LIV INN
HILVERSUM

juni
2020

Begin van onze vereniging Liv inn
Beste leden Liv inn,
Wat fijn dat u zo enthousiast bent om lid te worden van Liv inn Hilversum. We staan aan het begin van de eerste Liv inn
in de praktijk. Om ook uw zeggenschap en invloed goed vorm te geven hebben we elkaar hard nodig.

Daarvoor nodigen wij u graag uit om dinsdag 16 juni om 16.00 uur met elkaar dat begin te maken in
het hart van de Boomberg in aanbouw. Vanwege de corona-maatregelen verzoeken wij u wel zich
vooraf op te geven, zodat wij voldoende stoelen op gepaste afstand van elkaar kunnen zetten.Wat
willen we doen?
We zouden graag drie groepen de komende tijd willen laten nadenken over drie belangrijke onderdelen van Liv inn:
De eerste groep: Gebruik en zeggenschap van het gebouw, bijvoorbeeld:
a. hoe gaan we straks met elkaar leven?
b. hoe gaan we het centrale hart gebruiken?

De tweede groep: Samen de zorg tenderen (vormgeven):
a. zoals u weet komt Hilverzorg niet meer terug. Hoe gaan we er voor zorgen dat er wel een zorgorganisatie in de buurt
is, als u die nodig heeft?
b. Wat voor zorg wilt u?
c. Gaan we een advertentie plaatsen of wordt het iets anders?
d. Op welke wijze wilt u dat de zorg geregeld wordt? Allemaal relevante vragen waarin we samen bepalen hoe we dit
onderdeel gaan aanpakken.
De derde groep: De Tuinclub. U heeft aangegeven de tuin, het groen erg belangrijk te vinden.
Daarom komt er ook een binnentuin. De buitentuin wordt eveneens aangepakt. Maar hoe gaan we zorgen dat de tuin
mooi blijft?
U kunt zich aanmelden voor een groep om mee te denken. Met z’n allen kunnen we er een mooie Liv inn van maken,
waar de bewoners zelf bepalen op welke wijze ze met elkaar willen leven.
Met hartelijke groet,
.
Willeke Janssen en Ank Sneekes van Habion.
Cosimo Russo en Cor de Heus van Liv inn Hilversum.

Hierbij meld ik mij aan voor een werkgroep

Naam: ...........................................................
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