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Is er interessant nieuws uit uw
projekt schrijf ons dan.
Jullie project jubileert? Meldt
dat dan tijdig aan de redaktie,
dan komen we voor een artikel
in de GA

2

Druk:
Pasklaar, Sittard

Redaktioneel

Een nieuwe GA. Ook dit keer heeft de redaktie alles op alles gezet om een blad
samen te stellen met voor iedereen wat lezenswaardigs. Dat wil zeggen voor
bewoners van bestaande projekten ervaringen uit andere projekten en interviews
met oude bekenden terwijl we speciaal voor nieuwe groepen verslag doen van
nieuwe ontwikkelingen en als het zich voordoet van nieuwe regelgeving.
Daar wij het idee hebben dat het redaktioneel niet of nauwlijks gelezen wordt,
hebben we besloten tot nader order te werken met een standaardredaktioneel.
Zodat we onze tijd en energie vooral kunnen steken in de inhoud van het blad.
Mocht je kommentaar hebben op het redaktioneel of op de inhoud van GA, stuur
een e-mail of een briefje naar het redaktieadres. Veel leesplezier,

FK

Van het bestuur

In het voorjaar hebben twee bestuursleden afscheid genomen.
Heleen Toet heeft na bijna 12 jaar besloten om haar secretariaatswerk te stoppen. Op de ALV te Delft hebben we hartelijk afscheid
genomen.
Dank aan haar is ook hier op zijn
plaats.
Er is gefluisterd dat zij een beetje lonkt
naar de redactie van GA. Het zou
fantastisch zijn als zij op die plek haar
rijke ervaring nog verder kan
uitdragen.
Ook Ben Lindeman heeft het bestuur
verlaten. Hij heeft het penningmeesterschap doorgegeven aan zijn
opvolger. Ook hij is door de voorzitter
op de laatste ALV van harte bedankt.
Ben blijft lid wel van de werkgroep
virtueel netwerk.
Beide bestuurstaken vragen veel tijd en
daar hebben deze twee mensen hun
beste kracht aan gegeven.
Voor het nieuwe bestuur hebben zich
drie mensen aangemeld:
Rosa Verhoeff uit Delft, Peter Bakker
uit Eindhoven en ondergetekende
Thea Bekkers uit Breda. Voorlopige
bestuursleden, die over enige tijd
verkiesbaar zijn op de Algemene
Ledenvergadering.
De zittende bestuursleden zijn Ada
Bolder uit Amsterdam, die haar functie
van voorzitter voortzet en Gerard
Koning uit Groningen, die het
penningmeesterschap op zich heeft
genomen.
Er zijn intussen twee bestuursvergaderingen geweest. Een derde

vergadering kon helaas niet doorgaan.
De Algemene Ledenvergadering:
De bestuurswisseling heeft tot gevolg
dat de ALV dit jaar wat later in het
najaar zal worden gehouden en wel op
8 december.
Plaats van handeling is dit keer Amsterdam in het gebouw van ASW, Nieuwezijds Voorburgwal 32.
De vergadering begint om 11.30 uur.
De leden krijgen hiervoor een
uitnodiging. Het thema staat nog niet
geheel vast, maar zal toegelicht worden
in de uitnodiging.
Tussen de middag zal er een heerlijke
lunch worden aangeboden.
We streven er naar om 4 uur te
stoppen, zodat er voor wie dat wil nog
wat tijd is om te winkelen of
anderzijds “Amsterdam” te doen .
De winkels zijn tot 6 uur open.
Het is zeker niet de bedoeling om de
traditie om in een CW- project te
vergaderen te verlaten.
Voor het voor het voor het najaar van
2001 en het voorjaar van 2002 zijn we
al op zoek naar een project waar de
vergadering kan plaats vinden.
Maar omdat geen project zich had
aangemeld, heeft het bestuur hiertoe
besloten.
Thea Bekkers

Geachte redactie
Op blz. 3 van “Gewoon anders” nr. 80 staat vermeld, dat “contacten met het Steunpunt Leefgemeenschappen tot
niets hebben geleid”. Deze zin suggereert, alsof er nogal wat initiatief is geweest vanuit de LVCW, maar dat het
een doodlopende weg is gebleken. Eerlijk gezegd verbaast mij dat nogal.
Even de feiten op een rijtje: de zomer van 2000 heb ik regelmatig telefonisch contact gehad met Edward Veerman
en Ada Bolder. Dat mondde uit in een afspraak met Ada in Utrecht, waarbij we het over de mogelijkheid hebben
gehad om van elkaars consulenten gebruik te maken en om als belangenorganisaties samen te werken. Met Edward
lukte het tot drie keer toe niet om een afspraak te maken. Daarna bleek hij te zijn overleden.
In het najaar heb ik eveneens regelmatig telefonisch contact gehad met Robby Ekara. Ook met hem lukte het niet
om een afspraak te maken. Als hij in Utrecht was, was ik er meestal net niet.
Vanaf september 2000 verstuur ik onze nieuwsbrieven naar het verenigingsbureau en naar Ada Bolder. de adressenlijst achterin. Het blad werd ons echter niet opgestuurd en toen ik daar dit voorjaar om vroeg, bleek ons adres niet
opgenomen.
Vervolgens vroeg ik aan Heleen Toet het adres alsnog op te nem opnieuw niet te zijn gebeurd. wanneer jullie de
jaarvergadering dit jaar zouden houden. Daarmee rekening houdend stelden we de datum voor de
Leefgemeenschappendag van 2001 vast op 6 oktober a.s. Daarbij stelde ik voor om op die dag een stand met het
LVCW in te richten. niemand van ons. Dus meldde ik ons op aanraden van Heleen Toet af in Delft. voorzitter? En
zou Heleen Toet er niet mee ophouden?)
Henk Minnema Steunpunt leefgemeenschappen
Faustdreef 183 3561 LG Utrecht tel. 030 - 2630539 leefgemeenschappen@worldmail.nl
Geachte redactie II.
In GA 80 wordt in het verslag van de ledenvergadering, p.3 2e alinea de indruk gewekt dat het met het groepsgebeuren in
Haarlem gedaan is. Maar ik heb gezegd dat het Drielandenhuis bezig is met het verbouwen van een groepswoning tot twee
eenheden. Graag correctie. Joke Hulsebosch.

Uitspraken rond
de tuinbank
Door Jeroen, geholpen door een
aantal mensen en veel kinderen,
is een tuinbank gemaakt rond
de notenboom. Een stambank,
een boomtafel, een notenbalk,
een vijfhoek, een cadeau van
ons aan ons.
Een tuinbank die een feest is om
te zien en vooral om op te zitten.
Dank je wel, Jeroen.
licht!” “Of hangmatjes, waar de baby’s
in kunnen slapen!
Hee, dan hangen we ze aan een soort
van droogmolen die we aan de stam
bevestigen. Als er eentje huilt dan
draaien we gewoon, om te kijken waar
de betreffende baby hangt.” “En als we
nu eens een stopkontakt in de boom
maken, voor de grasmaaier?”
“Of voor onze babyfoons! Hebben we
met z’n allen maar 1 oppas nodig!”
“(Tijdens een warme maaltijd) Ik vind
het wel een vies idee dat er rotzooi uit

de boom in mijn bord kan vallen.
Misschien moeten we een vangnet
ophangen om dat te voorkomen?”
“Misschien kunnen we het hier
overdekt maken? Een J.O.O.P. in de
winter? In het midden een vuurtje en
dan aan Ren vragen of hij er een iglo
omheen kan maken?”
De kinderen kennen hun eigen
fantasie. Voor hen is de stambank
gewoon een gevangenis voor hun
“boevenspel”.

Gewoon Anders 80

Uitspraken rond de tuinbank
“Hoe zullen we dit plekje noemen?
Wat dachten jullie van J.O.O.P?
Jongeren Ouderen Ontmoetings
Plaats?” “Of ‘de Stambank’? Het is een
bank rond een stam en het heeft de
functie van een stamcafe, maar dan
buiten!” “Dan maken we ook gelijk
een draaibar om de stam. Hoeven we
alleen maar te draaien om aan
ongeopende flesjes drinken te komen.”
“Wat dacht je van olielampjes in de
boom? Hebben we ‘s avonds ook
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Een jonge veteraan:
‘Postduiven zijn niet goed voor CW’
De redactie van Gewoon Anders is in gesprek gegaan
met een mede-redactielid, bekend van
consulentschappen en stimulerende
oprichtingsgesprekken, een enthousiasmerend mens.
Iemand die vanaf de oertijd van CW stamt en over de
zestiger jaren spreekt alsof hij er zelf is bijgeweest. Dat
moet wel een oude sok zijn. Een veteraan van Centraal
We
spreken
Wonen. W
e sprek
en met: Flip Krabbendam.
We zijn erg benieuwd naar het
begin van de sterke band die je met
CW lijkt te hebben Flip, hoe kwam
je op het idee om een andere
woonvorm te zoeken?
Eind zestiger jaren ontstond er bij
steeds meer jonge mensen een
algemeen idee over de waarde van
communes. Gezinnen werden te klein
gevonden en mensen in een gezin te
geisoleerd. Het lijkt op levenslange
opsluiting. Net een te klein toneel
waarop een ingewikkeld stuk moet
worden gespeeld met weinig kans op
succes.
De sociale armoede van een gezin
moest worden opgevrolijkt met veel
consumptieartikelen en sociale strijd, in
de zin van meer en grotere produkten
hebben dan de buren. Dat leek te gaan
ten koste van betekenisvolle sociale
contacten. Daartegen kwamen mensen
in opstand. Vooral onder jonge mensen
ontstond de behoefte om meer
contacten met anderen te hebben en
te houden. In grotere sociale
verbanden zijn er die mogelijkheden
voor elke persoon meer aanwezig.
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Concept: studentenflat
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Voor mij begon het in mijn
studententijd. Wonend in een
studentenflat ben je als groepje deel
van de grotere gemeenschap van de
universiteit. Er was altijd wel iets aan de
hand, altijd contact met mensen, altijd
praten over zaken die betekenis
hadden. Daardoor hadden wij geen
bezit nodig om met anderen te
concurreren. Tegenover onze
studentenflat stond een flat met
gezinnen: die bewoners leken ons

gelijk te geven. Volgens mij hadden wij
veel meer lol dan zij.
Het commune idee sprak me niet zo
aan, omdat het nog te veel op een
gezin leek. Met een aantal mensen op
een kluitje zitten is nog een te kleine
wereld. Ik wilde echt een verband
binnen een levend groter geheel: een
groepje dat met andere groepjes een
straat vormt, die met anderen een
buurt vormen. Ik noem dat ‘het
terugclaimen van de buitenwereld’.
Een ideaal van meer ruimte en meer
contacten, minder isolement dan de
standaard samenlevingsvorm lijkt te
bieden. Volgens mij kon deze manier
van leven ook tot maatschappelijke
veranderingen leiden zoals minder
consumptief gedrag en vooral: meer
plezier.

Initiatief CW
In die tijd, in 1969, was er een
landelijke initiatiefgroep Centraal
Wonen waarvan de doelstellingen erg
goed bij mijn ideeën pasten. Zij
splitsten zich in het begin van de jaren
zeventig op in 3 werkgroepen:
Hilversum, Rotterdam en Delft dus dat
kwam goed uit. Met mijn vriendin ben
ik in de Delftse groep mee gaan doen.
Samen hebben we een enquête over
de woonwensen gehouden bij de zeer
grote groep belangstellenden en de
uitkomsten daarvan hebben we voor
ons afstudeerproject gebruikt. Het
vernieuwende begint al bij de
organisatie van onderaf: de aanstaande
bewoners maken een plan, en gaan
daarmee hogerop.
Hoe is dat in Delft gegaan?
Wij, mijn vriendin en ik, zaten in de

kerngroep en namen de bouwkundige
kant voor onze rekening. Verder zat er
een socioloog in en een journalist, die
zorgde dat alles in de krant kwam. De
gemeenteambtenaren hebben ons lang
aan het lijntje gehouden met onze
‘vreemde’ ideeën. Het duurde even
voordat we door hadden dat we
rechtstreeks met de beleidsmakers
moeten gaan praten om verder te
komen. Met de bestaande regelingen
kon deze nieuwe manier van wonen
helemaal niet gerealiseerd worden.. Er
moesten regels veranderd worden en
dat gaat niet zo gemakkelijk.
Woningbouwverenigingen en
ambtenaren zijn natuurlijk erg gericht
op ‘niet moeilijk doen’, aan
standaarden vasthouden, zeker bij
woningwetwoningen zoals wij dat
wensten. Deze mensen konden niet
zomaar praten en overleggen met ons
over een nieuw idee… ze voelden
zich aangevallen en gingen stevig in de
verdediging hoewel ze onze beweging
‘interessant ‘ vonden. Toen we eenmaal
bij de wethouder zaten ging het beter.
Hij ging er wel inhoudelijk op in. Daar
kwam bij dat er in de gemeenteraad
een motie werd aangenomen waarin
stond dat er in Delft een project
Centraal Wonen moest komen. Die zat.
We zorgden ervoor dat alles, echt alles,
ook de lulligste uitspraak, in de krant
kwam. Dat dwong de betrokkenen
ertoe om over hun bokkigheid heen te
stappen en mee te gaan denken.

Ministeriele regels
De kerngroep is zelf naar het ministerie
gegaan om over de veranderende
wooncultuur te discussieren en over de
regels voor woningwetwoningen te
onderhandelen. Dat ging goed, en voor
een tweede gesprek hebben we de
mensen van bouw- en woningtoezicht
van de gemeente en de mensen van

de woningbouwvereniging
meegevraagd. Dat werd een
buitengewoon aardig gesprek. Bouwen woningtoezicht kreeg er zelf ook
echt lol in. We zijn nog in Denemarken
gaan kijken omdat ze daar voor het
eerst een paar aan Centraal Wonen
verwante projecten hadden gebouwd.
Hun voorbeelden gingen voor ons niet
helemaal op. Zij hadden veel
tegenwerking gehad en begrepen dat
huur-projecten geen kans zouden
maken. Om die reden waren het daar
projecten van koopwoningen
geworden. Ons ideaal was, dat CW
voor iedereen bereikbaar moest zijn.
Dan kan je niet aankomen met
koophuizen.

Bouwplannen
Nu ook de woningwetregels geen
belemmering meer vormden kon er in
Delft worden begonnen met concrete
invulling van de plannen. Er is een
architect aangewezen om een bouwplan te maken, Henk Klunder. Wij zijn
daar onmiddellijk zelf mee gaan
overleggen met als resultaat dat wij zelf
de tekeningen mochten maken met
Henk als supervisor.
Met de belangstellenden moesten we
natuurlijk uitgebreid in overleg gaan.
We hebben een bouwspel ontwikkeld
en in een ‘spelweekend’ met de
toekomstige bewoners uitgewerkt hoe
ons project eruit moest gaan zien. In
die tijd hadden we niet alleen een
ontwerpgroep, maar ook een juridische
groep, een onderhandelingsgroep, een
interne contactgroep, en nog zo wat.

Dat was allemaal op basis van theorieen
en idealen. Later is er wel wat
aangepast. Of onpraktisch gebleken.
Zoals bijvoorbeeld het delen van een
woonkamer met 35 mensen.
Gestart is met 130 mensen - het
equivalent van 50 woningen.
Van de oorspronkelijke 130 zijn er nog
3 mensen die in het project wonen, 19
jaar later. Het aantal huurders is ook
veranderd..
De mensen werken nu allemaal,
waardoor ze meer geld hebben en
groter kunnen wonen. Hierdoor en
door het samenvoegen van enkele
ruimtes kunnen er nu 100 huurders
geteld worden.
Verder is opvallend dat subcultuurtjes
die ontstaan zijn zich voortplanten door
de jaren heen, ook als de oorspronkelijke bewoners al lang weg zijn. Bij
apen is dat ook zo.
Wat vindt je nu leuk aan CW en wat
niet meer?
Ik hou erg van de rommeligheid en van
de voortdurende mogelijkheid van
contacten. Ik heb vaak mijn deur open
staan en dan komt er steeds wel
iemand langs om even een praatje te
maken of te groeten. Net als in de
studentenflat, ja. Heerlijk.
Niet leuk is dat de organisatie toch
moeilijk loopt in de dagelijkse praktijk.
Er moet ergens een geheime kamer
zijn in het project waar het propvol is
met sokken, messen en theelepeltjes,
stoffers en blikken, bergen balpennen,
bekers… Alles raakt kwijt. Je hebt het
niet in de hand. Uiteindelijk zijn we
daar wat lacherig over gaan doen. Er
blijft de laatste tijd ook vaker afwas
staan, omdat we minder vaak samen
eten. Samen eten = samen afwassen.
Dat is even slikken soms. Het accent
ligt in onze cluster nu meer op de
gemeenschappelijke woonkamer. Daar
wordt nog steeds lekker doorgezakt en
gepraat.
Mensen zijn over het algemeen veel
meer afwezig; ik vergelijk ze met
postduiven: thuiskomen voor het voer
of het bed en dan gauw weer verder.
De praktijk is daarin weerbarstiger dan
ons ideaal eerst was.
Ik denk dat ook de maatschappij veranderd is. Op de landelijke vergadering
heb ik dat thema uitgewerkt (zie
verslag). Het is nu een tijd waarin
mensen de beleving buiten de deur
zoeken.

Even binnenkomen en gauw weer
weg, naar sport, of cursus, ofzo. Ik zou
wensen dat we daar een beter
antwoord op konden vinden. Mensen
worden min of meer weggezogen van
de gezelligheid thuis. Dat is jammer,
maar ik werk er zelf ook aan mee.
Hoe aktief is Flip zelf nu nog?
In het CW project maak ik deel uit van
de projectruimte-groep die eenmaal
per maand of per twee maanden iets
leuks organiseert. Nieuwjaarsborrel,
etentje met alle werkgroepleden,
paasontbijt, skate-night, e.d. Je moet
met elkaar de aardige dingen vorm
blijven geven, anders heb je alleen
plichten en corvee.
En natuurlijk wil ik in gesprek met de
woningbouwvereniging blijven over
onderhoudszaken enzo. Samen met
drie anderen hebben we een
‘projectverbeteringsgroep’. Er zijn nu
bijvoorbeeld grotere luifels boven de
deuren gekomen; de voordeuren zijn
veranderd (kunnen nu op slot) en de
brievenbussen verplaatst, enzovoort.
Buiten CW werk ik als docent, heb ik
twee oude auto’s waaraan ikzelf knutsel
en ben ik met een promotie aan de TU
bezig. Bovendien ben ik ook veel weg,
een postduif geworden dus eigenlijk,
net als de anderen.
Landelijk ben ik consulent voor nieuw
startende CW groepen omdat het
nodig blijft mensen die met een ideaal
ergens zomaar willen beginnen de
mogelijke richtingen te wijzen. Vanuit
mijn ervaring en kennis doe ik dat
graag. En Gewoon Anders zie ik als een
noodzakelijke schakel voor een
landelijke vereniging; het is een
gezamenlijk product waar informatie in
kan worden gedeeld met elkaar.
Daarom zit ik ook bijna vanaf het begin
in de redactie.

AK.
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Het globale plan bevatte vier clusters
en toen er 75 kandidaat bewoners
waren hebben we deze groep in
vieren gedeeld.. Er is daarna per cluster
verder vergaderd waarna de vertegenwoordigers in de ontwerpgroep de
resultaten weer met elkaar bespraken.
Resultaat:
Een ‘rode’ cluster met een wasruimte,
een fietsenberging een hobbyruimte,
een donkere kamer, een muziekruimte
en een tuin en met vier keukens die
allemaal een aparte zithoek hebben.
Een ‘groene’ cluster, ook weer met een
wasruimte, een hobbyruimte, een
fietsenberging en met een woonkamer
en een tuin. De 2 keukens hadden hier
geen eigen zithoek.
Een ‘gele’ cluster, weer met wasmachines, hobbyruimte en een tuin plus
met met zijn allen 1 woonkamer
(ongeveer 35 mensen). De keukens
hadden ook hier geen eigen zithoek.
Een ‘blauwe’ cluster: weer met
wasmachines, fietsenberging,

hobbyruimte en tuin, en met 4 keukens
die weer elk een eigen zithoek
hadden.
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ICSA Conferentie 2001

Van 25 juni tot en met 27 juni 2001 is in Zegg, Duitsland, de zevende ‘International Communal Studies’ conferentie gehouden.
Peter Bakker heeft die conferentie namens het bestuur van de
LVCW bijgewoond en hij zal in de volgende Gewoon Anders dan
ook een verslag van zijn ervaringen geven.
Hieronder volgt het programma dat er die dagen georganiseerd is. Ieder die dat
wil kan meer over de conferentie- voorbereidingen en achtergronden lezen via
Internet: www.antenna.nl/icsa.

Subthema’s van de conferentie 2001 zijn:
- gemeenschappelijk overleven:
onderhoud en nieuwe activiteiten
- nieuwe communicatie technologie en
virtuele gemeenschappen
- onderzoek in en onderwijs over
gemeenschappelijkheid bij wonen
- verscheidenheid (w.b. gender,
bevolkingsgroepen, sociale klasse,
e.d.) en postmoderne waarden
- ‘doehetzelf’ gemeenschapsculturen
- sex, gender en nieuwe gezinsmodellen en ‘leef’tijdsbepaalde
onderwerpen in woongroepen.
- gemeenschapsecologie, -economie
en houdbaarheid: Eco-dorpen.
- politiek en sociaal-psychologisch
belang van gemeenschappelijk
wonen
- gemeenschapsgeschiedenis en
utopisme
- de kibboets in het nieuwe millennium
- trends in stedelijk gemeenschappelijk
wonen: gedeelde huizen,
wooncoöperaties e.d.
- het ontstaan en weer instorten van
rages (cults); onderwerpen voor de
pers
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In 1985 is er een samenwerking tot
stand gekomen tussen de Communal
Studies Association in de Verenigde
Staten en de Kibbutz Studies Centre in
Israël Zij noemen zich ICSA en bezegelden de samenwerking met een
conferentie. Om de paar jaar wordt dat
herhaald in steeds verschillende landen
om aan de vele vormen van gemeenschappelijk wonen recht te doen en
het internationale aspect te benadrukken.. In 1998 is Nederland (Amsterdam) aan de beurt geweest. Er zijn
toen 300 deelnemers uit 22 verschillende landen verwelkomd.
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De ICSA-conferentie 2001 heeft als
thema: ‘Communal living on the
threshold of a new millenium;
lessons en perspectives’ = vrij
vertaald: ‘Gemeenschappelijk
wonen op de drempel van een
nieuw millennium wat kunnen we
ervan leren en wat zijn de
vooruitzichten’
Gemeenschappelijk wonen wordt
gebruikt in de meest brede zin van het
woord. Communes vallen eronder, en
kibboetsen gedeelde huizen, religieuze en ideologische gemeenschap-

pen, ecodorpen, coöperaties, enzovoort.
Het maakt niet uit of ze in steden of
plattelandsgebieden ontstaan zijn, of
dat ze met politieke of andere bedoelingen zijn opgericht. Alle ideeën
die ten grondslag liggen aan deze
alternatieve en sociale manier van
leven worden in de studies en in de
conferenties meegenomen.

Na de conferentie is er een rondreis
georganiseerd langs verschillende
gemeenschappen en door de stad
Berlijn.
Over de interessantie subthema’s zijn
wellicht nog eens verslagen te krijgen
van de Icsa organisatie.

Centraal wonen gaat een tijd mee,
maar gaan we met onze tijd mee?
Wonen
Onlangs heeft Centraal W
onen Hilversum een derde
prijs gewonnen in het kader van de viering van het
honderdjarig bestaan van de woningwet.
Het twee na beste woningbouwproject in de sociale
huursektor van de afgelopen 100 jaar…
Met als aanbeveling dat het oorspronkelijke idee nog
steeds springlevend was.
Zonder iets af te willen doen aan de
prijs, zou ik de het over de aanbeveling
willen hebben. Niet wat Hilversum
betreft, maar in het algemeen
gesproken.
Het oorspronkelijke idee is nog steeds
springlevend. Een dergelijke uitspraak
doet denken aan het soort
complimenten dat je je grootvader
maakt: ‘opa, je ziet er nog patent uit’.
Is er nou helemaal niks veranderd, zijn
we nu al die tijd gewoon doorgegaan
zoals we begonnen zijn? In een
moderne versie van ‘We leefden nog
lang en gelukkig’?

strijd en de ongelijkheid achter je laten
als iets primitiefs van vroeger.
Met het wonen in een groep kon je
ook andere punten van kritiek op de
maatschappij omzetten in iets positiefs.
In de maatschappij speelden vrouwen
een ondergeschikte rol. In een groep
was iedereen gelijk. Koken en
kinderopvoeding waren geen

Er waren veel meer initiatieven die het
wonen in groepen voorstonden. De
bekendste en fanatiekste was misschien
de communebeweging. Centraal
Wonen was veel gematigder.
Maar de basis was hetzelfde:
maatschappijkritiek.
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Maatschappijkritiek
Centraal Wonen is ontstaan in een tijd
van maatschappijkritiek. Of sterker:
Centraal Wonen is voortgekomen uit
maatschappijkritiek. (Opa’s, ook die er
niet meer zo patent uitzien, kunnen
zich dat vast nog wel herinneren.)
De wens om samen te wonen in
groepen was een reactie op de
overheersende ‘ieder voor zich’
mentaliteit die de vijftiger en zestiger
jaren kenmerkte.
Iedereen knus in z’n eigen huisje, iets
dat velen, vooral in levenloze
slaapwijken, tot wanhoop bracht.
Dit ‘ieder voor zich’ ging bovendien
gepaard met een onderlinge sociale
strijd. Wij hebben een grotere auto
dan de buren. Of een duurdere. En we
hebben een kleurentelevisie. Hebben
jullie die nog niet? Mijn man heeft een
hoge positie bij de bank, wat doet de
jouwe?
Deze sociale strijd hield een gelaagde
maatschappij in stand met een reeks
van klassen. Bovenaan de smalle
toplaag, met hoge inkomens en veel
invloed, en onderaan een leger van
arbeiders en ambtenaren die

nauwelijks wat verdienden en die niets
te zeggen hadden.
De wens om in groepen te wonen
kwam voort uit de kritiek tegen het
‘ieder voor zich’ en tegen de
onderlinge sociale strijd. Men wilde
zich niet langer isoleren in de burcht
van het eigen huis en men stoorde zich
aan de ongelijkheid tussen de
verschillende maatschappelijke klassen.
Door in groepen te wonen kon je het
‘ieder voor zich’ en de ongelijkheid
achter je laten. In een groep stond je
open voor anderen en in het contact
met die anderen kon je de sociale

ondankbare taken meer waar de vrouw
voor opdraaide, in een groep konden
dat roulerende taken worden.
In de maatschappij werd onnodig veel
geconsumeerd. Door het ‘ieder voor
zich’ had elk huishouden een eigen
auto, kleurentelevisie en wasmachine.
Door het isolement ging men uit
verveling veel consumeren en door de
maatschappelijke strijd werd de
consumptie nog eens gestimuleerd
omdat men steeds de nieuwste auto,
de nieuwste kleurentelevisie en het
nieuwste interieur wilde kopen.
In groepen zou men veel minder
consumeren. Auto’s, kleurentelevisies
en wasmachines kon men samen
delen; door de vele onderlinge
contacten zou het niet meer nodig zijn
de verveling te verdrijven met allerlei
overbodige consumptieartikelen en
ook zou men niet steeds nieuwe auto’s
en dergelijke hoeven aan te schaffen
om de buren voor te blijven.
Hiermee heb ik in grote trekken willen
schetsen hoe maatschappijkritiek ten
grondslag lag aan de wens om in
groepen te wonen.

7

Liberalisering
Na de beginjaren van Centraal Wonen
raakten de kritiekpunten wat uit het
zicht. Men concentreerde zich op het
wonen en dat dit alles ooit was
voortgekomen uit onvrede met de
maatschappij, ach, wat deed het er
toe?
Doelstellingen als het doorbreken van
het ‘ieder voor zich’ en het doorbreken
van de ‘sociale gelaagdheid’ kregen
een wat liberale interpretatie.
Wie in een huisje boompje beestje
situatie wilde blijven wonen, wat was
er tegen? Centraal Wonen was gewoon
een andere manier van wonen. En dat
Centraal Wonen ‘voor iedereen’ was
om de sociale gelaagdheid te
doorbreken: ‘voor iedereen’ kon ook
betekenen ‘voor iedereen die wil’.
Ook als je instemde met de sociale
gelaagdheid kon je wel een plaatsje
vinden in Centraal Wonen. Centraal
Wonen werd ‘Gewoon Anders’
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Deze liberalisering van de
uitgangspunten heeft de woonvorm
waarschijnlijk gered. Ik denk dat
Centraal Wonen zich al gauw uit de
markt had geprijsd, om een in dit
verband toepasselijke uitdrukking te
gebruiken, als men had vastgehouden
aan de oorspronkelijke kritische
houding.
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Wat opvalt is dat de woonvorm
ongeveer gelijk is gebleven. In het
algemeen kan je zeggen dat projecten
uit de begintijd er net zo uitzien als
latere projecten. Voor elk huishouden
een eigen woning en soms een
klusterniveau en bijna altijd een

projectniveau.
Nieuwe wijn in oude zakken. Tot nu
toe ging dat goed.
Belevingsmaatschappij
Maar de maatschappij blijft natuurlijk
doorveranderen en nog nieuwere wijn
is in aantocht.
De belevingsmaatschappij komt eraan.
Consumenten krijgen meer en meer
belevenissen te koop aangeboden.
Winkelen wordt een belevenis.
Winkelcentra gaan op themaparken
lijken. In Nederland wordt op het
moment ook aan zo’n winkelthemapark
gebouwd. Bij Lelystad komt een
‘factory outlet’ met als thema het oude
Batavia van de VOC. Je voelde dit al
aankomen. Personeelsfeestjes die
werden opgeluisterd door als
zeerovers, middeleeuwse heksen of
Romeinen verklede acteurs waren de
voorboden hiervan. Net als de restaurants die een eetbelevenis aanbieden.
Zoals een authentieke Griekse maaltijd,
compleet met personeel dat de sirtaki
danst, goochelt en zingt. Om tot besluit
een aantal gasten te begeleiden in het
stuk gooien van borden.
De belevings-maatschappij, je ziet het
ook in het klein: alleenstaanden en
tweeverdieners werken hard en
daardoor hebben zij geld. Daarmee
kopen ze comfort of
een andere
belevenis. Er komt
een magnetron en
een afwasmachine
in huis en andere
huishoudelijke
taken worden
uitbesteed. Aan een
werkster, aan
iemand die de
honden uitlaat, aan
iemand die
boodschappen
doet, aan iemand
die het huishouden
organiseert of aan
iemand die de
kinderen van school
haalt en naar bed
brengt. Na een
drukke werkdag
kun je rustig
achterover leunen
en genieten van je
eigen biermerk of als je wilt van meer
opwindende belevenissen. Een
zangclub, paardrijden, sport, theater,
een tussendoorvakantie, of de
bioscoop…
In veel gezinnen is het een hele toer
geworden om ervoor te zorgen dat alle

gezinsleden een kwartier per dag op
hetzelfde moment thuis zijn om elkaar
te zien. Ze werken, gaan naar school of
ze nemen deel aan diverse
georganiseerde belevenissen. Het
gezinsleven dat ooit iets met wonen te
maken had, wordt een vooral logistieke
aangelegenheid. En de woonkamer
wordt nauwelijks nog gebruikt.
In Centraal Wonen hebben we niet
alleen woonkamers maar ook
groepsruimten. En ook die staan steeds
vaker leeg. In de tijd dat de woonvorm
bedacht werd was pakweg de helft van
de bevolking overdag thuis. Aan het te
wonen. Nu heeft iedereen overdag
werk te doen en door het verdiende
geld kan men de rest van de tijd vullen
met belevenissen. En de ruimten die
voor het wonen en voor het
samenwonen bedoeld waren, daar
komt straks alleen nog de werkster.
Nu terug naar onze liberale houding.
Deze houding, die ons eerder gered
heeft, zou ons nu wel eens parten
kunnen gaan spelen. Want in het
tijdperk van de belevingsmaatschappij
loopt straks iedereen alleen nog maar
in en uit en van groepvorming is geen
sprake meer.
Vraag een: is dat erg? Misschien is
Centraal Wonen wel achterhaald. Voor
wie denkt van niet, volgt hier vraag
twee: moeten we dan terug van de
liberale naar de oorspronkelijke
maatschappijkritische houding? En
alleen de echt gemotiveerden
binnenhalen. Degenen die tegen de
individualisering zijn en tegen sociale
ongelijkheid? Voor wie denkt van niet,
volgt hier de derde vraag: als we
denken aan een kritische houding,
kunnen we dan niet kritisch zijn ten
opzichte van de huidige maatschappij?
Op deze derde vraag wil ik verder
ingaan. Wat is onze menig over de
belevingsmaatschappij? Is er iets tegen
dat ‘de beleving’ meer aandacht begint
te krijgen. Na een lange geschiedenis
van ‘overleven’ wordt dat misschien
wel eens tijd. Laten we dan, bij wijze
van gedachtenexperiment, de
belevingsmaatschappij eens loslaten op
Centraal Wonen.
De middeleeuwen, de hobbit en
Ali Baba
Stel dat we een belevenisondernemer
inschakelen om van het wonen in ons
project een belevenis te maken. We
vertellen deze ondernemer iets van
onze oorspronkelijke doelstellingen.
Gezelligheid, contacten met allerlei

mensen, altijd wel ergens een feest, je
kunt je verhalen over je vakantie en je
werk kwijt en je hoort ergens bij.
Doelstellingen die wat meer inspanning
vereisen, die een soort werk met zich
meebrengen, die laten we weg. Dus
we zeggen even niets over samen
verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud van het project of samen de
tuin doen. Het gaat nu even om de
beleving.
De belevenisondernemer zal
enthousiast zijn over de naar voren
gebrachte doelstellingen. Enthousiast is
hij beroepshalve, maar misschien
meent hij het wel echt als hij zegt dat
Centraal Wonen zich, gezien de
genoemde doelstellingen, eigenlijk
altijd al met belevenissen heeft
beziggehouden. En hij zal ons prijzen
om onze beslissing om daarvoor nu
eindelijk een beroepskracht in te
schakelen. Hij stelt voor het thema
‘Middeleeuwen’ te kiezen. De tijd van
hechte dorpsgemeenschappen, van
feesten en romantiek.
Na een aantal gesprekken heeft het
ontwerp-team van de
belevenisondernemer het volgende
pakket voor Centraal Wonen
ontworpen:
- Het hof maken. Minstrelen trekken
langs verschillende projecten om
ons in de projectruimte de laatste
(gefingeerde) roddels uit andere
projecten te vertellen en om ons het
hof te maken: zij bezingen en
prijzen wat wij graag zien als onze
eigen identiteit.
- De Heksentoer. Heksen organiseren
op zondag wandeltochten door het
bos waarbij eetbare wortels,
paddestoelen en kruiden worden
verzameld. Hiervan wordt een
geneeskrachtige middeleeuwse
soep gekookt die zondagavond
wordt geserveerd voor de hele
groep.

-Het herfstfeest. Na de zomervakantie
wordt er gezorgd voor een
herfstfeest. Bewoners van het
project zullen telefonisch worden
geïnterviewd door de ondernemer
(dit kost maar weinig tijd) en op het
feest zullen de vakantiebelevenissen
of de heldendaden van bewoners
door beroepsvertellers bij een groot
vuur worden verteld, zodanig dat
het voor ingewijden duidelijk is om
wie het gaat.
-Over de viering van Sinterklaas,
Kerstmis en Oud en Nieuw kunnen
nadere afspraken worden gemaakt.
Ook kan het thema worden
aangepast, mocht het niet bevallen
of gaan vervelen. De ondernemer
heeft ook ‘De Hobbit’, ‘China’, en
‘Ali Baba’ in zijn pakket.
Door gebruik te maken van
belevenissen kan Centraal Wonen een
duidelijke identiteit krijgen, waardoor
de juiste mensen erop af komen.
Mensen die we nu mislopen, die ons
mislopen omdat we door onze liberale
houding niet aan gerichte werving
kunnen doen.
Dat zouden mensen kunnen zijn die
geborgenheid zoeken, omdat ze door
de flexibilisering van de arbeid min of
meer verloren dreigen te raken; of
mensen die hun identiteit willen
versterken door contacten met
anderen, iets waar zij in hun dagelijkse
logistiek geen tijd meer voor hebben.
En nu?
Bovenstaand gedachtenexperiment is
bedoeld om de gedachten los te
maken. Om een nieuwe kritische
houding te ontwikkelen. Wat is van
waarde van de belevingsmaatschappij,
wat zijn zwakke punten; wat is onzin,
wat is bedrog?
En als we een nieuwe kritische houding
hebben gevonden, wat betekent dit
dan voor de doelstellingen van Centraal
Wonen?
En als we daar een idee over hebben,
hoe treden we dan naar buiten, op wat
voor bewoners gaan we ons richten?

En last but not least, wat betekent dit
voor de bouwkundige vorm van
Centraal Wonen projecten?
Op de themamiddag van de afgelopen
ledenvergadering in Delft hebben we
aan dit probleem al enige tijd aan
besteed. Bij deze zou ik iedereen
willen uitnodigen hierover verder te
denken en zo mogelijk te publiceren in
Gewoon Anders.
Flip Krabbendam
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-De weekmarkt. Door de week kan
iedereen zijn boodschappenlijstje emailen naar de ondernemer en
deze organiseert op zaterdag een
middeleeuwse markt op het
projectplein, waar men de bestelde
boodschappen kan ophalen. Deze
weekmarkt zal worden opgeluisterd
door fluitspelers, jongleurs,
vuuurvreters, een echte
middeleeuwse tandarts en door
standjes met limonade en bier. Men
zal hierbij niet worden gehinderd
door geldzaken. Alles wordt
automatisch verrrekend met
bestellers en met de vereniging .

-Het lentefeest. In het begin van elk
jaar wordt er een drie dagen durend
lentefeest georganiseerd waarbij de
catering en de muziek geheel door
de ondernemer worden verzorgd.
Gezien het grote aantal alleenstaanden in het project zal deze ook
zorgen voor dans- en feestpartners.
Wensen ten aanzien van de
partnerkeuze kunnen weer via
email worden doorgegeven.
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Interview met liesbeth van Woerkom
Op nummer 33, net buiten de serre aan de zuidoost
kant op de eerste verdieping mogen wij ons gelukkig
prijzen met een van onze oudste en markantste
Woerk
oerkom.
medebewoners: Liesbeth van W
oerk
om.
Hier volgt het verslag van een gesprek wat ik met haar
uur..
had op 12 februari 2000 om 21.00 uur
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Voor het gesprek nemen we plaats in
Liesbeths gezellig ingerichte woonkamer. Mirella, haar pleegdochter ligt
als een schilderijtje, onder een prachtige plaid moe op de bank naar t.v te
kijken.
Liesbeth en ik nemen plaats aan een
knus tafeltje bij het raam en we steken
van wal.
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M: Liesbeth, hoe oud ben je, hoe lang
woon je hier nu en waarom ben je hier
ooit komen wonen?
L: Ik word bijna 60 en ik woon hier
vanaf het prille begin.
De voornaamste reden om hier te gaan
wonen was om hier samen, maar toch
apart met de vader van Anne Christien
(Henk Groenendaal red.) te kunnen
zijn. We waren uit elkaar, maar wilden
wel de kinderen Ronnie, een pleegkind, en Anne-Christien samen opvoeden. Na twee jaar is Mirella ook bij mij
komen wonen, dat was in 1992.
Hoe ik met CW in aanraking ben gekomen, weet ik eigenlijk niet meer. Ik
geloof via Henk G.
Verder vind ik het prettig om deel uit
te maken van een grote groep. Ik kom
uit een heel groot gezin in de buurt
van Nijmegen met tien kinderen – ik
was nummer 6 - en ik vind het nog
steeds leuk om met veel mensen
samen te zijn.
Een flat vind ik heel praktisch.
Makkelijk schoon te houden en bovendien hebben we toch een grote gemeenschappelijke tuin, die ik niet in
mijn eentje hoef bij te houden.
Toen we hier kwamen wonen ervoer
ik de beschikking over een eigen flat
als een enorme rijkdom en ik ben nog
steeds heel blij met deze woning, ook
vanwege de ligging. Het is hier heel
licht en zonnig.
M: Wat waren je verwachtingen van
CW?
L: Ik had geen hoge verwachtingen,

daarom kon het wonen hier nauwelijks
tegenvallen.
In de loop van de tijd is er in de
samenstelling van de bewoners veel
veranderd.
De eerste jaren hebben we nogal te
kampen gehad met de problematiek
rondom mensen met psychische klachten. Het bleek een te grote belasting
voor het project. Je kon er niet om
heen, maar je kon het ook niet oplossen. Dat was frustrerend. Als groep
konden we het niet aan.
Er was een aantal mensen waaronder
bijvoorbeeld Huub en José, dat de
moed had om voor en met die mensen
iets te doen. Het merendeel koos daar
niet voor. Het was ook niet het uitgangspunt van CW om als therapeutische gemeenschap te fungeren. Het
zou mooi geweest zijn als we wel een
vorm gevonden hadden, maar in de
praktijk bleek het niet haalbaar.
Voor de kinderen vond ik het ook
bijzonder belastend. Ook omdat de
meeste kinderen hier toch al te maken
hadden met de verwerking van
scheidingen en dergelijke.
Ik ben dus heel blij met de ballotagecommissie. Het is prima dat hier ook
mensen kunnen wonen die niet altijd
zo lekker in hun vel zitten, maar een
voorwaarde blijft, dat ze zich zelf
kunnen redden.
M.: wat vind je leuk aan CW?
L.: Ik vind het heel leuk om te zien hoe
de kinderen zich hier ontwikkelen.
Ik denk dat het goed is voor kinderen,
dat ze met meerdere volwassenen te
maken hebben. Het zou leuk zijn als ze
wat meer bij CW betrokken zouden
worden.
Bij de laatste ledenvergadering waren
Jort, Chris, en Jonathan aanwezig.
Eigenlijk zouden er vaker kinderen bij
moeten zijn. In het algemeen vind ik
respect voor kinderen heel erg
belangrijk.

Dat is in de loop der jaren ook verbeterd. Het woonklimaat is er toch
stukken op vooruit gegaan vergeleken
met de beginjaren. Ook in dat opzicht
is CW volwassener geworden. Wat ik
gehoopt had was, dat we veel meer
gezamenlijke activiteiten zouden
ondernemen. Vroeger werd er wel wat
meer gedaan, hoewel het A-team nu
toch ook weer heel actief bezig is om
dit te stimuleren.
Zo heb ik bijvoorbeeld genoten van de
gemeenschappelijke wandeling aan het
strand van Scheveningen.
Toch blijft het kennelijk moeilijk om
met een grote groep iets te doen.
Ik denk dat de interesses te uiteen
lopend zijn.
M.: Kun je nog iets zeggen over jouw
visie op CW in het verleden en nu?
L.: Het type mensen wat hier nu komt
wonen geeft echt de indruk dat ze zich
hier heel snel thuis voelen. Dat is heel
fijn en goed om te zien. Vroeger waren
er heel veel mensen werkeloos. Dat gaf
een totaal andere sfeer. Er gebeurde
onderling op een negatieve manier
(roddel onder andere) heel veel meer
dan nu. Mensen waren veel te veel op
een ongezonde manier bij elkaar
betrokken. Tegenwoordig wordt de
privacy veel meer gerespecteerd.
M.: Waar houd je je behalve met CW
nog meer mee bezig?
L.: Ik werk als banen-pooler. Dat is: je
wordt de bijstand uitgejaagd om tegen
een minimumloon als ‘vrijwilliger’ te
gaan werken.
Ik heb mijn vrijwilligerswerk omgezet
in een vaste banen-pool-baan bij de
A.T.D. Dat is een internationale organisatie (Aide à Toute Détresse), die
gezinnen in achterstandswijken
ondersteunt. Vanuit dit werk heb ik
hier al een aantal kinderen over de
vloer gehad, onder andere ook als
inwonend gastkind.

Dit heeft ook weer te maken met mijn
betrokkenheid bij kinderen. Dat heb ik
van huis uit mee gekregen. Bij ons
thuis was iedereen altijd welkom. Ik
kom uit een sociaal bewogen nest.
M.: Wat heb jij qua persoonlijke
contacten voor jezelf aan CW?
L.: Ik heb wel een aantal leuke
contacten binnen CW, maar mijn
vriendschappen zoek ik niet speciaal
hier. Dat was nooit mijn opzet. Ik ben
wel heel blij met de hulp die ik hier
van veel mensen ondervind. Henk
Schiering onder anderen heeft mij heel
veel bijgebracht op computergebied en
onlangs hebben Peter van Londen en
Tijs hier nog staan schilderen. En ga zo
maar door. Wat dat betreft denk ik, dat
ik zelf meer genomen dan gegeven
heb aan CW.
De meeste van mijn activiteiten vinden
plaats buiten de deur en als ik dan ’s
avonds thuis kom ben ik total loss.
Voor de bar en voor feestjes ben ik in
zekere zin te ‘verlegen’. Dansen en zo
trekt me niet. Het bijwonen van ledenvergaderingen zie ik gedeeltelijk als
plicht. Daarnaast is het leuk om de
ontwikkelingen op die manier te volgen en mensen van CW te zien. Ik zit
in de introductiegroep en in de tuingroep om een bescheiden steentje bij
te dragen. Echt verantwoordelijkheid
dragen of het voortouw nemen doe ik
niet zo graag. Ik ben daar het type niet
naar.

En zo zijn er nog meer thema’s.
Vroeger hadden we thema-avonden.
Heel interessant. Het probleem van nu
is waarschijnlijk dat we het allemaal te
druk hebben. Ik zelf ook.
M.: Heb je nog wat opmerkingen?
L.: Ik ga hier zo langzamerhand bij de
senioren horen. Dat geeft geleidelijk
aan toch wel een ander gevoel. Ik ben
blij met mijn collega-senioren, maar
vind het ook fijn en verfrissend dat er
zoveel jongeren zijn . De conclusie is
dat ik nooit spijt heb gehad van CW. …
22 uur 45 Einde gesprek. Mirella ligt te
slapen op de bank en ik ga weer naar
mijn eigen huis. Het miezert een
beetje, toch maar door de serre.
Leuk mens die Liesbeth. Bedankt voor
het interview. (Brrr. Koud!)
Uit ‘Aardewerk’ van CW Breda.
Martha
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M.: Zijn er nog meer dingen die je leuk
vindt in CW?
L.: Ik heb genoten van de lustrums
(lustra?). De sfeer was heel erg goed en
organisatorisch zat het prima in elkaar.
Een aantal mensen staat hier altijd toch
weer garant voor kwaliteit bij dit soort
evenementen. Er gebeurt niet zo heel
veel gemeenschappelijks, maar als er
iets georganiseerd wordt gebeurt het
goed.
Verder vind ik de sfeer en het leefklimaat in het algemeen een stuk
milder en soepeler de laatste jaren.
Ook de sfeer rondom de organisatie
komt op mij wat vloeiender over. Als
het er op aankomst zijn mensen wel
aanspreekbaar.
De meerwaarde van CW vergeleken
bij een gewone straat blijft voor mij
nog steeds: het ergens bij horen. Het
klinkt misschien wat beladen, maar het
voelt toch aan als een grote familie. Op
de een of andere manier trekt CW
mensen aan bij wie je je ondanks de

vaak grote verschillen thuis voelt. Hoe
dat precies werkt is moeilijk in woorden te vatten. Verder moet ik zeggen
dat de woning die ik hier heb ook een
belangrijk onderdeel uitmaakt van het
prettige gevoel dat ik hier heb.
O ja, wat ik ook heel erg boeiend
vond, was de avond met video en
uitleg van “Die Zauberflöte”. Dat had
ik eigenlijk niet verwacht. Ik heb daar
heel erg van genoten. Jammer, dat ik
de avond van Nicky over haar werk in
Afrika gemist heb.
Dit soort activiteiten mogen van mij
wel vaker plaats vinden.
Wat ik wel eens zou willen is om met
een aantal mensen eens wat meer de
diepte in te gaan over verschillende
onderwerpen die hier met CW te
maken hebben.
Zo zou ik wel benieuwd zijn om te
horen wat anderen nou vinden van
bijvoorbeeld het royeren van leden.
Wat voor ‘leed’ richt je daar mee aan
afgezet tegen wat het oplevert!
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De Winkel van het Verenigingsbureau
Boeken & Folders
* Algemene CW informatiefolder
(Gratis))
* Tijdschrift ‘Gewoon Anders’
waarin opgenomen, adressenlijst
CW- projecten etc. (leden
f.5.65,
niet-leden f.6.15).
* LVCW video. VHS, 20 minuten.
Rondleiding door en ervaringen
van projecten. ( f.42.50, huur f.
12.50. )

* ‘Centraal Wonen in Nederland’ B
Kesler (f. 35.00)
* ‘De gevolgen van het huurbeleid
voor CW projekten’,
R. Panneman ( leden; f. 12.50,
niet-leden f. 18.50).

Boeken
Ter inzage onder andere:
* ‘Woongemeenschappelijk’.
* ‘ABC voor (startende)
woongroepen’.
* ‘Subsidiewijzer duurzaam
bouwen’.
* Koop/eigendom flatwoning
(appartementsrecht).
* Het besturen van stichtingen en
verenigingen.
* ‘Centraal Wonen in Beeld’ deel 1

Diversen
* Koffie-/theekopjes met CW logo
en opschrift ‘LVCW (f. 5.95p/st)
* ‘Peet-Jon’ verjaarskalender. (f.
10.00.)
* LVCW affiches.( f. 1.25 A3
en f. 4.00 A2 formaat)
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Te Koop
* ‘Centraal Wonen in Beeld’ dl. 2
(aanbieding f. 2,50)
* ‘Centraal Wonen in Beeld ’ deel
3 (f. 20.00)
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De boeken
‘Woongemeenschappelijk’ en
‘Centraal Wonen in Beeld dl. 1’ zijn
uitverkocht en niet meer leverbaar.

Te Huur
* Een dia-serie over centraal
wonen.
* Een oudere video (VHS-systeem)
over centraal wonen.
* De CW vlag (ook te gebruiken als
spandoek).
Borgsom voor de drie
bovengenoemde items is f.100.00.

Leenvergoeding f.10.00 (niet-leden)
of f.2.50 (leden).
Porto voor rekening lener.
* Het spel ‘Luchtkastelen’
Rollenspel (nadruk op leren
onderhandelen met allerlei
instanties) is te huur voor
f.100.00.
Begeleiding van het spel kost
f.320.00 per dagdee (minimaal
nodig 2 dagdelen) + reiskosten
spelleider. Het verdient
aanbeveling van tevoren na te
gaan of een betrokken
woningbouwstichting en/of
gemeente (eventueel via sociale
vernieuwingsgelden) financieel
wil(len) bijspringen.
Voor mensen in of bij Amsterdam
is het handig te informeren bij het
ASW (zie rubriek ‘Adressen’). Het
ASW heeft namelijk i.s.m. de
Volks-hogeschool te Bergen-aanZee een cursusprogramma
“Woongroep in Zicht” beschikbaar
voor initiatiefgroepen.
Prijzen zijn exclusief portokosten
Het gironummer van de Landelijke
Vereniging Centraal Wonen is:
2015796 t.n.v. LVCW te Utrecht.

Logeernetwerk voor LVCW-Leden
De aangeboden logeermogelijkheden zijn bedoeld voor inwoners van CW
(en andere verwante woonprojecten), Willekeurige lezers van dit blad die
een goedkoop vakantieadresje zoeken moeten wij helaas teleurstellen!

De LVCW heeft tot doel de belangen
van het gemeenschappelijk wonen,
waar mogelijk, te behartigen.
Dat gebeurt door:
- het geven van algemene en
specifieke informatie aan groepen
en andere belangstellenden;
- het o.a. via consulenten bieden van
ondersteuning aan initiatief- en al
samenwonende groepen;
- het bevorderen van informatieuitwisseling tussen groepen;
- belangenbehartiging bij overheid,
woningcorporaties en andere
instellingen;
- het verder bekendheid geven aan
deze woonvorm(en).
Centraal Wonen is een woonvorm
waarbij:
De bewoners elkaar vrijwillig hebben
gekozen om op basis van gelijke
rechten en plichten zonder leiding of
zeggenschap van buitenaf met elkaar
en onderlinge betrokkenheid te
wonen.
En niet anders dan volgens algemeen
geldende regelgeving, op een door
henzelf gekozen wijze invulling te
geven aan het uitgangspunt van respect
voor de gewenste mate van
zelfstandigheid van de deelnemende
huishoudens.
De LVCW ziet gemeenschappelijk
wonen als een woonvorm, waar een
aantal maatschappelijke doelstellingen meer kans van slagen
hebben.
Te denken valt aan:
- de ontplooiing van het individu;
- emancipatie en solidariteit;
- het bewust omgaan met het milieu;
- het streven naar een sociaal
rechtvaardige samenleving .
De LVCW wil zich inzetten voor alle
woonvormen (gemeenschappelijk/
groeps/-centraal wonen), die zich in
bovengenoemde definitie kunnen
vinden.
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CW-Woonvorm v.d. Toekomst, Amersfoort: Drie 2-pers. kamers, F.10.- per
nacht p/k. kookgelegenheid aanwezig. Zelf linnengoed meenemen.
Reserveren bij Fien Bardoel, Hof der Toekomst 45,
823HX Amersfoort, tel.: 033-4564015 of Harry Linde, Hof der Toekomst 5,
3823HX Amersfoort tel.: 033-4558240.
CW-’t Vierschaar, Apeldoorn: Een kamer met 2 eenp. bedden. Eventueel
ledikantje. Een kamer met 1 eenp. bed. F.5,- p.p. per nacht. Douche, wastafel,
mogelijkheid om te koken.
Boekingen: Corrine Hoornaar, Magistratenveld 607, 7327LK Apeldoorn, tel.:
055-53338779 of Geesje Tiemens, Magisratenveld 611, 7327LK Apeldoorn,
Tel.: 055-5342415.
CW-Drielandenhuis, Haarlem: Drie 2 pers. logeerkamers, waarvan 1 met
kinderbed. Prijs afhankelijk van grootte van de kamers F.5.-, F.7.- of F.10.- per
nacht per kamer. Douche en toilet aanwezig, geen kookgelegenheid.
Meenemen; linnengoed (o.m. dekbedhoes). Schriftelijk afspreken;
Drielanderhoek 6, 2034LV Haarlem
CW-Romolenpolder, Haarlem: Venkelstraat 25, 2034 MT Haarlem. 1 Kamer,
toilet, wastafel, 2 eenp. bedden en kinderbedje. Lakens & handdoeken
meebrengen. Afspraken alleen schriftelijk.
CW-Katerstraat, Den Haag: 1 App. met 2 eenpersoons bedden met badk. en
keuken. F. 7,50 / F. 10,= p.p. per nacht. Linnengoed meenemen. Maximaal
verblijf 2 weken. Juni t/m augustus en van 15 dec. tot 15 januari uitsluitend
voor intern gebruik. Contactpersonen: Josine Brongers, tel. 070-3454961 en
Francine Hanemaayer: tel. 070-4276639.
CW-Hilversum, Hilversum: Drie logeerk. eerste verd. met elk hun eigen
opgang, douche en toilet. 2 Bedden per kamer. Kosten F.5,= p. nacht p. pers.
Gebruik keuken in overleg . Contactp.: Marja v.d. Kooi, 035-6911469.
CW De Heerd, Groningen: Een groot en 1 klein met eigen ingang en badkamer
met ligbad. Waterkoker/koffiezetmogelijkheid. Koken evt. in overleg in een
klusterkeuken. Kosten f. 7,50 p.p. per nacht, huurlakenpakket f. 2,50 p.p.
Afspraken via Saskia Nieboer, Bentismaheerd 10, 9736EA Groningen, tel.: 0505424688.
CW-Circa, Leeuwarden: Kamer met douche en w.c. een 2-persoonskamer, losse
matras en eventueel kinderbedje. Kosten F 5,- per nacht p.p.. Tel.: Jacobien
Lugtenborg, 058-2133693/Bram Arnold, 058-2513626
CW-Opaalstraat, Nijmegen: Een logeerk. met 2 bedden en sanitaire
voorziening.
Van tevoren aanmelden bij Inge Koning, Opaalstr. 250, 6534 XP Nij-megen,
tel.: 024-3560536.
CW-De Banier. Rotterdam: Een 2-persoons kamer + opklapbed. Eerste nacht
f.5,— p.p. Volgende nachten f2,50 p.p. Douche en toilet aanwezig.
Mogelijkheid tot koken f.5,— per keer. Linnengoed aanwezig, behalve
handdoeken.
Afspraken: Peter Noordmans, Paap-Diekstraat 6, 3032SV Rotterdam, tel.: 0104666467.
CW-De Pionier, Rotterdam: Logeerruimte voor twee personen en
gemeenschappelijke keuken met koffie en thee faciliteiten. Linnengoed en
dekbedden aanwezig. Douche bij kontaktpersoon. Kosten fl. 15,00 per nacht
p.p.
Van tevoren reserveren bij Martin van den Boogeardt. Karel Doormanhof 8,
3134CW Vlaardingen, 010-4602647.
CW-Westervoort: Nabij Arnhem en Veluwezoom. 1 Logeerkamer. met 2
eenpersoons bedden en kinderbedje. Douche/toilet aanw. F.2.50 per nacht.
Lakens & handdoeken zelf meenemen.
Afspr. via T. Veenstra, Lange Griet 46, 6932MG, Westervoort, tel.: 0263117464.
CW-Zwolle: 1 Logeerk. met 2 eenp. bedden. 1 Logeerk. met 1 tweep. bed.
Douche / toilet aanw. Geen kookgelegenheid. Lakens & handdoeken
meebrengen. F.5,= p. pers. p. overnachting. Afspr. Petra, Rijnlaan 219,
8032MX Zwolle, 038-4525126.

Doelstelling L V C W
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Adressenlijst

Adreswijzigingen schriftelijk doorgeven aan het
verenigingsburo of via email info@lvcw.nl.

Verenigingsbureau LVCW.

Bezoek, alleen na afspraak
Grenadadreef 1- J, 3563 HE Utrecht,
tel. 030-2612585.
internet: www.lvcw.nl,
E-mail: info@lvcw.nl,
lvcw.netwerk bij nieuws.antenna.nl
(Leden kunnen toegang aanvragen bij
peter@antenna.nl
Ons kantoortje is gevestigd in een
zelfstandige ruimte van CW-Utrecht
in de wijk Overvecht-Noord, nabij de
rotonde ‘Ghandiplein’, (industrieterrein Overvecht).
Lidmaatschap
Projecten kunnen collectief lid worden
van de LVCW voor 11.00 per woning /
wooneenheid per jaar. Iedere groepsdeelnemer heeft dezelfde rechten als
een individueel LVCW lid.
Het individuele lidmaatschap (incl.
abonnement op ‘Gewoon Anders’) kost
25.00 per jaar. Het gironummer van de
LVCW is 2015796.
Het lidmaatschap voor startende
groepen kost f.250.00 per jaar.
Startende groepen kunnen, voordat ze
lid worden, een informatiepakket
aanvragen.
‘Gewoon Anders’ Het kwartaalblad
van de LVCW.
De abonnementsprijs bedraagt f.17.50 per 4
achtereenvolgende nummers;
leden van aangesloten projecten betalen f. 15.00.
Aangesloten groepen krijgen enkele extra
exmplaren ter verspreiding onder hun leden.
Losse nummers kosten voor leden f. 4.25 en voor
niet-leden f. 4.75 (porto: f.1.60).

Bestuur:
Voorzitter: Ada Bolder, p/a LVCWverenigingsbureau (zie boven).
Secretaris: Thea Bekkers
Penningmeester: Ben Lindeman. (Rotterdam)
Lid: Ada Bolder. (Amsterdam)
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Werkgroepen:
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Thema’s & Landelijke Vergaderingen:
Ada Bolder, tel. 020-6124811 / 5230129,
Angélique Hendriks,
(Coördinatie) LVCW deskundigen-netwerk
Angélique Hendriks (Amersfoort), Herman Geerts
(Tilburg), Marion Goes (Rotterdam), Peter Bakker
(Eindhoven).
Werkgroepadres, Tourslaan 18, 4527KX
Eindhoven.

Aangesloten CW Projecten

Projecten aangeduid met een * zijn in
voorbereiding. Het verdient aanbeveling eerst
contact met ze op te nemen alvorens de
projecten met een bezoek te vereren.
Codes: Nb = Nieuwbouw, Ob = Oudbouw, K
= Koop, H = Huur, G = Gemengd. Het getal
geeft het aantal woningen aan, (i.p.v. een getal
kan er ook de aanduiding “Wg” = Woongroep
staan).
Alkmaar.
CW-de Regenboog. Info.: Gerard Eggerding,
Elzasstraat 2, 1827 BW Alkmaar, Tel. 0725629444. [Nb. H. 40. 1986]
CW-de Rups. Info.: Wim Grapendaal,
Harpoenstraat 1, 1825 LD Alkmaar, tel. 0725618482. [Nb. H. 9. 1983]
Almere.
CW-de Wierden. Info.: Marga Sarneel,
Hoekwierde 73, 1353 PD Almere, tel. 0365310545 [Nb. H. 20. 1985]
*CW-1904 i.o. O wellestraat 6, 1325HB Almere
Alphen a.d. Rijn.
CW-Alphen a.d. Rijn. Info.: A. Kooij, Zeelandstraat 26, 2408 GJ Alphen a.d. Rijn,
tel. 0172-495224. [Nb. H. 30. 1995]
Amersfoort.
CW-het Hallehuis. Info.: Jelle Mulder, Ruigenhof
19, 3813LV Amersfoort, tel. 033-4807684.
[Nb. H. 33. ]
CW-Woonvorm v. d. Toekomst. Hof der Toekomst
29, 3823 HX, Amersfoort, Info.: woonruimte,
tel. 033-4557038/4562778. Alg. tel. 0334564015/4558240. [Nb. G. 61. 1993]
Amstelveen.
CW-Amstelveen. Info.: secr. Frans van Nostrum,
Suze Groeneweglaan 53, 1183 EK Amstelveen, tel. 020-6439515. [Nb. H. 36.]
Apeldoorn.
CW-’t Vierschaar. Magistratenveld 613, 7327LK
Apeldoorn, Tel. 055-5331986, Info bij
Monique Kapel, Magistratenveld 603, 7327LK
Apeldoorn, tel.: 055-5411957.
Internet upc-d@chello.nl, [Nb. H. 25.
Rolstoeltoegankelijk]
Barneveld.
* CW-Barneveld i.o. Info.: Oldenbarneveltweg
13, 3772GA Barneveld.
Breda.
CW-Het Aardrijk. Aardrijk 103A, 4824BT Breda,
secr. Kees bekkers, Aardrijk 67, 4824BT
Breda, tel.: 076-5424846. Internet www.
aardrijk.nl, email: info@aardrijk.nl [Nb. H.
52.]
Capelle a.d. IJssel.
CW-de Bonvivant. Info.: TH. De Vries,
Bonnefanten 133, 2907NA Capelle a/d IJssel,
tel. 010-4586892. [Nb. H. 50. 1990]
Delft.
CW-Delft. Fuutlaan 166, 2623MS Delft, tel. 0152571922. [Nb. H. 80.]
Deventer.
CW-Deventer. J.D. Huibersstraat 10, 7412JR
Deventer, info. Maria Karsten, tel. 0570610406. [Nb. H. 32.]
Driebergen
* CW-ECWD i.o.
p/a Bosstraat 33, 9371XA Driebergen
Ede.
CW-De Wonewei, Hegelstate 17, 6716SL Ede.
[NB. 47. 1996]

Eindhoven.
CW-Lismortel, Tourslaan 18, 5628KX Eindhoven.
Info.: Mattie Wetlij, 040-2426833.
email: cwl@antenna.nl,
www.lvcw.nl/cwl. [Nb. H. 67. 1983]
CW-Strijp, secr.: Strijpsestraat 48, 5616GR
Eindhoven. [Nb. H. 21.]
Enschede.
* CW-Enschede i.o., Lipperkerkstraat 167,
7511CX Enschede secr.: Peter Vos.
s-Gravenhage.
CW-Houtwijk, Alb. Schweitzerlaan 24-B, 2552PK
s’Gravenhage, tel. 070-3972329 (Dientje v.
Tilburg). [Nb. H. 49.]
CW-Katerstraat, Katerstraat, s’Gravenhage, info.:
Paula Vlietstra, Tel.: 070-3646581, [Nb. H.
31. 1986]
Haarlem.
CW-Drielandenhuis, Info.: Ver. Drielandenhuis,
Drielandenhoek 6, 2034LV Haarlem.
email: drielandenhuis7@zonnet.nl. [Nb. H.
39. 1986]
CW-Romolenpolder, Info.: CW Romolenpolder,
Venkelstraat 25, 2034MT Haarlem. email:
info@cw-romolenpolder.tmfweb.nl [Nb. H.
47. 1992]
Heemskerk.
Woongvereniging “Heemshof”, Info.: Lambert
Koppers, Oosterweg 2-B, 1968KN Heemskerk,
tel. 0251-245265. [Ob. K. 6. 1977]
*CW-Heemskerk II i.o., Info. Dick Bestenbreur
Saarstraat 9, 1966 XP Heemskerk tel. 0251230533.
Hilversum.
CW-Hilversum, info. Judith Kortland,
Wandelmeent 16, 1218CN Hilversum, tel.
035-6919401, [Nb. H. 50.]
Hoorn.
CW-Auryn, Info.: Marjo Goedhart, Roodborstje
10, 1628CT Hoorn, tel. 0229-244895. [Nb.
H. 9.]
CW-Jozefhuis, Achterom 17-5, 1621KP Hoorn,
tel. 0229-217303. [Ob. H. 31.]
Huizen.
CW-Bijvanck, Postbus 3009, 1270EA Huizen,
Info.: Jan v. Gastel, Westhove 22, 1275DD
Huizen, tel.: 035-5268908. [Nb. H. 50.]
Kerkrade.
CW-Kerkrade, Info. Jan Busser-Ossekoppele,
Vinkerstraat 96, 6464GM Kerkrade, tel. 0455352187. [Nb. H. 8. 1988.]
Leeuwarden.
CW-Circa, Schoolstraat 9a, Leeuwarden, Email:
a.arnold@chello.nl, Info. Jacobien
Lugtenborg, Schoolstraat 9E, 8911BH
Leeuwarden, Tel.: 058-21233693 of Bram
058-2153626. [Nb. H. 7. 1988]
Leiden.
CW-Gerestraat / Gortestraat. Gortestraat 37,
2311MS Leiden, tel.: 071-5122526
CW-Stevenshof, Joke Smitstraat 18, 2331MA
Leiden, secr. Astrid Musseldek, tel.: 0715768665.
Leidschendam
CW-Leidschendam (CWL), Zaagbekstraat 25,
2268CT Leidschendam, Info. Marty
Verharen, Tel.: 070-3277405. [NB, 26,
2000]
Lelystad.
CW-Hestia, Info.:Frances Gruijters, info: vr.
18.00-20.00 uur. tel.nr. 0320-233339;
adres:Centr.Ruimte, CW Hestia Horst 26-27,
8225 PA Lelystad. [Nb. H. 32.]

Woonwerkprojecten
Aarle-Rixtel.
Geitenfokkerij Aarle-Rixtel, Lieshoutseweg 76,
5735RD Aarle Rixstel, tel. 0492-382355.
Adorp.
De Warkstee, Spoorlaan 31, 9774PC Adorp, tel.
050-3061411.
Amersfoort.
Meth Medura, Weverssingel 7, 3811GJ
Amersfoort, tel. 033-4722964.
Emmaus Nederland (diverse woonwerkprojecten
in het land): Postbus 175, 3720AD Bilthoven,
tel. 030-2290780.
Burg-Haamstede:
Tidorp, Hoogezoom 79, 4328EL Burg-Haamstede.
Driebergen:
Antroposofische leefwerkgemeenschap.
Nieuw Rijsenburg, Langbroekerdijk 2,
3972ND Driebergen, tel. 0343-515571.
Elim (informatie over diverse christelijke
woonwerkgemeenschappen i/h land):
Bergweg 7, 3941RA Doorn, tel. 0343417064.
Dwingeloo.
Gastenverblijf ‘t Punt, Eemster 33, 7991PS
Dwingeloo, tel. 0593-525739.
Egmond aan Zee:
Humaniversity, Dr. Wiarda Beckmanlaan 4,
1931BW Egmond aan Zee, tel. 072-5064114.
s’Gravenhage:
Wonen Werken Pander, Spijkermakerstraat 16,
2512ES s ‘Gravenhage, tel. 070-3888917.
Woongroep H.U.G.O., Hugo de Grootstraat 10,
2518ED s ‘Gravehage, tel. 070-3467362.
Haarlem.
Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10, 2011CV
Haarlem, tel. 023-5356344.
Heerhugowaard.
MW-2 project De Vuurplaats (voorheen:
Woonecogroep), Keizersfazant 46, 1704WL
Heerhugowaard, tel. 072-5714196.
s’Hertogenbosch.
Woonwerkerf Den Bosch, Hooipolder 1, 5235VL
s’Hertogenbosch, tel. 073-6415709.
‘Het Heem’ Mosmanslaan 17e, 5237BB s
‘Hertogenbosch, tel. 073-6425216.
Het Verband / De Maalstroom (Federatie van o.a.
woonwerkprojecten): Begijnenstraat 34,
6511WP Nijmegen, tel. 024-3231708.
Tilburg.
Aquarius, De Schans 128, 5011EN Tilburg, tel.
013-4562619 / 4560752.
Ubbergen (bij Nijmegen).
Woonwerkgemeenschap De Refter, Rijksstraatweg
37-00, 6574AC Ubbergen, tel. 024-3235259.
Utrecht.
Woonwerkgemeenschap ARM, Koningsweg 358,
3585LE Utrecht, tel. 030-2545422.
VAK-groep (Federatie “Verenigde Arbeids
Kollktieven”). (diverse woonwerkprojecten):
Lauwerecht 55, 3515GN Utrecht, tel. 0302721660.
Wapserveen.
Leefwerkgemeenschap “Hobbitstee”,
van Zijlweg 3, 8351HW Wasperveen, tel.
0521-321328 / 321324.

Woongroepenwinkels:
Amsterdam.
ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen), Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012RZ Amsterdam,
tel. 020-5230130.
Groningen.
Woongroepenwinkel, Kraneweg 68, 9718JT
Groningen, tel. 050-3137985.
Leeuwarden.
PEL/KKW (Koordinatiepunt Kollektief Wonen),
Postbus 939, 8901BG Leeuwarden, tel. 0582671636.
Leiden.
Informatiepunt Gemeenschappelijk Wonen, p/a
CW Leiden & Omg., Postbus 730, 2300AS
Leiden, tel. 071-5121554, wo: 20.00-22.00
uur (bezoekadres: Gerestraat 20).

Rotterdam:
Woongroepenwinkel Rotterdam. Teilingerstraat
21A, 3032AP Rotterdam, tel.: 010-4674495,
di. & do. 14.00-16.00 uur.
Tilburg.
Federatie v. Woonverenigingen Tilburg.
van Bijlandstraat 65, 5046 MB Tilburg,
tel. 013-5350479.

Diversen
LVGO (Landelijke vereniging Groepswonen van
Ouderen), Korte Elisabethstraat 13, 3511 JG
Utrecht, tel. 030-2318222 (14.00-16.00 uur).
Bezoek na tel. afspr.
Publicatie: Oud & Wijs (6 x per jaar).
SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting),
Postbus 1878, 3000 BW Rotterdam, tel. 0104130935. Publicatie: ‘Het Experiment’ (4 x
per jaar, gratis).
Huis in Eigen Hand, Kapelstraat 42, 4817 NZ
Breda, tel. 076-5811740.
Nederlandse Woonbond,
Nieuwe Achtergracht 17, 1018 XV Amsterdam,
Tel. 020-5517700, Fax. 020-5517799
Email: info@woonbond.nl,
Publicaties: Huurwijzer en Woonbondig.
Laagland Advies, Heiligenbergerweg 113,
3816AJ Amersfoort, Tel. 033-4724224,
fax: 033-4751496.
Ministerie van VROM, (Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening & Milieu) Postbus
30942, 2500 GX Den Haag, tel. 0703393939, distributiecentrum: Leiden,
tel. 071-352500.
Ministerie van VWS, (Volksgezondheid, Welzijn &
Sport) Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk,
tel. 070-3407911.
Notaristelefoon, (Alg. info kopen huis e.d.):
tel. 070-3469393.
RAVO (Raad voor de Volkshuisvesting) Postbus
30946, 2500 GX Den Haag, tel. 0703392436.
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag ,
tel. 070-3738888.
Stichting STUT consult, Dominicanenstraat 107,
6521 KB Nijmegen, tel. 024-3242474,
10:00u-16:00u , e-mail: info@stutconsult.nl, www.stut-consult.nl
Steunpunt leefgemeenschappen Utrecht.
Faustdreef 183, 3561LG Utrecht.
Tel.: 030-2630539
leefgemeenschappen@worldmail.nl

Voorlichtingscentra
betreffende o.a. bouwen & wonen.

De Kleine Aarde. Postbus 151, 5280AD Boxtel,
tel.: 0411-684921, Fax: 0411-683407.
Publicatie: De Kleine Aarde (4 x per jaar).
Ecolonia. Vuurlaan 15, 2408 NA Alphen a.d. Rijn,
tel. 0172-491199.
VIBA Expo, Postbus 772, 5201 AT,
s-Hertogenbosch, tel. 073-6216943.

Koepel van
woningbouwverenigingen:
AEDES, Vereniging van Woningcorporaties,
Olympia 1, 1213NS Hilversum, Postbus 11,
1200AP Hilversum, tel. 035-6268200.
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Maastricht.
* CW-Maastricht i.o. Saskia v.d. Meer, Boven
Devoonstraat 16, 6412ET Heerlen tel.: 0455708668. (Nb, ong. 12 woningen, gepland
2001).
Nieuwegein.
Gemeenschappelijk Wonen Nieuwegein,
Bedumerschans 3, 3432TC Nieuwegein, tel.
030-6060985 / 6060561. [Nb. H. 160.]
Nijmegen.
CW-Opaalstraat, secr.: Opaalstr. 264, 6534 XP
Nijmegen, tel. 024-3882412. [Nb. H. 49.]
Oegstgeest.
CW-Anna Bijnshof, info. Anna Bijnsplantsoen 1,
2343JT Oegstgeest, Info. Pauline Verkerk tel.:
071-5173622. [Nb. G. (6 K, 7 H)].
Roermond.
CW-Maasniel, info. Hubert Darthenay, Eiermarkt
11, 6042HV Roermond. [Nb. H. 3.]
Rotterdam.
CW-de Banier, Banierstraat Rotterdam, Info. Jopie
Huijzers, Meester Marrestraat 5, 3032SV
Rotterdam, tel: 010-4677702. 9 [Nb. H. 52.
1980]
CW-Zevenkamp. Victor van Vrieslandstraat 19,
3069CW Rotterdam, secr. Truike Reichert tel.
010-4201207 / Marion Goes tel. 0102202690. [Nb. H. 60.]
CW-de Beuk. Beukelsweg 90-B, 3022GM
Rotterdam, tel. 010-4774690. [Ob. K. 9.]
Sevenum
*CW Sevenum i.o. op den Bergen 10, 5975NS
Sevenum.
Spijkenisse.
CW-Spijkenisse. Info. VCW Spijkenisse, Postbus
599, 3200AM Spijkenisse, Tel.: 0181-611278.
[Nb. H. 24. 1981]
Tilburg.
CW-de Meenthe. Info. Herman Geerts, de
Meenthe 20, 5012TH Tilburg, tel. 0134555654 / 4551014. [Nb. G. 35.]
Woonvereniging ‘Stationsstr. 32’, Info. Pieter
Meijer, Stationsstraat 32, 5038ED Tilburg, tel.
013-5350218. [Ob. K. Wg.]
Utrecht.
* CW-Drommedaris i.o., Oeral 134, 3524DZ
Utrecht, Info. Ronald Bolwijn, Lijzijde 4,
3823TE Amersfoort , tel.: 033-4553417,
Email: re.bolwijn@worldonline.nl.
CW-Utrecht, Cubadreef 4-J, 3563HH Utrecht,
Info. tel. 030-2630401 (tussen 9:30 -10:30u).
[Nb. H. 64. 1984]
Vlaardingen.
CW-de Pionier, Karel Doormanhof 3, 3134 CW
Vlaardingen, Info.: P de Graag , tel: 010 4355654 / C. van der Hout,
tel. 010-43464 00. [Nb. H. 24.]
Voorburg.
CW-Voorburg, Veurselaan 65, 2272AP Voorburg.
[Nb. H]
Wageningen.
CW-Wageningen, Leeuweriksweide 144, 6708LN
Wageningen, Info. Janine v. Doesburg, tel.
0317-420415. [Nb. H. 56.]
CW-’t Binnenveld, Johan Buziaustraat 59,
6708NR Wagenigen, Info.: Clementine van
Dalen, J. Buziaustraat 99, 6708NS Wageningen, tel. 0317-422677. [Nb. H. 39. 1990]
Westervoort.
CW-Westervoort, Lange Griet 42, 6932MG
Westervoort., tel. 026-3115383.
www.lvcw.nl/cwwvoort. [Nb. H. 25. 1986]
Zaandam.
CW-Zaandam, Info.: Peter v/d Gulik, Ds. ML.
Kingweg 238, 1504DH Zaandam, tel. 0756121097. [Nb. H. 11. 1985]
Zeist.
CW-Dinslo. Kard. Alfrinkhof 39-A, 3712DD
Huis ter Heide. Info. Kees Paasen, Kard.
Alfrinkhof 1, 3712DD, Tel. 030-6939043.
[Nb. H. 23. 1994]
Zwolle.
CW-Zwolle. (CWL) info.: P. Bressers, Rijnlaan
211, 8032MX Zwolle, tel. 038-4229693.
[Nb. H. 35. 1985]
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Landelijke Vereniging Centraal Wonen
Grenadadreef 1J, 3563HE Utrecht
telefoon.: 030-2612585
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