
'REURING' 
LIV INN 
HILVERSUM

De vereniging Liv inn houdt haar eerste huisvergadering op 21 januari om 19.00 uur in de Liv
inn. Uiteraard corona proof, op 1,5 meter afstand van elkaar en onder voorbehoud van nieuwe
maatregelen. In de hal van de Flank hangt vanaf 12 januari een groot vel waarop een ieder
agendapunten kan invullen voor deze huisvergadering. Dit kan gaan over de vereniging Liv inn
of over praktische punten m.b.t de tuin, de zorg, de verbouwing etc. Wat u belangrijk vindt. We
koppelen ook terug wat er het afgelopen jaar is opgepakt, welke groepjes er zijn opgezet en wie
wat doet (of wilt doen).
De huisvergadering sluiten we af met een Nieuwjaars toost! Kom dus vooral langs. De
huisvergadering is voor iedereen die in Liv inn woont, ook als u geen lid bent van de vereniging.  
Wilt u 21 januari komen? 
Graag even doorgeven aan Cosimo via de mail cosimo.russo@gmail.com of onderstaand briefje
in de brievenbus van Cosimo op nr. 121 gooien.  

Naam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(   ) Ja, ik kom naar de huisvergadering.

(   ) Nee, ik kom niet.

Eerste Liv inn huisvergadering en
nieuwjaarsborrel

januari
2021



Sorry
Geklooi met twee lamlendige computers heeft dit
oorspronkelijke decembernummer omgetoverd tot
de eerste Reuring van 2021. Zo blijkt maar weer dat
techniek niet alleen een handig hulpmiddel is maar
dat we er in sterke mate van afhankelijk zijn. Zeker
voor een kleine zelfstandige als ik en zeker in de
donkere dagen voor kerst. Ik hoop dat u in ieder
geval hebt genoten van prachtige kerstdagen en een
mooie jaarwisseling. En dat het voor u allen een
prachtig, gezond en op den duur coronavrij jaar mag
worden. Wellicht heeft u op 31 december met een
oliebol in de hand stilletjes met elkaar bij de
prachtige kerstbomen, geschonken door Habion en
neergezet door Cosimo, Rudi en hun kornuiten,
gezongen over een stille en heilige nacht en op 29
december samen heerlijk gegeten. Want stilletjes
zingen dat moet nog steeds zolang corona onder
ons is. Wellicht begint het met de vaccinaties vanaf 6
januari allemaal wat op te klaren. Zo komt er
mogelijk een eind aan een bijzonder rampjaar en
gaan we een uitzonderlijk mooi jaar tegemoet. Die
vaccinatie is vrijwillig tettert coronaminister De Jonge
regelmatig. Maar het gaat toch duidelijk om het
belang van ons allemaal en niet om een individuele
keuze. Dus mensen laat je in ieder geval inenten.
Wereldwijd gingen duizenden en duizenden u al
voor.
Cor de Heus
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De Liv inn vereniging kent nu ruim 50 leden!
Het afgelopen jaar werd er geen contributie
geheven. In 2021 wil de vereniging van alles
gaan oppakken en hebben ze dus ook wat
financiële middelen nodig. Daarom ontvangen
mensen die zich als lid hebben aangemeld
een factuur voor de contributie. Voor de
bewoners van Liv inn is dit € 20,- per jaar. Voor
bewoners die hier niet wonen € 40,- per jaar
(zij betalen ook geen servicekosten).
Deze bijdrage graag voor 15 januari 2021
voldoen op rekeningnummer NL93 INGB 0007
6933 56 op naam van de Vereniging Liv inn en
onder vermelding van uw naam en
huisnummer. 

Zorgteam
Op de advertentie van het Zorgteam zijn
diverse reacties binnen gekomen om in Liv inn
Hilversum zorg te mogen aanbieden, om te
mogen werken en om hier te komen wonen.
Die laatste groep wordt doorgezet naar de
verhuur. Vanuit de bewoners  zijn Cosimo van
Flank I en Wil van Bergstaete degenen die bij
Willeke van Habion zijn aangesloten om de
gesprekken met de sollicitanten te voeren.

De Tuin
Cosimo vertelt dat de contouren over het
parkeren en het groen in de tuin nu helder
zijn en dus goedgekeurd door het tuinteam.
De vijver blijft en wordt opgeknapt. De jeu de
boulebaan wordt niet gebruikt. Deze plek
wordt anders ingevuld. Jelmer van Raumkultur
die ook het hart van Liv inn heeft ontworpen,
werkt nog een aantal zaken verder uit zoals de
moestuinbakken, plekken waar je kunt zitten
met wilgentakken overdekt, meubilair, een
plek om spullen op te slaan enzovoort. 

De Denktank gaat door en denkt door
Verder komt er bij beide ingangen van het
terrein een slagboom. Hoe dit gaat werken -
met een pas, wie er in mogen, betaald
parkeren  etc. - wordt nog verder uitgewerkt
en komt eveneens terug in de Denktank.
20 januari komt er een bedrijf om de grote
bomen op het terrein te snoeien.

Beheer
De inkoop zal centraal voor Liv inn
georganiseerd gaan worden. Door te werken
met een strippenkaart van € 15,- kan iedereen
voor 75 cent een drankjes\ bestellen. Van de
inkomsten wordt de inkoop geregeld. Een
groep bewoners gaat dit verder uitwerken,
ook waar de spullen opgeslagen worden etc.
Voor het het lidmaatschap van Liv inn wordt
met verschillende tarieven gewerkt.

Adoptie van een ruimte
Om de ruimtes goed te gaan gebruiken wordt
bekeken of het idee van ‘adopteer een ruimte’
gaat werken. Twee tot drie mensen adopteren
een ruimte. Ze hoeven niet alles zelf te
organiseren maar stimuleren mensen er heen
te gaan en zelf van alles te gaan doen. Het zal
worden uitgeprobeerd met de leefkeuken.



Nog enkele opmerkingen
Cosimo dringt aan op een brievenbusnummer voor de Vereniging Liv inn. Ton Jansen
van Habion en Wesley van Batenburg van Rutges gaan voor kleine groepjes bewoners
de nieuwbouw laten zien.

Tips
Er worden nog enkele tips genoteerd die ook in de Reuring komen, zoals bijvoorbeeld:
schrijf op het bord in de Flank wie de maandcoördinator is en hoe hij of zij te bereiken
is. Maak een A4 met de groepen die er zijn en hun contactpersonen zodat mensen
zich kunnen melden of aansluiten als ze belangstelling hebben. De
Brandmeldinstallatie (BMI) oppakken en helder maken wie wat gaat doen (in
samenwerking met Bert van Habion).
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Z o  w e r k t  d e  D e n k t a n k :  p r a k t i s c h  e n  d u i d e l i j k .



Eind vorig jaar gaven Johan van
Antwerpen, de bewonersbegeleider van
bouwbedrijf Rutges en Marcia Sprong van
Habion, in twee sessies een toelichting op
verbetering van de woningen op Flank 1
van Liv inn Hilversum. Met name de
nieuwe keukens werden uitgebreid
besproken. Tevens werd een presentatie
uitgereikt en werd beloofd dat het proces
via de Denktank en via persoonlijke
bezoeken goed bewaakt zal worden en er,
indien mogelijk, rekening wordt
gehouden met bestaande wensen van de
bewoners. Bovendien ligt er een plan voor
groot onderhoud: de balkons worden
gereinigd en er wordt een nieuwe toplaag
aangebracht. Waar nodig wordt het
metselwerk hersteld, het buiten- en
binnenwerk wordt geschilderd, het
rabatwerk onder de dakrand wordt
vervangen en er komt een nieuw
geïsoleerd dak.
Over enkele maanden zijn de woningen dus
uitgerust met een nieuwe keuken met
elektrische kookplaat (inductiekookplaat) en
een afzuigkap. Vanwege landelijke afspraken
en veiligheid (gas bijvoorbeeld niet aan laten
staan waardoor brand kan ontstaan) is er voor
gekozen van het gas af te gaan.
De gaskraan in de keuken maakt plaats voor
een inductie kookplaat.

Voor de fronten in de nieuwe keuken krijgt u
de keuze uit drie kleuren: wit, magnola (licht
beige) en een steenkleur. De keukenbladen
zijn gemeleerd donker, beige of  grijs. Tegen
betaling kunt u voor verschillende
uitbreidingsmogelijkheden kiezen. In de
badkamer komt een nieuwe wastafelkraan en
wordt het douchegarnituur vervangen. Op de
gang komt een nieuwe HR cv-ketel en wordt de
groepenkast in de meterkast vervangen en de
brandveiligheid wordt verhoogd. Daarnaast
wordt in het trappenhuis en in de gangen
nieuwe vloerbedekking gelegd en wordt het
binnenwerk, inclusief de voordeuren
geschilderd. Nog onder voorbehoud wordt ook
de entree gewijzigd, zo komen er waarschijnlijk
postkasten buiten en een nieuwe ruimte voor
scootmobielen. Verder is toegezegd dat de
regelmatig weigerende lift en de
afzuiginstallaties in de woning goed worden
nagekeken. Ook wordt de hellingbaan van en
naar de bergingen verbeterd. Dit  onderwerp
vraagt nog aandacht. Of de voorgestelde
fietsenlift naast de hellingbaan de juiste
oplossing is wordt betwijfeld. Omdat de
liftinstallatie regelmatig storingen vertoond
wordt ook hier veel aandacht voor gevraagd.
Marcia en Johan komen bij diverse bewoners
met specifieke vragen hier nog op terug.

Cor de Heus
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Woningen Flank worden drastisch opgeknapt



Platform31 is een onafhankelijke kennis- en
netwerkorganisatie die trends in de stad en regio
onderkent en beleid, praktijk en wetenschap
rondom actuele vraagstukken - zeker ook
rondom ouderen - verbindt. Daardoor kunnen
bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct
aan de slag. In september was Platform31 te gast
bij Liv inn Hilversum. Hier werd onder meer werd
gesproken over het innovatieprogramma Langer
thuis in de inclusieve wijk. Zo heeft Platform31
met dank onder meer aan Habion veel kennis
ontwikkeld voor en over de verschillende
bouwstenen van de inclusieve wijk. Zo kijkt het
positief terug op het grote online congres 'Een
nieuwe generatie ouderen, lang thuis'.

 (Lees ook: Een oud verzorgingshuis nieuw
leven ingeblazen). Zo heeft Platform31 voor
begin 2021 al een aantal bijeenkomsten
georganiseerd om het Innovatieprogramma
inclusieve wijk goed af te ronden. Binnenkort
vindt er een brede  evaluatie plaats, komen er
publicaties over Ontwerp voor ontmoeten; hoe
de gebouwde omgeving uitnodigt tot contact
en de Beslisboom woningaanpassingen in
Assen en Koudekerk aan de Rijn. Ook komt er
een onderzoek naar de Doorstroom van
senioren naar geschikte woningen. Een
magazine en een website sluiten het
innovatieprogramma in maart 2021 af.
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Platform31 werkt aan de inclusieve wijk

P l a t f o r m  3 1  t e  g a s t  b i j  L i v  i n n  H i l v e r s u m :
‘ L a n g e r  t h u i s  i n  d e  i n c l u s i e v e  w i j k ’



De conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen,
langer thuis' verbindt sinds 2015 jaarlijks
inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond
ouderen(zorg) aan elkaar. Ouderen zelf, met hun
eigen levensverhaal, staan centraal. Ruim 3200
deskundigen en ouderen deelden in 60
deelsessies hun kennis en ervaringen en deden
nieuwe inspiratie op. Een van die sessies ging
over de Woon- en leefomgeving: Woonvariaties
voor senioren: hoe kom je tot een business case
voor de gemeenschappelijke ruimte? Oftewel een
oud verzorgingshuis nieuw leven inblazen: de
zorg eruit en de buurt erin. Dat is waar Habion
met de renovatie van Liv inn Hilversum mee bezig
is. Onder die nieuwe naam wordt het voormalige
woonzorgcomplex De Boomberg verbouwd. U
weet er alles van: er is nu 300 m2 aan
gemeenschappelijke ruimte voor een café,
theater, leefkeuken, binnentuin, moestuin en
werkatelier. Ruimte die óók een buurtfunctie
moet krijgen.
Daarnaast komen er straks in het
appartementencomplex nog 150 mensen wonen;
alleenstaanden, echtparen, vitaal,
hulpbehoevend, jong en oud. Zij kunnen gewoon
een woning of een één-, twee- of
driekamerappartement huren. Daar kun je als dat
nodig is ook zorg bij krijgen, achter je eigen
voordeur. De kracht van de aanpak zit hem in het
samen met ouderen bepalen wat er moet
gebeuren. En het is gelukt de
gemeenschappelijke ruimte financieel haalbaar te
maken. Transformatiemanagers van Habion
Willeke Janssen en Ank Sneekes  en
Flankbewoner Cosimo Russo gaven in deze
deelsessie hoog op over dit project. Andere
deelnemers aan deze sessie waren Frans Sträter,
voorzitter van Studio Idee, het kloppend hart van
de woongemeenschap ’t Nieuwe Kampje in
Loenen aan de Vecht en Jasper Klapwijk, adviseur
van bewonersinitiatieven in wonen en zorg in de
wijk Elsrijk in Amstelveen. De discussie werd
geleid door Anita van Hezik, senior projectleider
bij Platform31.
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Liv inn Hilversum
De discussie die ontstond was vooral
gebaseerd op de vele vragen van de 3200
deelnemers aan deze bijeenkomst. Zo vertelde
Willeke dat onder meer de ervaringen
opgedaan in woonzorgcentrum ‘t Kampje in
Loenen zijn doorontwikkeld in Liv inn
Hilversum. En daar komt volgens Ank en
Cosimo een financieel abonnement systeem
waar zowel inkomsten als uitgaven voor
bijvoorbeeld koffie en thee, gezamenlijke
etentjes, drankjes in de Soos en de contributie
voor de vereniging Liv inn Hilversum via een
strippenkaart worden genoteerd. Cosimo
verklaart dat de vereniging uiteraard
kostendekkend wil werken. Daarbij noemt hij
subsidies die geschikt zijn voor verschillende
activiteiten maar geen stabiele financiële basis
voor Liv inn zullen vormen.
Sträter vertelt dat in Loenen diverse
professionele organisaties zich bedreigd
voelden omdat de bewoners zich via een
rechtspositie versterkten. Daardoor konden de
professionals hun positie minder waarmaken.
De bewonersvereniging kon zich onder meer
via subsidies meer richten op de mensen in ‘t
Kampje en in het dorp.
Ook in de wijk Elsrijk in Amstelveen ontbraken
alle voorzieningen om met elkaar in contact te
komen. Vervolgens namen bewoners zelf het
initiatief en vroegen de gemeente om een
subsidie om het welzijnswerk zelf op te
pakken. Een wijkcoördinator die werkt in
opdracht van de bewoners wordt nu door de
welzijnsorganisatie van de gemeente betaald,
maar de de bewoners hebben het zelf voor
het zeggen.

Reuring
Willeke zegt dat er wat Liv inn Hilversum
betreft niet wordt gedacht in budgetten. In
Habion werken ze volgens de Reuring
Methode. Hoe willen ouderen zelf wonen?

Een oud verzorgingshuis nieuw leven ingeblazen



De Academie voor Bouwkunst heeft
onderzoek gedaan hoe ouderen de ruimte
zelf kunnen benutten. Er werd geopperd: ‘de
buurt erin, de zorg eruit.’ Zo werd een jaar of
zeven geleden het experiment ‘hoe wil je oud
worden?’ gestart. Er werd een soort
community gebouwd en een platte structuur
neergezet. Dat mochten in geen geval een
instituut worden. En waarschuwt Willeke:
Onderschat de ouderen niet. Te vaak wordt
over hen gesproken, maar we moeten met ze
praten. Daar niet als professional gaan zitten
maar ze gewoon als mens behandelen. Dat is
veel belangrijker dan de financiering.
In Liv inn Hilversum bestaat nu zo’n
gelijkwaardige setting van mensen die samen
besluiten wat ze doen. Twee bewoners
hebben de vereniging opgericht maar ze kent
geen bestuur in de zin van voorzitter,
secretaris, penningmeester. Verschillende
teams die zich met actuele zaken
bezighouden leggen dat via de  

Denktank aan de bewoners voor. Dat gebeurt
in de huisvergaderingen. Iedereen brengt daar
in wat hij of zij belangrijk vindt om te bespreken.
En al die instituten die ze straks misschien
nodig hebben kun je zien als diensten die
worden ingekocht. Zo is in Hilversum
bijvoorbeeld de zorg nog niet gegarandeerd,
maar dat krijgen ze binnenkort wel voor elkaar.
De bewoners verwachten ook dat er straks een
aantal jongeren deel uitmaken van de
leefgemeenschap, zoals bijvoorbeeld in Huis
Assendorp in Zwolle. Toen dat daar enkele
jaren geleden ter sprake kwam reageerden
enkele ouderen direct van: ‘dat is gevaarlijk.’
Waarop een meisje opstond en antwoordde: ‘Ik
denk niet dat het hier gevaarlijk is. Ik durf wel
tegen mijn vader te zeggen dat ik hier wil gaan
wonen’. Lachen dus en Willeke reageerde
meteen: ‘Zullen we het voor zes maanden gaan
proberen.’ Nu wonen er tien meiden in Huis
Assendorp.
Cor de Heus.
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Marni en yoga
Marni Russo bewandelt nu zo’n 17 jaar het yogapad. Ze is
opgeleid tot hatha yoga docent bij Saswitha opleiding voor Yoga
en Wijsbegeerte. In 2017 heeft ze haar lesbevoegdheid behaald,
daarna volgde Marni de specialisatie Yoga voor kinderen, tieners
en bijzondere kinderen. Regelmatig volgt Marni 10-daagse
vipassana meditatie retraites. Vipassana laat je verstillen en de
dingen zien zoals ze zijn. Dit neemt zij ook mee in haar
yogalessen. Marni geeft kinder- en tieneryoga bij Ananda Yoga,
aan jongeren van de Grasboom en op een andere woongroep
De Olmen in Bussum. Daarnaast is ze begeleider bij Autisme
Centrum in Contact. Marni: ‘Ik vind het ontzettend leuk dat ik nu
hier bij mijn vader stoelyoga mag geven. Yoga is voor iedereen
en alle leeftijden. De filosofie van de Saswitha yoga is dat er bij
de beoefening uitgegaan wordt van de mogelijkheden, niet van
de beperkingen. Dit is ook het uitgangspunt van Liv inn! Ik geef
les in een cirkel, dit zorgt voor verbondenheid. Yoga betekent
voor mij aarden in jezelf. Yoga gaat over loslaten van gedachten,
vertrouwen hebben, voelen, ontdekken, ervaren, bewustwording
en zijn wie je ten diepste bent.’
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Die stond dus tegen een Amsterdamse brugleuning geleund. Het was meteen duidelijk dat hij op
mij wachtte. Eind jaren zestig, net verhuisd met 4 personen en een grote hond. Van een kleine
kamerwoning naar een 4-kamerwoning. En nog geen kerstboom.
Ik liep dus met een wandelwagentje over de lange Bilderdijkstraat naar de Kinkerstraat en zag
hem meteen. Het was trouwens een van de laatste, vlak voor kerst en hij was precies zoals hij
moest zijn. Ook kreeg ik hem voor f 7.50 en we hadden het niet breed.
De verkopers glimlachten nogal en timmerden er een standaard onder, waarna zij hem op de
wandelwagen tilde. Ik weer over de Bilderdijkstraat, die plotseling veel smaller bleek te zijn.
Mensen stonden te lachen en  weken voor mij uit. Ik botste tegen dingen aan en voelde mij een
beetje onbestuurbaar, maar begreep niet waarom die mensen lachten. Je ziet in die tijd toch veel
mensen met kerstbomen!
Eindelijk kon ik aanbellen aan mijn nieuwe huis. Mijn man kwam naar beneden en vloekte
hartgrondig, terwijl ik toch op de valreep zo’n mooie boom had gevonden. Na enige tijd waren wij
alle 4 trappen op, laveerden de huiskamer in en bij het rechtop zetten begreep ik pas goed dat ik
een mini-woudreus had gekocht. Het was een hoge kamer en de top van de boom boog nog 10
centimeter om. Je kon er wel veel in hangen.
Zeg nou zelf: zo’n boom vind je toch nooit meer.

Thea Germann
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De mooiste kerstboom
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Een prachtige regenboog gefotografeerd door
Rudi Tenniglo ...

. . .  n u  n o g  e v e n  w a c h t e n  o p  e e n  ‘ p r a c h t i g e  p a r k e e r p l a a t s ’



Corona maatregelen
Sinds woensdag 6 januari wordt als eerste het zorgpersoneel op de acute afdelingen ingeënt.
Daarna volgt de rest van de bevolking. In maart zijn de thuiswonenden vanaf 60 jaar aan de
beurt. De 60-75 jarigen krijgen hun prik in een GGD-instelling. De 75-jarigen en ouder en niet
mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar krijgen het vaccin van hun huisarts.
Het coronavirus grijpt nog steeds razendsnel om zich heen. Nederland zit vanaf dinsdag 15
december tot tenminste dinsdag 19 januari (maar waarschijnlijk langer) in de strengste
lockdown tot nu toe. De afgelopen weken was er een ruime toename in het aantal
besmettingen, hoewel de laatste week het aantal iets is afgenomen terwijl het aantal patiënten
in de ziekenhuizen en verpleeghuizen juist iets toenam. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de
zorg, waardoor veel reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld.
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Doe mee in de Liv inn

Veel media aandacht voor Liv inn 
Nu het eerste deel van Liv inn is geopend, is er ook belangstelling van verschillende media
voor Liv inn. De Gooi- en Eemlander, de Gooi en Eembode en andere magazines zoals
bijvoorbeeld De Boombergkrant besteedde al aandacht aan de nieuwe vereniging Liv inn
Hilversum. Zo gaf Ilona Derks (van Habion) een duidelijk overzicht van de
ontstaansgeschiedenis van Liv inn. De transformatie van de Boomberg naar
toekomstgerichte woningen voor ouderen waar ze zorg kunnen krijgen en de bewoners aan
het roer staan. En natuurlijk een beschrijving van de huidige Liv inn. Voor alle nieuws over
Liv inn ga naar www.liv-inn.nl onder het kopje nieuws kun je alles nog eens nalezen.

Behalve biljarten is er van alles mogelijk in de nieuwe Liv inn: klaverjassen, roeien of welke
sport dan ook. Toneelspelen, klussen, een drankje bij de Happy ouwer of wat dan ook. Kom
eens kijken.
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Foto's activiteiten rond de feestdagen


