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HILVERSUM

Op 17 maart is Liv inn open voor de Hilversumse bevolking om te stemmen. Vanzelfsprekend is dat
tevens een mooie promotie voor Liv inn. Bovendien mogen de mensen die meehelpen bij de
verkiezingen als dat nodig is, na 21.00 uur nog op straat zijn. Als je dus na 21.00 uur op straat door
de politie wordt aangesproken, volstaat de mededeling dat je net bij een stembureau vandaan komt.
De komende zes weken krijgen alle 60-plussers een prik en over een maand of vier moeten alle
Nederlanders gevaccineerd zijn. 
Dat houdt in dat er momenteel nog geen grote versoepelingen plaatsvinden. Wel zijn er enkele
kleinere. Zo mogen mensen van 27 jaar of ouder met z’n vieren op een sportaccommodatie buiten
sporten. Daar zullen niet al te veel bewoners hier gebruik van maken, ben ik bang. Wel zullen er
mensen zijn die weer willen winkelen. Dat kan, nou ja … kan? Één klant per 25 vierkante meter, met
een maximum van 50 klanten. Ook geen feest dus. De horeca blijft nog gesloten en de lockdown is
verlengd tot 30 maart. Maar als de R-waarde onder 1 blijft gaan de terrassen mogelijk vanaf 31 maart
weer open. Op 23 maart is er een nieuwe persconferentie met hopelijk beter nieuws.
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In dit nummer van de Reuring stond een interview
gepland met Hennie van Tintelen die met
zorgadviseur Nathalie Groenveld het zorgtraject
voor Liv inn gaat regelen. Helaas kan hij pas
informatie geven als duidelijk is wat (benadrukt hij)
er over de zorg verteld kan worden.
De vraag van met name Cosimo Russo en Rudi
Tenniglo luidt vooral hoe de zorg voor demente
bewoners afgestemd gaat worden. In oktober stond
er in de Reuring al een overzicht van de criteria voor
de zorgverlening en de zorgverleners, opgesteld
door zeven bewoners van Liv inn met behulp van
Willeke Janssen van Habion. Maar als gezegd: de
kogel is nog niet door de kerk. Nieuwe wet- en
regelgeving in de zorg zal daar mede debet aan zijn.
Kortom, dit keer een iets kortere Reuring.

Nieuwe Redacteur
In deze Reuring mag u er al volop van genieten: van
de nieuwe redacteur van deze reuring: Gerard
Scheper. Hiep hiep, hoef ik niet meer alles alleen te
schrijven. Hoewel sinds kort ook de prima columnist
Thea Germann haar bijdrage levert en dat hopelijk
nog lang blijft doen. Gerard is boven alles gelukkig
ook veel actiever en regelmatiger aanwezig bij
bijeenkomsten van onder meer de Denktank en
andere ontmoetingen en feestjes in de Liv inn. Blijft
iedereen ook daarvan beter op de hoogte. Dus
succes Gerard en dat je maar veel mag schrijven.

Cor de Heus
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Hallo bewoners van Liv inn,
Mijn naam is Gerard Scheper. Ik heb op 11 augustus
2020 de sleutel gekregen van de voordeur van
Vondellaan 103. Sinds kort ondersteun ik Cor de
Heus als redactielid van onze maandelijkse
nieuwsbrief ‘Reuring’. Dus vanaf nu zullen er ook van
mij maandelijks artikelen staan in Reuring.
Even kort over wie ik ben: geboren en getogen in
Harlingen. In de tweede klas HBS verhuisden mijn
ouders naar Leeuwarden. In 2005 verhuisde ik naar
Hilversum.
30 jaar werkte ik bij de ING in Leeuwarden,
Amsterdam en Utrecht. Op dit moment ben ik actief
vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Hilversum.
Wil je meer weten? Schroom niet om gewoon aan te
bellen. In deze tijd is een praatje altijd wel gezellig.

Oproep hulp bij onderzoek
Mijn naam is Annemarie van Harskamp en ik studeer
Tandheelkunde. Met dit bericht wil ik een oproep doen
voor deelnemers voor mijn onderzoek. Mijn onderzoek
gaat over voeding bij ouderen en de relatie daarmee tot
de mondgezondheid.
Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar zelfstandig
wonende ouderen (met eventueel zorg of huishoudelijke
hulp) die ik mag interviewen over het onderwerp voeding
en mondgezondheid. De interviews zullen telefonisch
worden afgenomen, dit zal ongeveer 30 minuten in
beslag nemen. Daarnaast is er ook ruimte om even
gezellig te kletsen.
Bij interesse kan er telefonisch contact met mij
opgenomen worden op 06-23246193 of een mailtje
gestuurd worden naar
Annemarie.vanHarskamp@radboudumc.nl.
U zou mij hier ontzettend mee helpen!
Ik hoor graag van u,

Annemarie van Harskamp, student Tandheelkunde
Radboud Universiteit
Telefoon: 06 23246193
Mail: annemarie.vanHarskamp@radboudumc.nl
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Nieuw redactielid voor Reuring
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Wat verwachten we van de zorg?

In dit nummer had ik een interview gepland met Hennie van Tintelen. Liv inn Hilversum
zag die man met het grote zorghart wel zitten om hier 24 uur per dag zorg te leveren.
Velen van u kennen hem intussen. Met de Thuisbasis Brabant werkt Hennie met
zorgteams die actief zijn in Oisterwijk, Tilburg, Den Bosch, Breda en Eindhoven.
Helaas blijkt hij in Hilversum meer tijd nodig te hebben om de zaken rond de zorg in Liv
inn zorgvuldig voor te bereiden. Hij, Willeke andere direct betrokkenen vinden het
verstandig om de mensen goed te informeren als ze duidelijk weten WAT ze willen
vertellen.
Maar mocht u nu al vragen over de zorg hebben dan kunt u die stellen via de e-mail:
zorg@thuisbasisbrabant.nl 
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Liv inn info WhatsApp groep

Naast de ‘LOL Liv inn’ app groep is er nu door Willeke
en Ank ook een Liv inn info app groep gemaakt
bestemd voor wat serieuzer nieuws. Actueel nieuws
dus, bijvoorbeeld over de voortgaande verbouwing
waarvan de meeste bewoners onder de indruk zijn:
“een lust om het werk te zien, de stratenmakers, de
puinruimers, alles van een leien dakje.’
Maar ook verhandelingen over de bouw zelf en het
parkeren natuurlijk. Kritische opmerkingen en
discussies tussen bewoners en gelukkig ook foto’s.
Prachtig, wel constructief blijven natuurlijk.



MAART 2021 5

De Denktank denkt door

Verkiezingen Tweede Kamer
Op 17 maart kan er in de Liv inn worden gestemd voor de verkiezing voor de Tweede
Kamer. Ook al kan dat landelijk drie dagen, hier is dat alleen mogelijk op 17 maart.
Ingang Vondellaan. Er wordt gezorgd voor toegankelijkheid voor een scootmobiel en
tevens komt er die dag (tijdelijk) een invalide parkeerplaats aan de Vondellaan.

Lidmaatschap vereniging Liv Inn
Het is gebleken dat 26 mensen hun contributie nog niet hebben betaald. Dit zal zeker
geen onwil zijn, dus wordt besloten deze mensen nog even een herinnering te sturen.
Mocht daarna blijken dat bewoners alsnog niet betalen, zullen zij als niet-lid worden
beschouwd. Helaas kunnen zij dan ook niet van de voordelen profiteren. 

Slagbomen
Er komen twee slagbomen aan de ingang van de Vaartweg en twee aan de kant van de
Vondellaan. Ook al zijn er nog geen details bekend, iedere bewoner zal in de
gelegenheid worden gesteld een plekje te huren. Het systeem werkt in ieder geval zo,
dat er altijd voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners is. Zodra er meer details
bekend zijn, zullen in diverse bijeenkomsten de bewoners worden geïnformeerd. 

Parkeren
Ook zijn er afspraken gemaakt over de parkeerplekken die nu allemaal worden bestraat.
Momenteel is het dus nog lastig parkeren. Zodra alle informatie over de slagbomen
bekend is, bijvoorbeeld hoe ze werken en wat de kosten van het parkeren zijn, vindt er
eind maart/begin april overleg plaats met alle bewoners.

Entree nieuwe bewoners
Momenteel vinden er al bezichtigingen plaats met geïnteresseerden. Binnenkort wordt
gestart met het adverteren van de eerste pluk woningen. Hiermee starten ook de
kennismakingsgesprekken en start de entreecommissie waarvoor verschillende
bewoners zich hebben aangemeld. Samen met de huidige bewoners, Habion/Adcase en
Hennie van Tintelen (zorg) worden de kennismakingsgesprekken met de mogelijk
nieuwe bewoners gevoerd. 
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Zodra de woningen van de oude Boomberg (mag ik eigenlijk niet meer zeggen), ik
bedoel Liv inn, worden aangeboden via Woningnet, kunnen geinteresseerden die staan
ingeschreven, reageren. Voor de toewijzing gelden de spelregels van de
woningtoewijzing zoals gebruikelijk. Wel heeft de gemeente toestemming gegeven om
hier, onder strikte voorwaarden, van af te kunnen wijken. Voor nieuwe mensen die zorg
behoeven, geldt dat zij direct met Van der Linden contact kunnen opnemen en niet via
Woningnet hoeven te reageren. 
 Zij kunnen zich via Van der Linden / Thuisbasis Nederland (zorg) aanmelden. Vanaf
medio juni kunnen de woningen waarschijnlijk betrokken worden, afhankelijk van de
voortgang in de bouw.

Jongere bewoners
Daarnaast is er een mogelijkheid om maximaal 10-15% van de woningen toe te wijzen
aan jongeren onder de 55 jaar. Mits zij een handje meehelpen en een goede buur zijn.
Daarom worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met deze mensen, hoe ze een
bijdrage kunnen leveren. In deze Reuring kunt u al een gesprek met een nieuwe jonge
bewoner lezen.

Gerard Scheper

S T R A K S  R U S T I G  P A R K E R E N

V E E L  V E R G A D E R E N



Even voorstellen: Ilse Swart

Zoals iedereen inmiddels weet is het streven van Habion en de gemeente om 10 tot
15% jongeren te laten wonen in onze Liv inn.  Wat bedoelen zij met jongeren? Navraag
blijkt dat zij hiermee bedoelen, mensen onder de 55 jaar (ruim begrip overigens).
Eind februari heeft Ilse Swart (22 jaar) de sleutel gekregen van de Vondellaan 135.
De bedoeling is dat zij 13 en 14 maart gaat verhuizen en vanaf dat moment kunnen we
haar dus ook met enige regelmaat tegenkomen. Ze ruilt haar zolderetage aan de Piet
Heinstraat dan in voor een woning in ons gezellige complex.
Maar wie is zij?
Ze is geboren en getogen in Hilversum. De afgelopen drie jaar heeft ze studie en werk
gecombineerd. Met enige (terechte) trots vertelt ze dat ze onlangs is afgestudeerd als
verpleegkundige. Momenteel werkt ze bij Expertisecentrum Nieuw Kerkelanden op de
afdeling ‘Ouderenpsychiatrie’. 
Via Woningnet (ingeschreven vanaf haar 18e) schreef ze in voor de Vondellaan. Ze zat bij
de laatste tien. Deze jongeren werd gevraagd een motivatiebrief te schrijven over
waarom ze graag naar ons complex wilden. Uiteindelijk viel de keus op haar. Ilse:
‘Misschien is het een voordeel geweest dat ik net was afgestudeerd als verpleegkundige.’ 
‘Hobby?’ ‘Niet echt, maar in ieder geval niet kokkerellen. Gelukkig eet ik vaak, door mijn
avonddiensten, regelmatig op mijn werk.’
Ze heeft op korte termijn een gesprek met Habion en hoopt dan te horen wat ze
eventueel voor ons kan betekenen. Ze wacht dit gesprek af.
Voor- en nadelen van hier wonen? Ze hoopt niet dat ze door haar leeftijd overlast zou
kunnen veroorzaken. ‘Niet dat ik een feestbeest ben, maar door mijn jongere leeftijd,
zouden mensen mijn bezoek als overlast kunnen ervaren. En dat wil ik absoluut niet.’
Een voordeel vindt ze dat het hier, ook 's avonds, lekker rustig is. ‘Groot voordeel als ik
thuiskom van mijn avonddiensten.’ 

Gerard Scheper
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www.liv-inn.nl

En mensen vergeet niet af en toe op die prachtige site van liv-inn.nl te kijken. Naast alle
informatie over Liv inn Hilversum ook: waarom een liv inn, voor wie, wat is de
Röringmethodiek. In de Liv inn Academy wisselen mensen die wonen en werken in een
Liv inn hun ervaringen uit met bewoners van andere (startende) Liv inn locaties. En veel
nieuws natuurlijk, ook in video’s.

http://www.liv-inn.nl/

