Uitje naar Liv inn Hilversum
Een beeldverslag

Woensdag 13 juli 2022

‘Hier wil ik wel doorleven, dit wil ik ook wel voor Delft’. Het enthousiasme
spatte werkelijk van de bewoners af, tijdens en na het bezoek aan Liv inn in
het verre Hilversum.
Vrolijkheid alom. De excursie per
luxe touringcar was dan ook net een
schoolreisje. Zo’n 70 bewoners van
De Vijverhof in Delft wilden weleens
weten wat een Liv inn eigenlijk
inhoudt. Hoe ziet dat eruit. Waar
zeggen we ‘ja’ tegen?
Naar Hilversum, moeder aller Liv
inns
En waar kun je dat nou beter laten
ervaren als bij de ‘moeder’ van alle
Liv inns, Hilversum? Zo gezegd, zo
gedaan. Dus werd er op voor Habion
kenmerkende wijze een luxe
dubbeldeks touringcar-compleet-met
gezellige-zitjes geregeld voor de
Uitleg van Liv inn ondernemer Carola van den Berg
Delftse bestorming op woensdag 13
juli van Liv inn aan de anders zo rustige Vaartweg in Hilversum.
Gastvrije ontvangst
In Hilversum werden de Delftenaren, zoals verwacht, meer dan hartelijk ontvangen door de
bewoners en medewerkers van ’s lands eerste Liv inn. Na koffie, thee en zoetigheden en een
inspirerend welkomstwoord van Liv inn-ondernemer Carola van de Berg, zwermden de
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bezoekers onder leiding van een keur van gastvrouwen en -heren uit naar alle hoeken en kieren
van het gebouw en niet te vergeten de tuin.
Werk aan de winkel
Na de lunchpauze met overheerlijke
sandwiches, was er werk aan de winkel.
Natuurlijk, zouden we bijna zeggen, want
als je als bewoner zelf wil bepalen hoe je
doorleeft, zul je die toekomst zelf moeten
vormgeven. Aan tafels werd druk
gediscussieerd over de toepasbaarheid
van de vele facetten van Liv inn voor de
Vijverhof. Zo werd het aangename met
het nuttige verenigd.

Wat 'n prachtige tuin

Uitkomsten tafelgesprekken
Het bleek dat er veel was blijven hangen bij de bewoners van
Delft. De modules die aanspraken waren in willekeurige
volgorde de gezamenlijke leefkeuken, de binnentuin, het
theater en de klusruimtes. Er zijn ook fantastische ideeën
voor de vijver. Zo zou deze kunnen worden bevlonderd en
voorzien van een overkapping.
Bewoners leren elkaar kennen
Leuke bijvangst van de dag: bewoners die al jaren bij elkaar
wonen, leren elkaar nu pas echt kennen. Gesprekje:
Oud-kapper Gunter was helemaal in zijn element in de
Bewoner: 'Ik zou wel iets met modelbouw willen. Andere kapsalon
bewoner: 'Wat? Hou jij van modelbouw. Ik ook!'
Aan de slag
Nu maar slag en de Delftse dromen laten uitkomen. Want voor je het weet, verhuizen mensen
tussentijds van Delft naar Hilversum. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Goeie discussies in de middag
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