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Het zijn niet alleen de plantjes die de gangen van de Flank opvrolijken. Nog meer genieten is het van
de vogels waarmee Raumkultur ons snel de vreselijke schilderijen die daar hingen doen vergeten.
Zoals (zie volgende pagina) ook de gangen in Liv inn met prachtige tekeningen zijn opgefleurd.

'REURING' 
LIV INN 
HILVERSUM
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Het Rosarium in de Boomberg

De Boomberg is de oudste Hilversumse villawijk. De aanleg begon met de bebouwing
aan de Torenlaan in 1873. De grond van het rosarium werd in 1913 aan de gemeente
geschonken. Er rustte een servituut op dat bebouwing of beplanting hoger dan 1,25
meter verbood. Daarom werd besloten er een rosarium aan te leggen. Het ontwerp is
van K. Rijnsdorp, de ambtenaar die over de Hilversumse plantoenen ging. Ook werd
advies gevraagd aan de bekende tuinarchitect D.F. Tersteeg.
Het verzetsmonument van V.P.S. Esser werd in 1949 geplaatst. Gezien de hoogte moest
de hand worden gelicht met het servituut. Alle omwonenden moesten daarmee akkoord
gaan. Dat had veel voeten in aarde, temeer daar het ontwerp van het beeld omstreden
was. Men vond het veel te bloot. (En de penis te groot, volgens de overlevering.) De man
die is afgebeeld slaat zijn armen ten hemel. ‘De linker hand getuigt van kracht waarmee
hij naar zijn vrijheid streeft, de rechter spreekt van de smart die het onrecht bracht.’
Onder het beeld staat een gedicht van het Hilversumse dichter Garmt Stuiveling.
Jaarlijks vindt er de Dodenherdenking op 4 mei plaats. 
Pieter Hoogenraad

"Gedenk wier harten in geweld en nood
't onrecht weerstonden tot hun 't bloed ontvlood

O offers, die als zaad zijn in de voren
's lands vrijheid leeft, herboren uit de dood."

 
Garmt Stuiveling
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Bart van der Veen is 25 jaar en een
nieuwe bewoner in de Liv inn.
Hij speelt sinds 2012 met veel plezier 
 de Paralympische sport boccia.
Boccia is een bal en miksport voor
mensen met een lichamelijke beperking.
Boccia lijkt op jeu de boules maar in
tegenstelling met jeu de boules is boccia
een binnensport.
Bij boccia heb je zes rode, zes blauwe
ballen en een witte bal. De bedoeling is
dat je met je rode of blauwe ballen
dichter bij de witte bal komt te liggen
dan je tegenstander. Je speelt boccia
individueel. Maar je kan boccia ook in
teamverband spelen. Een individuele
wedstrijd duurt vier rondes en dan sta
je met je rolstoel in het vak.

Nederlands kampioen en international. Bart speelt volgend jaar zijn
eerste internationale toernooi.

Chantal en Bart over hun sport boccia

Eerst moet je de witte bal over de V-lijn
gooien en daarna de rode of blauwe bal
bij de witte bal gooien.
Sinds september 2019 zit Bart in het
Nederlands boccia team en traint met
het team drie dagen in Sporthallen Zuid
in Amsterdam.
Daarnaast is hij ook lid van de
vereniging Boccia Gooi in Huizen en
trainde eerst ook elke zaterdagochtend
bij zijn vereniging.
Zijn mooiste hoogtepunt tot nu toe is
dat hij in november 2019 Nederlands
kampioen werd!
Volgend jaar gaat hij zijn eerste
internationaal toernooi spelen, daar
verheugt hij zich heel erg op!
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Kerststukjes maken 
Als eerste willen we jullie allemaal een heel goed en gezond 2022 toewensen.
Wat was het gezellig op 14 december. Met z'n allen de kerstboom optuigen en kerststukjes
maken. Met kerstmuziek, koffie, thee en zelfgemaakte koek maakte het er een hele gezellige
ochtend van. We hopen dit weer met z'n allen te doen in december.
Willy Sneek en Ria van Haastrecht

Chantal van Engelen is 21 jaar en
woont sinds januari in Liv inn.
Zij beoefent eveneens met veel
plezier sinds januari 2013 de
paralympische sport boccia bij
Boccia vereniging Gooi in Huizen.
Maar bij de vereniging is zij
afgelopen oktober gestopt omdat
zij het druk krijgt met verhuizen
en het Nederlands Boccia team
TeamNL. Zij traint vier dagen in
de week bij Sporthallen zuid in
Amsterdam.
Chantal speelde al drie
buitenlandse toernooien. In juni
2019 werd zij in Finland Europees
jeugdkampioen . En afgelopen
november hebben ze met het
hele TeamNL Boccia zilver
gewonnen in Sevilla Spanje.

Ook Chantal is boccia international
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11:30 tot 13:30 uur een lunch op inschrijving                                                            
 Is er genoeg eten over is op inloop à € 4,00 euro per persoon. 
14:00 tot 15:30 uur is er een gratis activiteit                                                                     
De ruimtes voor deze activiteiten worden nog nader bepaald.
16:00 uur tot 18:00 uur is er op inschrijving een diner                                        
 Als er genoeg over is is er een inloop à € 6.50 per persoon. Het kan eventueel ook
afgehaald worden.

Wij, als zorg, voelen ons helemaal thuis in ‘jullie/onze’ leefgemeenschap.
We zien een hoop reuring en ontwikkelingen. Langzaam maar gestaag vullen de
appartementen zich. Mooi om mee te maken.
Wij willen er voor eenieder van jullie zijn als dat nodig en wenselijk is, daarin hebben
jullie uiteraard zelf de regie. Weet ons te vinden als dat nodig is en anders maken we af
en toe gezellig een praatje in het ‘hart’. 
Vanaf januari bieden wij, naast professionele zorg, ook de volgende diensten aan voor
iedereen die dat wil:
Op elke vrijdag is er van

Aanmelden kan tot een dag van tevoren.
Wilt u meedoen? Stop dan een briefje in brievenbus nr. 217 met naam en
allergieën/wensen en telefoonnummer.
U mag het ook tegen een van de collega’s zeggen. Dan maken zij met u een briefje.
Carla Boekholt,
Thuisbasis Nederland

Vanaf januari worden ook lunches en diners aangeboden 
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Onopvallende struikelstenen
Voor de ingang van Bergstaete, in het
trottoir, liggen vier steentjes van 10x10
cm, afgedekt met elk een messing
plaatje, waarop een naam, geboortejaar,
het oorlogsjaar waarin hij/zij werd
weggevoerd en tenslotte het jaar waarin
hij/zij werd vermoord. Niet overleden,
niet omgekomen, niet gedood:
vermoord.
In heel (vooroorlogs) Hilversum vind je
deze steentjes. Al enkele jaren is een
project gaande om vóór alle adressen
waar Hilversumse joden werden
weggevoerd en omgebracht
herdenkingssteentjes in het trottoir aan
te brengen. Ik las ergens dat het om 900
adressen gaat.... Om de steentjes te zien,
moet je goed kijken waar je loopt: kan
geen kwaad! En om de tekst te lezen,
moet je echt even stilstaan, recht
tegenover de deur van het huis van
waaruit ze werden weggehaald. Meestal
gaat het om mensen die geen graf
hebben gekregen. Dit steentje staat
daarvoor. Het struikelstenenproject is
nog niet voltooid, de kunstenaar die
jaren geleden het initiatief nam, maakt
alle plaatjes zelf en Hilversum is niet de
enige afnemer. In veel plaatsen, in
Nederland en elders, worden zo de
toenmalige joodse medebewoners
herdacht en herinnerd.
Op 4 mei van het vorige jaar, zat ik in de
namiddag op mijn knieën op het trottoir
voor de ingang van Bergstaete, 

Struikelstenen en taalmaatjes
Ik ben Sytse van der Veen, een van de buren van Liv Inn. Ik ben van plan geregeld iets te
schrijven in de Reuring: dat het maar veel ophef mag geven!
Deze keer wil ik het over twee onderwerpen hebben: struikelstenen en taalmaatjes.

met een poetsdoek en Brasso, om 'onze'
struikelstenen te poetsen. 
Op ons adres stond eerder een huis met de
volgende bewoners: Louis Samuel Cohen,
geboren 1902, gedeporteerd 1942 uit
Westerbork, vermoord 30-9-1942; Frouke
Saartje Cohen-Stoppelman, geboren 1914,
gedeporteerd 1942 uit Westerbork,
vermoord 30-9-1942; Alida Rienie Cohen,
geboren 1935, overleden 1944 Bilthoven;
Evan van Dantzig, geboren 1873,
gedeporteerd 1943 uit Westerbork,
vermoord 23-7-1943 Sobibor.
Meer informatie hierover op Internet,
trefwoorden: struikelstenen, Hilversum.
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Taalmaatjes gezocht
Als je het woordje 'gaf' ziet staan, weet je
direct dat het een vorm is van het woord
'geven', gelukkig maar. Voor niet-
Nederlanders is dat echt niet zo! Het is
maar een eenvoudig voorbeeld van de
complexiteit van onze taal, van iedere taal.
Als je hier zegt: 'Als de gesmeerde bliksem!',
dan moet je een buitenlander heel wat
uitleggen. Als hij het begrijpt, zal hij of zij
misschien antwoorden: wij zeggen 'als een
hinde die achterna wordt gezeten door een
leeuw die drie dagen niet heeft
gegeten'...Toch interessant!
Veel praten, veel lezen is nodig om je een
taal eigen te maken. Maar hoe krijg je dat
voor elkaar als je hier nog maar kort woont,
bijna niemand kent, en vooral, de
Nederlandse taal niet spreekt. Je krijgt dan
een inburgeringscursus aangeboden, maar
er is veel meer oefening nodig. Ik help al
jarenlang een Marokkaanse vrouw om
greep te krijgen op het Nederlands. Ik zie
haar wekelijks, maar eigenlijk zou ik
dagelijks een uurtje met haar moeten
praten, want ze denkt en voelt natuurlijk in
haar eigen taal. En ze belt haar familieleden
dagelijks en langdurig, uiteraard in haar
eigen taal. 

Die familieleden zijn, en blijven
misschien, de belangrijkste 
mensen om haar heen, ook nu zij in
Nederland woont. Ik zie haar in de
bibliotheek. Daar is een café-achtige
ruimte, waar je op gedempte toon met
elkaar kunt praten. En er zijn gelukkig
heel veel boeken! Ook in eenvoudig
Nederlands. Ze zwoegt op het lezen, op
het begrijpen, en nog meer om in eigen
Nederlandse woorden te zeggen wat ze
gelezen heeft. Er zijn verschillende
organisaties die bemiddelen tussen
hulpvragers en -aanbieders. De
hulpvragers zijn vluchtelingen,
migranten, studenten. De aanbieders:
mensen zoals jij en ik.
VluchtelingenWerk Hilversum
(Orchideestraat 8 1214 BJ, 
035 6239838).
Maatjesproject (Orchideestraat 8-10
1214 BJ, 035-6400061).
Zeker weten dat er meer vragers dan
aanbieders zijn! Deel je kennis van het
Nederlands en van Nederland. Als je je
meldt, krijg je een intakegesprek, om een
goede match te kunnen maken. Het
belangrijkste is dat je een ruim hart
hebt!

Sytse van der Veen 
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Tijdens een rechtsgang staan twee partijen elk met hun eigen advocaat tegenover elkaar. 
Uiteindelijk bepaalt de rechter de oplossing en meestal stelt die minimaal één partij ernstig
teleur.
De kracht van mediation is dat u alles zelf in de hand houdt en samen blijft optrekken. De
mediator is geen partij in het conflict, maar zorgt ervoor dat de samenwerking constructief
verloopt. Op die manier komt u bijna altijd tot een aanvaardbare en daarmee ook
duurzame oplossing. Samen helpt u het conflict uit de wereld en vaak blijkt de onderlinge
relatie aanzienlijk verbeterd of zelfs volledig hersteld. Mediation kent dus alleen maar
winnaars.

Over Raymond Venema
Een brede interesse, een schat aan werk- en levenservaring, een sterk analytisch en
empathisch vermogen. Raymond voldoet aan alle voorwaarden die aan een goede
mediator worden gesteld. 
Hij is een prettige gesprekspartner en kan goed luisteren. Als geen ander weet hij de
diepere gronden van een conflict boven tafel te krijgen, de belangrijkste voorwaarde om
tot een duurzame oplossing te komen. Uiteraard voldoet Raymond aan alle
beroepskwalificaties voor mediators. Hij is opgeleid als algemeen MfN Registermediator en
als Familiemediator, gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheidingen en andere
familiezaken. Als lid van de MfN is Raymond verplicht tot permanente educatie en een
transparante, neutrale, onafhankelijke, onpartijdige en vertrouwelijke werkwijze. Heeft u
nog vragen na het lezen van dit stuk, bent uzelf belast met een conflict of echtscheiding?
Neem dan snel contact op!  Bel 035 – 6225453 / 06-48369430 of stuur een e-mail naar
raymond@venemamediation.nl en ik kom graag bij u langs om de mogelijkheden te
bespreken.
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Ruzie met familie of buren, een stevig probleem met
een zakelijke relatie of een overheidsinstantie. In
ons leven krijgen we bijna allemaal weleens te
maken met een klein of een groot conflict. Vaak
kunnen we zo'n conflict zelf oplossen, maar soms
loopt het onbedoeld uit de hand. De meningen
blijven verschillen, de standpunten verharden en
partijen overwegen naar een rechter te stappen. 
Op dat moment is het goed om te weten dat u ook
een beroep kunt doen op een mediator. 
Een deskundige en onpartijdige bemiddelaar, die u
helpt om het gesprek weer op gang te brengen en
samen alsnog tot een bevredigende oplossing te
komen. Goed nieuws: in ruim 80% van de gevallen
lukt dat! Geen verliezer, alleen maar winnaars

Venema Mediation; onpartijdige en constructieve bemiddeling bij geschillen

mailto:raymond@venemamediation.nl


We  draaien nu een jaar en zijn nog steeds superblij met onze mooie salon.
Ook zijn we heel blij met Keren die ons is komen versterken met pedicure en
allemaal mooie en verzorgde nageltjes aan handen en voeten.
Natuurlijk is bij ons op haar gebied ook alles mogelijk van knippen, föhnen,
krullen, kleuren wat u maar kunt bedenken.
U heeft de vraag, wij de expertise en ervaring.
Ondertussen hebben we ook al een aantal van de nieuwe bewoners mogen
begroeten, hier worden we heel vrolijk van, dat we gezellige lieve mooie mensen
hebben mogen leren kennen.
Mocht u ons ook willen leren kennen, maar wilt u eerst kennismaken, komt u dan
gerust een kopje koffie bij ons drinken.
Helaas door corona worden onze werkzaamheden wat uitgesteld, wij hopen dan
ook dat we zo snel mogelijk weer open mogen om u weer een mooi kapsel te
kunnen geven.
Zodra wij weer open mogen zal dit alleen nog op vrijdag zijn, mocht u een
andere dag willen is dit natuurlijk geen probleem.

Hopelijk tot snel.
Jacqueline en Angelique
06-45058681 / 06-37162531

Kapsalon Liv inn Hilversum
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