtraject regelen. Daarbij staan de criteria voor de zorgverlening en zorgverleners zoals
gepubliceerd in de ‘Reuring’ van oktober ‘20 voorop. Hennie krijgt hulp van zorgorganisatie
Amaris. Dat kent de regio goed en kan helpen zijn netwerk op te bouwen en als vangnet te
dienen mocht dat nodig zijn. Maar denk ook aan samenwerking met gespecialiseerde
psychotherapeuten, verpleegkundigen of artsen. Ook zal Hennie contact gaan leggen met
huisartsenpraktijk Heckman die waarschijnlijk in Liv inn komt.
Cor de Heus

Het zorgtraject

Februari
2021

Mooi is het wel. Na jaren weer een prachtige besneeuwde omgeving. Nu even door de kou en
en de wind heen bijten. Dat gaat natuurlijk ook lukken. Veel plezier allemaal.



Een nummer met dit keer veel gedoe over de
nieuwe keuken. We kunnen kiezen uit drie
kleurpakketten met veel extra uitbreidingen. Wat dat
betreft heb ik het makkelijk: slechts een gedeeltelijke
basisopstelling. Mijn gasfornuis gaat naar de
Kringloop en dan heerlijk koken op inductie. Velen
willen er wel een apparaat bij. Bij deze
‘aanbiedingen’ wordt hartstochtelijk gedroomd van
een keuken die het allemaal in zich heeft. Maar
goeie god mensen, die prijzen. Thea heeft er een
mooi artikel over geschreven. Ze blijkt behoorlijk aan
de prijs (Thea niet hoor maar de apparatuur die
Habion aanbiedt). Maar wie weet komt er nog een
mooie oplossing. Veel van deze informatie heeft u
natuurlijk al, maar hier staat het allemaal lekker bij
elkaar. In dit nummer ook een artikel over de ‘Super
Manager’ die de Denktank in huis wilt halen.
Gelukkig, zeker nu is besloten dat Hennie van
Tintelen van de Thuisbasis Brabant samen met
Nathalie Groeneveld van Adcase het zorgtraject gaat
regelen. Mensen van de Denktank hebben hier
samen met Willeke een beslissing over genomen.
Vooral belangrijk omdat de zorg de komende jaren
ingrijpend gaat veranderen. Ook de zorg voor
mensen met dementie en hun eventuele partners
gaat behoorlijk wijzigen.
Laten we eerlijk zijn: zelfbestuur is ontzettend blits
natuurlijk en meedoen met z’n allen is goedkoper
dan een fulltimer in dienst te hebben. Maar hoe lang
houden onze vrijwilligers het vol om straks ook bij
complexe problemen overeind te blijven. Kortom
Habion ook straks - of beter gezegd juist straks -
hebben wij de hulp van Willeke en Ank en al die
anderen bij jullie hard nodig, zodat wij ‘oude’
vrijwilligers niet te veel hooi op onze vork nemen. Ja,
er is veel te doen in Hilversum en er komt nog veel
meer kijken.

Cor de Heus.
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In de Denktank is gesproken over het profiel van een fulltime ondernemer die zichzelf moeten
kunnen terugverdienen. De basis daarvoor komt uit de servicekosten en de diensten die hij of
zij onder meer levert als huismeester. Het zou ook een echtpaar kunnen zijn dat hier komt
wonen. Hij of zij moet in ieder geval regionaal gebonden zijn en hier langere tijd willen blijven.
Andere eisen die worden gesteld zijn onder meer: goed om kunnen gaan met mensen, een
organisatietalent met een portie emotionele intelligentie dat overzicht kan houden, een goed
netwerk hebben, een super manager die overzicht kan houden en sociaal een warm type dat
onzichtbaar zijn werk doet. Bovendien moet hij onzichtbaar en neutraal zijn werk doen, dus
geen partij kiezen.
Ook wordt van de man of vrouw geëist dat hij of zij met nieuwe technologieën om kan gaan,
dus handig is met computers en smartphones. En hij of zij zal basale regels van de wet- en
regelgeving zorg & wonen moeten kennen en context daarvan kunnen snappen.
Kortom, zoals een denktanker het verwoordde: ‘Hij moet alles kunnen regelen wat ik ook mijn
kinderen zou kunnen vragen en eventueel tegen betaling bijvoorbeeld klusjes doen. Dit is te
regelen via een servicekaart of strippenkaart voor kleine hand en spandiensten.
Alsof het nog niet genoeg is kunnen aanvullingen aan Ank (06-10 86 78 34) 
en Willeke (06-10 58 41 16) worden doorgegeven. Ook namen van mensen die dit zouden
kunnen of willen ontvangen zij graag. 
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Liv inn op zoek naar fulltime ondernemer/coördinator



Liv inn is een woongebouw met een
leefgemeenschap met actieve
bewoners en buurt die samen bepalen
hoe zij willen leven en wonen. Er wordt
van alles door en voor de bewoners in
de Liv inn gedaan. Zo kun je hier je
hobby’s uitoefenen, meedoen met de
happy ouwer, je verjaardag vieren,
gezamenlijk koken of een stukje
schrijven voor het Reuring magazine.
Alles mag, niets moet. Wij vinden het in
ieder geval fijn om u zo snel mogelijk in
het hart van Liv inn te ontmoeten en u
wegwijs te maken.
De Vereniging Liv inn vormt de spil. We
kennen geen formele structuur van een
voorzitter, secretaris en
penningmeester. Maar kijken wat er
nodig is en welke onderwerpen
opgepakt moeten worden. Hierdoor
kun je doen wat je leuk vindt, je talent
inzetten en een bijdrage leveren die bij
je past en die mogelijk is. Dat mag ook
gewoon gezellig aanwezig zijn.
Vanwege Corona is het nu even
uitgesteld, maar normaal gesproken is
er iedere eerste donderdag van de
maand een huisvergadering om 19.00
uur in de Liv inn voor alle bewoners. De
agenda bepalen we gezamenlijk.
Hieronder een overzicht van alle
groepjes die er nu zijn. Benader de
contactpersonen als u meer wilt weten
of af en toe wilt helpen.
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Meedoen in Liv inn



Weten wat ik wil vóór 19 februari. 
 

Ik zou wel van alles willen, maar er zit een
financieel plaatje aan: zoals Amsterdammers
zeggen ‘het is of je een emmer leeggooit. En
dan moet ik het ook nog gauw weten. Voor mij
is een OVEN echt nodig, want ik bak niet meer,
maar koken in de oven is heerlijk, zoals mijn
favorieten:  Zweedse rode kool  en
gehaktbrood, moet je veel van maken want kan
ook in de vriezer.

Korvenkast
Ideaal, vooral met een gammel lijf. Alles wat je
vaak gebruikt en niet naar reiken of bukken (en
grabbelen) wilt, die dingen wil ik daarin doen.
Hij zit geloof ik tussen gootsteen en kookplaat
en dat is echt prima: makkelijk een pan pakken
en ook weer makkelijk wegzetten. Ik heb zo’n
kast gehad en het stokoude ding staat nu in de
wasmachinekast met de voorraden. Gelukkig
krijgen we nu ook veel kasten. 

Hoek-bovenkastje
Ja, dat is eigenlijk luxe, maar ik ga proberen om
het uit mijn portemonnee te wringen, je moet
er lang tegenaan kijken (hopelijk) en die lege
hoek is niks. D.w.z. mijn naam is chaos en ik
heb daar een woud van rekjes omdat ik eieren
en fruit b.v. tegen een koude muur wil hebben.
Dit is anders voor iedereen, maar mijn keuken
ligt op het noorden. Georganiseerde chaos is
best handig, passend bij mijn karakter (kun je 
 nagaan!) maar wel handig en ik wil dat nu
beter doen. Ook rondt het de keuken mooi af.

Verlengd aanrecht
Is eigenlijk óók luxe, maar wat mooi en toch 
 afzetruimte voor pannen b.v. met een pas-
stukje is goedkoper dan met kastje, dan kan de
pedaalemmer eronder, maar het blijft een gat
waarin dingen kunnen vallen.

We hebben nu genoeg kast om een
pedaalemmer in het gootsteenkastje te
hangen. Als je er later toch een serveerboy op
wielen zou willen zetten is de goedkope
oplossing bijna net zo duur als de dure. Ik kan
niet wachten om op dinsdag e.e.a. te bekijken
in het Hart met een expert erbij, dan kom ik
woensdag beslagen ten ijs met de goede
vragen ter plekke als ze komen ‘opnemen´.
Dat laatste is natuurlijk voor iedereen
verschillend, maar wel gauw! Waarschijnlijk
moet je denken in functies, d.w.z. je stelt je
voor hoe je werkt van rechts naar links en weer
terug  (koken en afwassen) en de handige
mannen die we van alles kunnen vragen lossen
het praktisch op. 

Hulde aan Habion en  Rutges
Prima brieven en bladen met afbeeldingen. 
 Ruime keus, ook de kleuren. Ik ben helaas een
magnolia-hater en mijn huis is gebroken wit
met veel donkere houtkleuren, dus gelukkig
hebben ze één kleur nog veranderd, de Elba
leem is mooi en neutraal. Ik had hem wel met
de bruine spikkeltjes-aanrecht willen hebben
(wat op papier veel mooier combineert dan
met magnolia) maar je kunt niet alles hebben. 

De stopcontacten
vergeet ik toch bijna, we moeten niet vergeten
te vragen waar de stopcontacten zitten en
hoeveel. Als u een magnetron hebt, grill-
apparaat, waterkoker en broodrooster, wilt u
een stopcontact waar u ze gebruikt.
Verplaatsen is ergerlijk als het vaak moet.
Sterkte ermee, volgende herfst zitten we op
rozen in een beeldschoon huis.

Thea Germann
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NIEUWE KEUKEN



Zoals Thea Germann al schrijft: ‘Ik zou wel van
alles willen, maar er zit een financieel plaatje aan:
zoals Amsterdammers zeggen ‘het is of je een
emmer leeggooit’. Zo voelen ook veel andere
bewoners van Liv inn zich nadat het
keuzeformulier voor hun nieuwe keuken hadden
ontvangen. Velen schrokken zich rot. ‘Die
uitbreiding kan ik niet betalen’, was een
veelgehoorde klacht. Sommigen vinden hun
huidige keuken bovendien goed genoeg. Zo wil
iemand alleen de ‘wasbakkraan’ in de keuken
vervangen door een zwenkende kraan met hoge
uitloop. Een ander kan de Bosch inbouw oven van
zo’n € 1000,- vervangen voor een Etna van €
281,-. 

Weer een ander zou de afwasmachine van 60
cm breed willen ruilen door een van 40 cm.
Velen vragen of er kwantumkorting mogelijk is
voor onder meer de verlenging van het
aanrecht inclusief de kastjes. En er zijn mensen
die hun net aangeschafte 4-pitters, pannen en
dergelijke weer van de hand moeten doen. 
Habion heeft de vragen en opmerkingen van
de bewoners besproken en het volgende
besloten; Een ieder krijgt standaard een
ladenkast en de kosten voor de wandcontact-
doos en extra groepenkast die nodig zijn voor
een oven, vaatwasser etc. zijn voor Habion. 
Een ieder ontvangt komende week nog een
brief over de aanpassingen en Rutges gaat nog
bij een ieder langs voor definitieve keuzes.
Heeft u het formulier al ingevuld, geen
probleem dus.
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Keuken perikelen

Werk aan de woningen start in april
Het gaat er nu echt om spannen aan de
Vondellaan. We wonen niet meer in
aanleunwoningen aan de Flank maar in Liv inn
Hilversum. Een nieuwe vorm van wonen waar de
ouderen zelf aan het roer staan. Daarvoor heeft
Habion De Boomberg verbouwd tot Liv inn. In het
‘hart’ daarvan kunnen bewoners elkaar
ontmoeten, samen met elkaar praten en naar
elkaar luisteren, samen koken, naar muziek
luisteren of zelf maken, samen feestjes vieren.
Dat ‘hart’ bestaat uit een grote leefkeuken, een
huistheater, een familiekamer, een binnentuin en
natuurlijk is de Soos gebleven. Je kunt er ook
biljarten, klussen, spelletjes doen en wat niet al.
Daarnaast heeft Liv inn ook een fysiotherapeut en
een kapper in eigen huis en wellicht binnenkort
ook een huisarts. Ook wordt er nog gewerkt aan
de appartementen voor ouderen. Van april tot en
met september worden de woningen aan wat tot
voor de kort de Flank heette, nu dus  ook Liv inn,
opgeknapt, inclusief de hal, de gangen, de kelder
en het buitenwerk. In de woningen vinden de
grootste veranderingen plaats in de keuken.

Inductiekoken
Zo wordt de gaskraan vervangen door inductie.
De nieuwe trend in de keuken die vele
voordelen biedt boven het traditionele koken op
gas. Het is veiliger en efficiënter. In de kookplaat
zitten metalen spoelen die een magnetisch veld
opwekken. Daarnaast heb je pannen en
dergelijke nodig met eveneens een magnetische
bodem. Want bij inductiekoken wordt de
warmte rechtstreeks in die bodem opgewekt.
Bovendien kook je op inductie bijna tweemaal
zo snel. Daarnaast is een inductiekookplaat veel
veiliger omdat het minder verbrandingsgevaar
kent. In de woningen worden onder meer ook
de wastafel-, douchekraan en de cv-ketel
vervangen. Bij de vernieuwde entree komt een
ruimte voor scootmobielen en buiten wordt het
geheel opgeknapt, inclusief een nieuwe toplaag
op de balkons en een hellingbaan naar de
fietsenberging.



Wij waren van de PVDA en eigenlijk waren mijn grootouders van de SDAP, vergis je niet, dat
leek wel bijna godsdienst zoals ze ‘Morgenrood’ zongen.  En ik volg nog steeds het rode
vaandel, desnoods met de rollator.
Ik zag godsdienst dus alleen van buiten: twee katholieke scholen met echte nonnen en paters
en een katholiek winkeltje met onbegrijpelijke beelden en kroontjes en tasjes voor bruidjes. Ik
was heel jaloers op het laatste, want de bruidjes liepen in een stoet langs ons huis en dat vond
ik net prinsesjes, echt iets voor mij dus.  Een kennis ging op kerstavond ‘kindje wiegen’. Dus ik
zeg: ‘Oma, wat is katholiek?
’En oma zei: ‘dat is poppenkast’, een voorlichting die bijna nog beknopter was dan de seksuele
voorlichting die toen gebruikelijk was en voornamelijk behelsde dat je niet zwanger moest
worden. Ik zat op een openbare lagere school waar je vrijwillig 1x per week naar godsdienstles
kon en ik dacht dat ik daar kon leren wat God was. Juffrouw de Goede vertelde mooie bijbel
verhalen. Ik genoot hiervan totdat de stenen tafelen op een wagen met ossen vervoerd
moesten worden. Alleen: niemand mocht ze aanraken. Dus struikelde een van de ossen en
een sukkel die er naast liep stak zijn hand uit om de stenen te redden. En ja hoor! Hij werd
onmiddellijk neergebliksemd. Ik vond  dit nogal flauw van God met Zijn afstraffing van goede
bedoelingen. Achteraf was het lot van Adam en Eva ook nogal drastisch - vind ik - want als
iemand zegt: ‘blijf van die appel af’….aha! : ‘Ik vroeg me ook altijd af - als God alles gemaakt
heeft - heeft Hij dan ook de duivel gemaakt of was die al ergens.

POPPENKAST

Overlast
Vanzelfsprekend brengen deze werkzaamheden
ook overlast met zich mee. Als u daar extra last
van hebt, meldt dat dan aan Johan van
Antwerpen, de bewonersbegeleider bij Rutges
Vernieuwt, telefoon 06-22791687 of via e-mail
jvanantwerpen@rutges.nl. Dan wordt er naar
een oplossing gezocht. Voor het begin van de
werkzaamheden laat Habion of Ruges u weten
wanneer zij langskomen om het een en ander
met u te bespreken. Die gesprekken vinden
plaats twee weken voordat het werk aan uw
woning begint. Ook krijgt u inpakdozen om uw
keukenspullen in op te bergen en afdekfolie voor
de stof. En wilt u tijdens de verbouwing even tot
uzelf komen? dan is er ‘hart’ van Liv inn om iets
te drinken en bij te praten met uw buren.
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Er volgde een zeer onregelmatig leerproces met een bezoek van de ULO aan de Église Wallonne,
de vroege televisie met veel geestelijken, zoals Okke Jager die op vriendelijke toon onheilspellende
dingen vertelde en pastoor Leopold Verhagen die klonterende pudding kookte om mij duidelijk te
maken dat je de voorschriften moest volgen. Dit laatste spreekt mij aan en ik moest er altijd aan
denken onder het jarenlang elke dag griesmeelpap koken, liters!
Toen kwam de vernieuwing van de kerken, mensen in verwarring omdat ze hadden geleerd om
alles letterlijk te geloven  en nu moesten ze het maar zelf uitzoeken, conclaves, de Oecumene.
Nietsontziend ondervroeg ik (als tiener weliswaar) op vakantie een Limburgse die een klassiek
Maria uiterlijk had en bovendien dienstbode was bij de pastoor. Ik wou weten - als het zo goed
was om katholiek te zijn - we niet allemaal katholiek geboren werden, e.d. Bij elk antwoord sloeg ze
haar ogen ten hemel en zei ‘het is een Genade’. Ik heb heel lieve mensen ontmoet die
Doopsgezind waren en op mijn vraag of men met God praatte of met zichzelf zeiden ze: ‘eigenlijk
weet ik dat niet zo’. Dat was nou aardig, ik heb het niet zo op mensen die alles zeker weten. En het
liefste was Pater van Hout van het Franciscus Liefdewerk, die in het steegje van mijn werk huisde
náást de mevrouw met het poedeltje die wij het andere liefdewerk noemden. Hem ondervroeg ik
over de hel, wat ik maar niks vond. Hij zei: ‘De hel bestaat, dat móet ik geloven, maar er zit
niemand in.’ Ik begreep nog steeds niets van God, dus ik heb langzamerhand maar aangenomen
dat God alles en iedereen bij elkaar is. Als het niet zo is zal ik het vast wel merken. Misschien is er
niet alleen een Boven en Beneden, maar ook een Tussenin waar juffrouw de Goede bijscholing
geeft aan ongelovigen.
Vanochtend legde op televisie een dominee maar weer eens uit dat niemand alleen is. Toen
moest ik ineens denken aan het restaurant met het winkeltje en dat je om 10 uur zachtjes moest
doen, want dan was er een gebedsdienst. En dat kleine groepje zong toch zo mooi! Ik ben niet
degene die moet vragen of er zoiets terug moet komen. Als mensen dat willen moeten ze er écht
om vragen en dat doen mensen niet gauw. Gewoon iemand uit Reuring aanschieten en het kan in
de Denktank gebracht worden. Ik weet niet of we officieel ‘voor alle gezindten’ zijn, maar dat zal
toch wel. Er wordt van alles gepland voor de activiteiten, alleen de Corona….. dan kun je niets tot
het beter wordt. En totdat alles weer bewoond is zijn er weinig mensen om het werk te doen, ook
dat. Dominees zijn tegenwoordig ook niet voor het oprapen, maar vroeger deden leken het ook.
Ik heb in elk geval geleerd hoe belangrijk godsdienst is, dat is toch iets  en ik ben ook geen atheïst,
eerder een beetje beiden. En ik wens ons allemaal al het goede.
Thea Germann
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Voorlopig zijn, ook vanwege de Britse variant van het coronavirus de regels nog behoorlijk streng.
Maar houdt u er aan, het is noodzakelijk. Thuis mag u 1 persoon per dag ontvangen. Meer dan de
helft van de corona besmettingen vindt plaats bij samenkomsten van familie en vrienden. Denk
daar dus aan.
Buiten mogen we met maximaal 2 personen op stap en voorlopig moeten we van ‘s avonds 21.00
tot ‘s morgens 4.30 uur binnen blijven. Voor velen hier geen probleem denk ik. Vanzelfsprekend
blijven onder meer 1,5 m afstand, het mondkapje in winkels, etc en regelmatig goed handen
wassen ook van kracht. Heeft u vragen bel dan 0800-1351.
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Niemand zal het ontgaan zijn: Kous Hoveniers is begonnen met de bestrating van de
parkeerplaatsen en de toegangswegen van Liv inn. Als eerste kwam het P-terrein naast Flank II aan
de beurt direct gevolgd door de parkeervakken en de straat vanaf de Vondellaan naar Flank I.
Direct daarna zijn de nieuwe parkeerterreinen naast Flank I en die bij Bergstaete en Liv inn aan de
beurt. In april wordt de achterentree van Liv inn bestraat. Dan begint de beplanting en bestrating
van de tuin tussen Flank I en Liv inn. Als alles goed gaat, moet eind april het hele Liv inn terrein
bestraat zijn en ligt er een mooie tuin. Het zal duidelijk zijn dat deze werkzaamheden de komende
maanden veel parkeeroverlast zullen geven. Om die beslommeringen zoveel mogelijk te beperken
worden tijdelijk extra P-plekken gecreëerd voor bouwpersoneel om zoveel mogelijk plaatsen voor
de bewoners vrij te houden.mHet is dus verstandig de komende maanden de borden en
aanwijzingen van de uitvoerder en de tuinlieden op te volgen. Met vragen kunt u terecht bij
uitvoerder Wesley van Batenburg via telefoonnumer 06 20018561.
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P-plekken en tuin opnieuw bestraat en beplant
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Diversen
Rectificatie 
In de vorige Reuring stond foutief vermeld dat Habion de kerstbomen en versiering geschonken heeft.
Maar dit  heeft Joseph en Gerard gedaan. Bij deze beiden nogmaals hartelijk dank.

Hoe gaat het met Rob?
Donderdag 4 februari was Gerrit Dokter op bezoek bij Rob Klarenbeek, ‘charmeur’ zoals hij hem
terecht noemt. Gerrit had redelijk positieve berichten. Zo zag Rob er veel beter uit dan bij zijn vorige
bezoek. De antibiotica slaat eindelijk aan. De operatie is voorlopig uitgesteld, de verwachting is dat het
wellicht zonder kan. Zelf verwacht Rob de 20ste weer naar huis te mogen. Wishful thinking
waarschijnlijk, maar hoop doet leven.

Modelwoning Liv inn bezichtigen
Vanaf dinsdag 9 februari kan van 15.30 tot 19.00 uur de modelwoning bekeken worden. Vanwege de
coronamaatregelen kunt u voor een afspraak bellen met Marcia Sprong van Habion: 06-51358461.
Ook voor vragen kunt u uiteraard bij haar terecht. De modelwoning  is gesitueerd op de begane grond
aan de tuinzijde van de Flank.

Liv-inn.nl opent je ogen
Mensen ga eens kijken op de website liv-inn.nl. Een prachtige site van een plek waar je tijd tekort komt
en waar ouderen een nieuw leven krijgen. Het heeft de gemeenschappelijkheid van een
studentenwoning, de bedrijvigheid van een klein dorp en de geborgenheid van een thuis. Daar wordt
elke vierkante meter gebruikt om de kwaliteit van leven te verhogen. Met ook informatie van Liv inn
Hilversum, de Liv inn Academy en de overige Liv inns. Kortom, snel naar www.liv-inn.nl.


