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Leidschendam
CW-Leidschendam (CWL), Zaagbekstraat 25,

2268CT Leidschendam, Info. Marty Verharen,
Tel.: 070-3277405. [NB, 26, 2000]

Lelystad.
CW-Hestia, Info.: Hilma Peters, Horst 26-27,

8225MA Lelystad, tel. 0320-233339. [Nb. H.
32.]

Maastricht.
* CW-Maastricht i.o. Saskia v.d. Meer, Boven

Devoonstraat 16, 6412ET Heerlen tel.: 045-
5708668. (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. 010-
2202690. [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. 013-
4555654 / 4551014. [Nb. G. 35.]

Woonvereniging ‘Stationsstr. 32’, Info. Pieter
Meijer, Stationsstraat 32, 5038ED Tilburg, tel.
013-5350218. [Ob. K. Wg.]

Uithoorn.
CW-Uithoorn. Flevomeer 110, 1423ER Uithoorn,

secr. Louise Prins tel: 0297-530732.
[Nb. H. 15.]

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 Wage-
ningen, 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. 075-
6121097. [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]

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. 0343-
417064.

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. 030-
2721660.

Wapserveen.
Leefwerkgemeenschap “Hobbitstee”,
       van Zijlweg 3, 8351HW Wasperveen, tel.

0521-321328 / 321324.

Woongroepenwinkels:

Amsterdam.
ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen), Nieuwe-

zijds 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. 058-
2671636.

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. 010-
4130935. 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. 070-
3393939, 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. 070-
3392436.

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@stut-consult.nl,

       www.stut-consult.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 woningbouw-
verenigingen:

AEDES, Vereniging van Woningcorporaties,
Olympia 1, 1213NS Hilversum, Postbus 11,
1200AP Hilversum, tel. 035-6268200.
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Adressenlijst
Adreswijzigingen schriftelijk of via email
doorgeven aan het verenigingsburo

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’, (industrie-
terrein Overvecht).
Na afspraak, te bereiken vanaf station
Utrecht Centraal stadsbus met lijn 7
richting Overvecht Noord, eindhalte
Rio Brancodreef. (recht tegenover het
kantoortje.

Lidmaatschap
Projecten kunnen collectief lid worden van de
LVCW voor 11.00 per woning / wooneenheid per
jaar. Iedere groeps-deelnemer heeft dezelfde
rechten als een individueel LVCW lid.
Het individuele lidmaatschap (incl. abonnement
op ‘Gewoon Anders’) kost 25.00 per jaar. 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: Joke Hulsebosch,  p/a LVCW-
verenigingsbureau (zie boven).
Secretaris: Heleen Toet, Oosterweg 2-B,
1968 KN Heemskerk, tel. 0251-242968.
Penningmeester: Ben Lindeman. (Rotterdam)
Lid: Ada Bolder. (Amsterdam)

Werkgroepen:
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.

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. 072-
5629444. [Nb. H. 40. 1986]

CW-de Rups. Info.: Wim Grapendaal,
Harpoenstraat 1, 1825 LD Alkmaar, tel. 072-
5618482. [Nb. H. 9. 1983]

Almere.
CW-de Wierden. Info.: Marga Sarneel,

Hoekwierde 73, 1353 PD Almere, tel. 036-
5310545 [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, Zeeland-

straat 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. 033-
4564015/4558240. [Nb. G. 61. 1993]

Amstelveen.
CW-Amstelveen. Info.: secr. Frans van Nostrum,

Suze Groeneweglaan 53, 1183 EK Amstel-
veen, 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]

Arnhem.
CW-Arnhem.  secr.: Ger v.d. Knotsenburg

Stedumhof 424a, 6835 MP Arnhem, tel. 026-
3236634,  [Nb. H. 32.]

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. 015-

2571922. [Nb. H. 80.]
Deventer.
CW-Deventer.  J.D. Huibersstraat 10, 7412JR

Deventer, info. Maria Karsten, tel. 0570-
610406. [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.]
Emmen.
CW-Emmen, Distelvink 98, 7827DC Emmen,

tel. 0591-633393 (voicemail).
[Nb. G. 45. 1984.]

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]

Groningen.
CW-de Heerd, Bentismaheerd 23, 9736EB

Groningen. [Nb. H. 50. 1983]
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. 0251-
230533.

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. 045-
5352187. [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.: 071-
5768665.
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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!

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.: 050-5424688.

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.: 010-4666467.
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.: 026-3117464.
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 WDoelstelling L V C W

Logeernetwerk voor LVCW-LedenLogeernetwerk voor LVCW-Leden

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 informatie-uitwisseling 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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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. )

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

Te Koop
* ‘Centraal Wonen in Beeld’ dl. 2
(aanbieding f. 2,50)
* ‘Centraal Wonen in Beeld ’ deel
3 (f. 20.00)

De Winkel van het Verenigingsbureau

* ‘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).

De boeken
‘Woongemeenschappelijk’ en
‘Centraal Wonen in Beeld dl. 1’ zijn
uitverkocht en niet meer leverbaar.

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)

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-aan-
Zee 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.
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geschikte kandidaat’, is het zinvol om
steeds weer naar concretiseringen te
vragen. ‘Wat bedoel je (jij) met
‘moed’? Kun je een voorbeeld geven?’
‘Wat bedoel je (jij) met een geschikte
kandidaat? Kun je een voorbeeld
geven van een activiteit van een
geschikte kandidaat?’.
Door middel van de socratische
gespreksmethode zoek je langs
bepaalde voorgeschreven stappen naar
antwoorden, waardoor je niet te snel
antwoordt omdat je vlug resultaat wilt
hebben. Daarmee zou je de
argumenten en beweegredenen van
de ander niet goed leren kennen en
ook die van jezelf eigenlijk niet.
Het is veel interessanter om
diepgravend en langzaam naar een
antwoord te zoeken. Het leuke aan de
methode is dat je er met maximaal
acht mensen mee werkt en dat de
methode je uitdaagt om niet ‘tegen
elkaar’ te denken maar ‘met elkaar’.
Dat blijkt een bijzondere ervaring te
zijn. Vaak luisteren we niet werkelijk
naar elkaar en vullen we dingen voor
elkaar aan voordat we precies weten
wat de ander bedoelt. Hoe vaak komt
het niet voor dat je tijdens een vraag
van een ander al het antwoord aan het
formuleren bent? !

Over de vraag  ‘wat is politiek’ hebben
we ons twee dagen lang, onder
deskundige begeleiding, gebogen.
Duurde het gesprek lang? Ja zeker. We
waren er, inclusief pauzes, veertien uur
mee bezig.

>>> vervolg van pagina 4 (ALV)

Bestuursverkiezing
Heleen Toet verlaat  het bestuur. Ze
heeft er nog langer ingezeten dan de
tien jaar van Joke Hulsebosch. Een
uittocht van zeer gewaardeerde
oudgedienden dus, vorig en dit jaar!
Ben stopt er ook mee. Het
aandachtsgebied zal bestuurlijk gezien
het komende jaar anders zijn i.v.m. de
aan te nemen betaalde krachten op
het VB. Gevolg: ontlasting van het
doorgaande (secretariaats-) werk, maar
belasting  door
‘werkgeversbegeleiding’.
Hoe nu echter met de opengevallen
plaatsen, wie wil? Niemand heeft zich
gemeld als kandidaat. Spanning.....de
trommels roffelden weer, voor wie het
horen kon (of wilde). En zie ! Rosa
Verhoef, Peter Bakker en Thea Bekkers
gaven zich ineens als reddende
engelen op om eerst mee te draaien
en als ze definitief ‘ja’ zeggen, hebben
ze ook het akkoord van de ALV,
vandaag bijeen.
Dat luchtte dus weer op.
Er kloppen toch nog steeds voldoende
CW-harten lustig en versneld mee
tijdens zo’n ALV!

Het VB: ‘fysiek’ versus (?) ‘virtueel’
Het bestuur oreert dat het accent ligt
op het werken met een goed bemand
VB, maar een combinatie met werken
via computer/internet is het
doorontwikkelen/kijken wat daarvan
m.b.t. het VB-werk mee vervangen kan
worden, waard. Zie daar beknopt de
uitkomsten van twee kaderdagen.
De ALV stemt ermee in dat het bestuur
aanvangt met de werving voor de twee
ID functies voor het bureau en daarna
het aangaan van dito arbeidsovereen-
komst. Aangezien er nadere informatie
vandaag ontbreekt kunnen de
aanwezige leden niet op basis van
feiten hun goedkeuring geven. Dit gaat
nu in het vertrouwen dat het bestuur
er goed over heeft nagedacht en
capabel is de werving en aanstelling uit
te voeren.
E.e.a. onder de voorwaarde van een
tijdelijke aanstelling voor beide
functies van 1 (één) jaar.
Er wordt eerst binnen de LVCW-
gelederen geworven, eventueel in
tweede instantie daarbuiten.

Eind september is de volgende ALV,
maar er is nog geen project gevonden,
die dit wil organiseren. Voorjaar 2002
is de ALV in CW Alphen a/d Rijn.

Harry Linde

Het was een schitterende ervaring. Er
was een prima sfeer en we bereikten
essenties die voortkwamen uit con-
crete ervaringen van mensen. Dat
maakt dat de gebruikte begrippen
werkelijk inhoud krijgen en de
essentiële punten beter onthouden
worden.
Het is voor een groep een uitstekende
manier om samen een basis te leggen
voor de toekomst! Na een socratisch
gesprek weet je beter wat bepaalde
personen bedoelen. En wat jezelf
eigenlijk bedoelt.
Het socratisch gesprek is niet zuiver
rationeel, het gaat er nadrukkelijk om
je eigen ervaringen. Daarom is het van
belang dat mensen  zichzelf en de
gezamenlijk onderwerpen willen
onderzoeken. Je zou een Socratisch
gesprek daarom ook een
‘onderzoeksgesprek’ kunnen noemen.

Oproep

Regina Klaassen, Centraal Wonen
Lismortel te Eindhoven, overweegt om
voor een groep mensen uit meerdere
projecten een socratisch gesprek te
organiseren met als vraag: ‘wat is
centraal wonen?’.
Als je interesse hebt meld je dan bij
Regina.
Telefoonnummer: 040- 2448318
E-mail adres:
Regina@cwl.antenna.nl
De gespreksleiding moet worden
betaald en er zijn dus enige kosten aan
verbonden. ‘
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De socratische methode
De methode van Socrates: door systematisch vragen te stellen

onderzoek en reflectie teweeg brengen. Plato schrijft dat een

eerste kenmerk is dat Socrates geen artikelen of boeken schrijft

en ook geen redevoeringen houdt, maar gesprekken voert

waarin hij mensen onderzoekt want om een nieuw inzicht te

verwerven is het noodzakelijk zelf na te denken. Inzicht kan

niet zonder persoonlijke inspanning tot stand komen.

Initiatieven  in CW
In alle projecten komen mensen met
ideeën over activiteiten op de
proppen. Sommigen houden dat
binnen hun project, anderen willen er
graag een grotere kring bij betrekken.
Zo ook Regina Klaassen uit Lismortel
die enthousiaste verhalen hoorde over
het aangaan van een socratisch
gesprek. In haar project zijn een aantal
mensen daar een weekeind mee bezig
geweest. We  laten een deelnemer aan
het socratisch  gesprek in Eindhoven
aan het woord.

Een socratische beleving

Praktisch filosoferen over
iets dat je bezighoudt.
Twee mensen uit Centraal Wonen
Lismortel te Eindhoven hebben recent
deelgenomen aan een socratisch
gesprek. Dat is een gespreksmethodiek
waarin je met een groep van maximaal
acht mensen probeert om een
antwoord te vinden op een
gezamenlijk gekozen vraag. In het

gesprek in Eindhoven was de vraag:
‘’wat is politiek?” Het initiatief
hiervoor was afkomstig van Jaqueline
Kuppens, CW-bewoonster en voor
Groen Links lid van de Eindhovense
gemeenteraad. De ervaringen met dit
gesprek zijn erg positief; mogelijk is de
methode ook bruikbaar binnen CW-
projecten of binnen LVCW. Jaqueline
Kuppens beschrijft haar ervaringen.

‘Meer dan tweeduizend jaar geleden
was de filosoof  Socrates haast een
plaag voor de burgers van Athene. Als
ze hem tegenkwamen vroegen hij hen
het hemd van het lijf. Het was zeker
niet eenvoudig om hem goed te woord
te staan. Hij vroeg vaak naar concrete
voorbeelden over bepaalde dingen die
verteld werden en bracht mensen aan
het twijfelen. Met Cicero bijvoorbeeld
ging hij in gesprek over ‘moed’.
Socrates vroeg Cicero een voorbeeld
van moed te geven. Deze zei dat een
voorbeeld was, dat strijders de vijand
tegemoet gaan. Socrates vroeg
vervolgens of het misschien niet van
veel meer moed zou getuigen als een
strijder juist niet … enzovoort
Dit geeft de essentie van de
socratische methode al aan. In plaats
van met elkaar te praten over vage
begrippen zoals ‘moed’ of zoals
binnen Centraal Wonen over ‘een

Dit nadenken moet een nadenken
over zichzelf zijn, een onderzoek van
de eigen kennis en de eigen ervaring.
Daarom mag een gesprekspartner
alleen zeggen wat hij werkelijk zelf
vindt. Geen algemeenheden, of
uitspraken van een ander gebruiken.
Dat voorkomt dat de discussie
hypothetisch is en onvruchtbaar omdat
de deelnemers voortdurend buiten
schot blijven.
‘Menen dat je iets al weet’ is het
voornaamste obstakel voor het
verwerven van nieuwe kennis. Dus is
de eerste stap: het opsporen van
kennis die iemand meent te bezitten
(over het gestelde vraagstuk).
Motoren die het dialectische proces
aandrijven zijn: het streven naar
duidelijkheid, explicietheid,
volledigheid en consistentie.

(Uit: De socratische methode. Leonard
Nelson. Vertaald/ingeleid door Jos
kessels. Reader UvH)

Uitgangspunt: kritisch
vermogen

De deelnemers stellen vragen,
poneren stellingen zuiver op
basis van wat zij op grond van
hun eigen kritisch
vermogen kunnen inbrengen.
Vooroordelen worden
opgespoord en verwijzen naar
deskundigen mag niet. De
deelnemers moeten zich in
elkaars argumenten verdiepen
en hun eigen gedachtenlijn los
kunnen laten als andermans
bijdragen vruchtbaarder zijn.
Dat vergt inzet en discipline.
Tenslotte moeten zij een
antwoord vinden waar zij het
allemaal mee eens kunnen zijn:
de consensus.

(Uit een artikel van Horst Gronke)
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Woongroepenwinkel verzint
aanleuncentrum voor Kaapverdische Ouderen.
(Verslag van een gesprek met Alicinda Rodrigues van Stichting Avanço, Nico van den Dool van de
Rotterdamse Woongroepenwinkel en een tiental Kaapverdische ouderen).

Allochtone ouderen stappen nog nauwelijks zelf af op de

Woongroepenwinkel. De eerste contacten ontstaan meestal via

een vereniging of welzijns-organisaties voor allochtone groepen.

Het contact met de Kaapverdiërs bijvoorbeeld kwam tot stand

via een opbouwwerker van de Kaapverdische Federatie, die ook

nu nog een onmisbare schakel vormt in de informatieoverdracht.

De ouderen zeggen niet dat hun
kinderen niet voor hen zullen zorgen
(in de praktijk blijkt 90% van de
zorgtaken door de familie te worden
gedaan), maar hier in Nederland is het
leven anders. De kinderen hebben
hun plek in de maatschappij en hun
eigen huis en kinderen. Ze gunnen de
kinderen het allerbeste en willen hen
niet extra belasten.

In Nederland wonen naar schatting
ongeveer 15.000 Kaapverdianen. Op
enkele duizenden na hebben ze
Rotterdam als woonplaats, want
Kaapverdianen zijn zeelieden en
havenwerkers. Het aantal ouderen
neemt, mevrouw Neves de Santos is
één van de velen die niet terugkeren
naar de Afrikaanse eilandengroep en
van de oude dag willen genieten in
hun tweede vaderland. Maar hoe doe
je dat op een zo prettig mogelijke
manier? Veel ouderen blijken zich
eenzaam te voelen in de grote stad,
maar aan wonen in een Nederlands
verzorgingshuis moeten de meeste niet
denken. Ouderen die daar wonen,
vinden ze maar zielig. Een woongroep
is een aardige uitkomst.
Slechts een deel van de vaste kern van
de twintig Kaapverdische ouderen
spreekt voldoende Nederlands om de
eigen wensen en verlangens over te
brengen. Alcinda Rodrigues van de
Kaapverdische stichting Avanço helpt
deze ouderen. Een jaar of zes geleden
kwam zij met enkele Kaapverdiaanse
ouderen in contact met de
Rotterdamse Woongroepenwinkel. Die
probeerde een ‘woonplaats’ te vinden
voor de groep. Ongelukkig genoeg
duurde het voor deze groep bijna
zeven jaar voordat die plek vonden.
Zes jaar geleden zocht Van den Dool
van de Woongroepenwinkel contact

met een architectenbureau die de
herbouw van een verzorgingshuis voor
haar rekening wilde nemen, zodat de
Kaapverdische ouderen daar onderdsk
konden krijgen. De betrokken
woningbouwcorporatie De Nieuwe
Unie verkocht het pand echter aan
Woonzorg Nederland, die voor
veertigduizend gulden extra liet
verbouwen aan elke woning en
maakte er een koopproject van.
Dat werd te duur voor de
Kaapverdiërs, waardoor het project
afgeblazen moest worden. Van den
Dool ging op zoek naar een andere
locatie. Uiteindelijk werd in de
samenwerking met de Stichting
Ouderenhuisvesting Rotterdam een
nieuwe plek gevonden in Rotterdam-
West. Van den Dool: ‘We zijn met zijn
allen op bezoek geweest bij Herman
Meijer, de wethouder. Hij zei: nu
moet het doorgaan. En dat is gelukt.”
Aan de Schiedamseweg (hoek
Rosenveldtstraat) is een kerk gesloopt
en dat is de plek waar de SOR vanaf
feburari 2001 gaat bouwen voor de
woongroep. In het gebouw komen
twintig huurwoningen (deels sociale
huur, deels hogere huren), een
bedrijfsruimte, een parkeergarage in
het souterrain en – niet onbelangrijk
voor de bewoners – een
gemeenschappelijke ruimte met een
terras.

De gemeenschappelijke ruimte is ruim
50 vierkante meter groot. De
woongroep waarvan de leden een
vereniging vormen, krijgt voorts de
beschikking over een kantoortje en
een keuken met bar. “Het bijzondere
is dat er ook Kaapverdianen in de
buurt wonen.  Soms willen ze niet
verhuizen of hebben ze nog kinderen
thuis, maar ze kunnen wel lid worden

van de vereniging en participeren. Zo
ontstaan iets nieuws: een sociaal-
cultureel aanleuncentrum voor ouderen
van Kaapverdische afkomst”, aldus Van
den Dool. Dankzij het innovatieve
karakter heeft het Innovatiefonds
Wonen en Zorg een financiele bijdrage
toegezegd.

Mevrouw Neves de Santos (65 jaar)
moet nog even geduld hebben. Eind
2002, dan kan ze met haar
landgenoten aan de Schiedamseweg
gaan wonen. Ze woont nu nog
zelfstandig, maar haar gezondheid laat
haar steeds vaker in de steek. ‘Als je
samenwoont in een woongroep kun je
tenminste een beetje voor elkaar
zorgen, het lijkt me een goede keuze
om zo te gaan wonen,’zegt ze. ‘We
kunnen boodschappen voor elkaar
doen, koken, koffie zetten. Ik wil graag
met andere Kaapverdiërs wonen, dat is
gezellig en we begrijpen elkaar. Met
hen kan ik veel beter praten dan met
Nederlanders. Ik spreek hun taal niet
zo goed.’ Fransisco Verissimmo (72
jaar) zegt het samenwonen met oud-
landgenoten ook wel te zien zitten.
Verissimio: ‘Ik kan beter communiceren
met Kaapverdiërs. We hebben
hetzelfde verleden en komen uit
dezelfde cultuur, dan heb je elkaar veel
te vertellen. We delen dezelfde
herinneringen.’  De
woongroepenwinkel organiseert nu
maandelijkse bijeenkomst naar andere
woongroepen om de deelnemers voor
te ebreiden op hun nieuwe
woonsituatie. ‘Het is belangrijk dat de
ouderen elkaar regelmatig blijven
ontmoeten en dat ze elkaar beter leren
kennen,’zegt Rodrigues. ‘Ze moeten
het met elkaar straks samen doen. Door
elkaar vaak te zien en met elkaar te
praten, kunnen ze zich goed
voorbereiden op hun nieuwe
woonsituatie.’Als de ouderen straks bij
elkaar wonen, kunnen ze blijven
terugvallen op Rodrigues en Van den
Dool. ‘Het zijn toch mensen die
ondersteuning nodig blijven hebben, als
is het alleen maar omdat ze
Nederlandse taal niet onder de knie
hebben’.

Door Ardy Moeijes.
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e. Als een gast zich ook echt als gast
weet te gedragen en niet steeds het
hoogste woord heeft, dan heb ik er
geen bezwaar tegen..

Wat zeggen de antwoor-
den?
Vraag   1    2    3   4    5    6    7   8
a)         C   D   E   B    E   C   E   E
b)         B   C   D   C   D   A   D   D
c)         A   B   A   D   C   B   C   C
d)         D   A   C   A   A   E   A   B
e)         R   E   B   E    B    D  B   A

Bepaal met bovenstaande tabel
hoeveel hoofdletters A, B, C, enz. je
hebt gescoord.

3 A’s of meer: Je bent een geboren
leider. Dat heeft een groep wel eens
nodig (als er niet meer dan een leider
is). Als je 7 of 8 A’s hebt dan zul je
misschien gemerkt hebben dat er  veel
verloop in de groep is. Dat je de enige
constante bent.. Dan is het tijd om de
juiste conclusie te trekken: je bent een
huistiran.

3 B’s of meer: Je bent een gevoelige
persoon. Het is goed dat de groep
beseft dat ze rekening met anderen
moeten houden. Als je 7 of 8 B’s hebt,
dan ben je aardig op weg een geboren
leider te worden die anderen met
fijnzinnigheden terroriseert, zonder
dat ze je er op kunnen aanspreken.
Wees niet verbaasd als mensen zomaar
grof tegen je zijn.

3 C’s of meer: Je bent een
onafhankelijk persoon. Veel heeft de
groep echter niet aan je. Dat geeft
helemaal niks, zolang je maar niet
automatisch gebruik maakt van alle
gemakken die een groep je biedt. Dan
blijf je goede buren. 7 of 8 C’s : Hier

ga je toch wel erg in de richting van
een gewetenloze uitwoner. Alsof er
niks aan  de hand is teer je op de
inspanningen van anderen. ALS je echt
zo onafhankelijk bent als je denkt, dan
hoef je ook niet in een groep te
wonen.

3 D’s of meer: Je  bent een geweldige
groepsgenoot. Er moet een addertje
onder het gras zitten want mensen die
goed in een groep passen weten dat
ook wel zonder test. Dus waarom heb
je deze test gedaan? Waarschijnlijk
ben je niet helemaal eerlijk aan deze
gunstige uitslag gekomen! Maak de test
maar over en streep de echte
antwoorden aan.
Het kan zijn dat je in de war bent
geraakt door andere groepsleden. Laat
hen ook eens deze test maken dan
weet je allicht meer. 7 of 8 D’s: Doe
alsjeblieft iets slechts, als het kan elke
dag, want zo’n vervelende padvinder
als jij is voor niemand uit te houden.

3 E’s of meer: Je bent wat
terughoudend, maar je bent wel
iemand waar de groep op kan
rekenen. Je mag gerust eens wat meer
je eigen mening zeggen, anders wordt
er te veel over je heen gelopen. 7 of 8
E’s: Je bent een meeloper aan het
worden en daar zou je wel eens spijt
van kunnen krijgen. Bedenk dat het
Derde Rijk ook heeft kunnen bestaan
dank zij zulke vlijtige ossekoppen als
jij.

Als je A’s, B’s en C’s optelt en je komt
op 5 of 6 dan is er sprake van een
bijzondere situatie. Misschien heb je
grinnikend je schouders opgehaald
over de vriendelijke uitslag van de test
tot nu toe. Maar je wist zelf wel beter.
Welnu, de test ontmaskert je toch. Je
schijnt ter denken dat de groep er in
de eerste plaats voor jou is! Kom je op
7 of 8 dan is het echt mis. Je valt door
de mand als een pure egoïst die geen
enkel middel schuwt om van anderen
gebruik te maken. Bah!

Als je in geen van bovenstaande
categorieën voorkomt dan zul je
waarschijnlijk al heel wat
onduidelijkheden met de groep achter
de rug hebben. Raak je soms
gemakkelijk in de war? Wil je wel in
een groep wonen?
Laat deze test je twijfels niet nog erger
maken. Neem rustig de tijd om er
achter te komen wat je wilt. Praat
desnoods met degene in de groep die
het hoogste aantal D’s scoorde.

Flip Krabbendam.

kunnen ze toch  wel begrip tonen?
Daarvoor wonen we toch ook een
beetje met elkaar?

Vraag 6: De kapper
Je bent naar de kapper geweest en
je ziet er werkelijk heel anders uit.
Maar niemand merkt het op. Je
denkt:

a. Het was eigenlijk een vergissing van
de kapper. Ik houd  er helemaal
niet van om op te vallen. Dus als
niemand iets zegt ben ik blij.

b. Geeft niet. Ik was het zelf al weer
bijna vergeten. Ik zou af en toe
eens kunnen vragen: ‘hoe vind je
m’n haar?’

c. Soms zie je gewoon dat mensen
helemaal niet in elkaar
geïnteresseerd zijn.

d. Je moet mensen wel eens een
beetje helpen. Ik zou zeggen:
‘durven jullie niks te zeggen soms?’

Vraag 7: Een gast
Iemand heeft gasten meegenomen
en wil ze laten mee-eten  met de
groep en  slapen in de
gemeenschappelijke ruimte. Is
iedereen daar wel even blij mee?
Wat denk je?

a. Ik accepteer het gewoon. Een groep
moet nu eenmaal een beetje open
zijn. Dat hoort erbij. Dat kan heel
leuk zijn.

b. Ik vind het wel spannend om af en
toe eens een vreemde te
ontmoeten. Je leert je
groepsgenoten ook kennen door
hun gasten.

c. Soms zijn gasten leuk, dan blijf ik
lang bij ze hangen. Zo niet, dan heb
ik wel iets anders te doen.

d. Het kan wel te veel zijn. Maar ja,
wat doe je eraan? Ik laat niks
merken. Ik hou gewoon m’n mond.
Vrijheid blijheid.
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Test jezelf voor
een nieuwe zomer
Lang geleden heeft er in Gewoon Anders eens deze test gestaan

die de moeite van een herhaling waard lijkt.

Iedereen vraagt zich wel eens af “pas ik wel in de groep, of ‘past

m’n buurman wel in de groep’. Zoiets kun je natuurlijk openlijk

vragen, maar je haalt dan misschien meer overhoop dan je wilt.

Daarom deze test, waarmee je op een directe en objectieve manier

kunt onderzoeken of je wel op de juiste plaats zit.

Vraag 1: De inbreker
Je wordt  ‘s nachts wakker van een
vreemd geluid rondom de centrale
ruimte. Misschien wordt er wel
ingebroken….  Wat doe je?

a. Je denkt: m’n eigen huis zit goed op
slot en in de groepsruimte is toch
niks te halen’ en je draait je nog
eens      lekker om.

b. Je ergert je aan het feit dat inbrekers
altijd komen bij  mensen die toch al
weinig geld hebben, maar je moet
eerlijk toegeven dat je niet kunt
besluiten om op te staan en ertegen
op te treden.

c. Je trekt het hoognodige aan en gaat
erop af meet de oude
honkbalknuppel die je speciaal voor
dit soort gelegenheden altijd naast
je bed hebt staan.

d. Je luistert nog eens goed waar het
geluid vandaan komt en als het
inderdaad verdacht is bel je de
politie.

e. Je wacht gespannen achter je eigen
deur of je nog een medebewoner
hoort. In dat geval ga je er samen
op af.

Vraag 2: Verjaardagen
Er is iemand jarig in de groep. Wat
vind je ervan: worden verjaardagen
gevierd of hoeft dat niet zo.

a. Een verjaardag is een goede
gelegenheid om iemand eens in het
zonnetje te zetten.

b. Als er feest gevierd wordt ben ik
altijd van de partij.

c. Het is jammer dat men alleen de
verjaardagen van  sommigen
onthoudt  Dat neemt niet weg dat
je iedereen een leuke verjaardag
gunt.

d. Verjaardagen moeten uitbundig
gevierd worden. Zoiets maakt van
een groep pas een echte groep.

e. Een groep is meestal wat
‘anarchistisch’ georganiseerd, maar
als het menens is wil  de groep best
meewerken  om er een feest van te
maken.

Vraag 3: Problemen
Iemand heeft een probleem met de
groep. Ga je er iets aan proberen te
doen of niet. Wat zeg je?

a. Een groep kan makkelijk uit elkaar
vallen. Eenheid is erg belangrijk.
Desnoods moet er een
meerderheidsbeslissing genomen
worden. Dat is het meest
democratisch.

b. Soms is het al genoeg als je eens
goed naar iemand luistert. Jammer
genoeg kun je het niet altijd
oplossen.

      Dan is er alleen een noodoplossing
mogelijk.

c. Problemen zouden vaak makkelijk
op te lossen zijn, als de mensen om
wie het gaat maar niet zo eigenwijs
waren.

d. Als iemand een probleem heeft is
dat z’n eigen verantwoordelijkheid
om er iets aan te doen. Dan hoeft
ook de sfeer in CW er niet onder te
lijden.

 e. Iedereen heeft natuurlijk
problemen. En we moeten ook aan
elkaar denken. Helaas kan ik slecht
tegen spanningen. Die wreken zich
al gauw met hoofdpijn.

vraag 4: Nieuwe aankoop
In de gemeenschappelijke keuken
is een nieuw koffiezetapparaat
nodig. Maar de keuze is moeilijk te

maken. Men kan het niet met
elkaar eens worden. Wat is je
reactie?

a. Ik heb al eerder een bepaald type
voorgesteld maar daar ging
niemand op in.  Ik zie wel of ze een
goede keus  maken. Ik laat iedereen
vrij.

b. Een koffiezetapparaat is toch
helemaal niet belangrijk. Als ik echt
lekkere koffie wil dan zet ik die wel
een keer thuis.

c. Je hebt nu eenmaal soms iets nieuws
nodig. En een beetje overleg hoort
erbij in een groep.

d. Het is jammer dat mensen zo
moeilijk te overtuigen zijn van de
beste oplossing.

e. Ik vind voor alle voorstellen wel iets
te zeggen. Ik zal me aansluiten bij
de meerderheid.

Vraag 5: Kookbeurt overge-
slagen
Je zou voor de groep koken maar je
hebt het erbij laten zitten toen je
met anderen in de stad was. Wat
zeg je?

a. Ik wilde wel koken, maar ik was met
anderen en ik kon echt niet weg
zonder problemen te krijgen.

b. Hoe kon ik zo stom zijn; ik zal de
volgende keer iets extra lekkers
klaar maken.

c. Soms zijn andere dingen gewoon
belangrijker. Jullie hebben gewoon
pech gehad, wat geeft het!

d. Ik hoop dat jullie erop vertrouwen
dat ik een goede reden had om m’n
beurt over te slaan.

e. Als je kookt zegt er nooit iemand
dank je, en dat hoeft ook niet, maar
als je het dan een keer vergeet
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De stelling

Wat voor nieuwe kritische houding
zouden we nu eigenlijk ook aan
kunnen nemen ten aanzien van
die ‘belevingsmaatschappij’ in
plaats van in te teren op ‘oude
waarden’ en die
‘belevingsmaatschappij’ maar over
ons heen te laten komen?

Vervolgens neemt Anna Dijkhuis
(‘huis’-sociologe van het Centraal
Wonen) het woord met dat we nu
leven in -schrik niet- een pluralistische
postindustriële enz. enz. enz. ik-
maatschappij!
En een Uitmaatschappij.

Stelling
Wat doen we met de ‘Uitstad’, als

concurrent van de
gemeenschappelijke ruimten.

De ‘nieuwe wijn’ is momenteel
bijvoorbeeld dat ook binnen Centraal
Wonen de man en de vrouw
tegenwoordig min of meer gelijke
werkzaamheden in de huishouding
doen (rolsymmetrisch).
Volgens Anna biedt Centraal Wonen
meer mogelijkheden tot vorming en
uitoefening van nieuwe ideeën, omdat
de leefstijl en denktrant onderling
dichter bij elkaar staan dan in de
‘gewone’ samenleving (buurten).

Stelling
Hoeveel pretentie aan hoeveelheid

‘MOZAÏEK’ (veelkleurigheid) is er
en wat kan een mens en een
groep aan.

Stelling
Hoe gaat het Centraal Wonen zich

vermengen, versterken met de
toegenomen belangstelling voor
deze woonvorm, maar ook met al
de ‘vrijzwevende’ groepsinitia-
tieven, niet direct Centraal Wonen
of Groepswonen geheten.

Is er wellicht een wisselwerking
mogelijk?

In subgroepjes gaan de
aanwezigen uit elkaar met
deze stellingen.

De uitkomsten:

1. Mozaïek in elk project of niet
Het wordt het vanzelf wel, qua
inkomen, beroep, auto -en allochtoon
enzovoorts.
Maar criteria blijken er toch te zijn,
zowel van binnen uit als van buiten af,
die dus mozaiekstimulerend of juist
dito remmend werken.
In de praktijk doen Centraal Wonen-
projecten over het algemeen hun best
vantevoren niet al te veel drempels op
te werpen, dus staan positief t.o.v.
zoveel mogelijk veelkleurigheid.
Motivatie is en blijft een onontbeerlijk
criterium.

2. Omgaan met ‘vrijzwevende’
groepsinitiatieven’
Dit kunnen zijn belangstellenden voor
Centraal Wonen alswel initiatieven, die
vergelijkbaar zijn met Centraal Wonen.

Onderstaande opsomming geldt alleen
voor Centraal Wonenprojecten, geen
andere gemeenschappelijke
woonvormen.

Het volgende vindt men in deze
belangrijk om te benadrukken:
a)  Het sterk onderscheidende aspect,

dat de bewoners zelf nieuwe
bewoners kiezen (het recht en
gebruik van coöptatie)

b)  Maak op een goede wijze duidelijk,
wie en wat je bent (uitgaan van
eigen krachtige doelstelling)

c)  LVCW dient krachten te bundelen
met andere soortgelijke
organisaties.

d)  In de initiatieffase en/of woonfase
geen leiding van buiten -of boven af
toestaan.

3. Concurrerende ‘uitstad’ t.o.v.
   de gemeenschappelijke
   ruimten .....en....
4. Hoe ga je om met de
  ‘belevingsmaatschappij’,
   bij acceptatie
•   Mensen, die voor allerlei

gezamenlijke activiteiten willen
betalen i.p.v. het zelf samen te
doen, dat werkt uiteindelijk
elitevormend en zij horen dus niet
thuis binnen een Centraal
Wonenproject.

•   Wil je niet investeren in een
project, dan hoor je er ook niet.

•   Centraal Wonen wordt vanzelf een
nieuwe zak (waar de oude wijn in
gaat)

•   Centraal Wonen moet niet alleen
een uitje voor iemand zijn, want
dan zijn het puur consumerende
bewoners.

•   Er is geen tegenstelling binnen CW
inzake consumeren, want er is ook
veel behoefte aan verpozen.

•   CW als soap.
•   Activiteiten binnen CW zijn niet

gelijkwaardig aan die erbuiten (de
uitstad). Deelname aan een ALV is
niet te vergelijken met hobbyen
binnen of buiten CW.

•   Als laatste: wonen in een CW-
project is meer dan consumeren.

Harry LInde
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tweeverdieners, ook als er kinderen
zijn. Tijd  om van alles in het project te
doen is er bij deze groep steeds
minder. Vrije tijd  moet ‘quality time’
zijn, al of niet met medebewoners,
want veel van deze ‘quality time’
wordt buitenshuis doorgebracht. Wat
zijn hiervan de consequenties voor
gezamenlijke activiteiten, wat voor
soorten centrale ruimten passen hier
het beste bij? Dat is een van de vragen
van nu.

Een andere vraag is die naar een
nieuwe dwarsdoorsnede; hoe ziet die
er uit in onze multiculturele
samenleving?
Is er voor ons reden om gericht te
werven onder groepen die te weinig
vertegenwoordigd zijn? De projecten
zijn bijna allemaal  ‘witte’ projecten; is
dat iets waar we verandering in willen
aanbrengen? Zo ja, hoe? Of
respecteren we de tendens dat er
vooral etnische woongroepen van
ouderen  ontstaan met
gemeenschappelijke activiteiten en
zelfbeheer?  En dat juist die worden
gepromoot door
woningbouwverenigingen en
plaatselijke overheden?
En wat doen we met de ervaring dat
grote verschillen in cultuur en leefstijl
het samen doen en samen beheren
niet gemakkelijker maken - om het
zwak uit te drukken -? Met deze
vragen zijn drie subgroepjes aan de
slag gegaan. Na een uur brachten zij
verslag uit en daarmee kwam een
einde aan de themamiddag.

Anna Dijkhuis

‘Nieuwe wijn in oude zakken’
of: een vrije, speelse benadering
van zoiets als ‘de toekomst van
centraal wonen’.

Flip Krabbendam steekt van wal met
dat vroeger bewoners van Centraal
Wonenprojecten  allemaal intellectuele
hoog opgeleide mensen waren met
een laag inkomen. Veel mensen
doordeweeks thuis, dus allemaal
gezellig in zo’n project.
Vroeger was er zoiets als een
doelstelling ‘kritisch wonen’: allemaal
sociale mensen, die beslist een
dwarsdoorsnee van de samenleving
moesten weerspiegelen en bewust

samen gemeenschappelijke ruimtes en
andere zaken zouden delen.
Nu blijkt iedereen zowat een baan te
hebben, dus uithuizig, het aanname-
beleid en de motivatie is liberaal onder
het motto ‘wie het leuk vindt, komt er
wonen’ en de bevolking is doorgaans
een iets boven het midden liggende,
dus beperkte moot uit de piramide
van de opleidings en inkomensop-
bouw, die geldt voor de werkelijke
totale samenleving.
Vroeger was het een ‘overlevings-
maatschappij’van zelf doen en
betrokkenheid.
Nu is er een ‘belevings-maatschappij’:
steeds meer dingen kopen, ook ge-
meenschappelijke ‘regeldingen’, wat
leidt tot afname van betrokkenheid.
Past het hele Centraal Wonen met al
zijn vroegere idealen nog wel in de
huidige tijdgeest?
En moeten we dan niet naar nieuwe
constructies?

Stel: we omarmen die
‘belevingsmaatschappij’ en passen
daar een thema op toe, bijvoorbeeld:

De Middeleeuwen.

Minstrelen die al roddels zingend langs
de projecten gaan, we eten van
gevaarlijke paddestoelen van heksen,
tegen betaling van servicekosten huren
we zoiets dergelijks aan vermaak in
voor het project. Het thema kan ook
‘China’ of ‘De Toekomst’ zijn.
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 Centraal Wonen:
Nieuwe wijn in oude zakken of...

oude wijn in nieuwe zakken?
Het thema tijdens de ALV in Delft

In de ruim dertig jaar dat er over centraal wonen is gedacht en gepraat en
in de bijna 25 jaar dat er centraal wonen projecten bestaan is er nogal
wat veranderd. Het was altijd de bedoeling dat centraal woners een
afspiegeling van de samenleving zouden zijn: naar leeftijd, naar soort
huishouden, naar inkomen. Daarmee waren de belangrijkste algemene
maatschappelijke verschillen  wel aangegeven.

Natuurlijk waren er in de jaren
zeventig ook verschillen in leefstijl. In
de centraal wonen projecten konden
en mochten die verschillen er zijn
zolang je maar samen voorzieningen
wilde gebruiken en een bijdrage aan
gezamenlijke activiteiten wilde leveren
was je welkom.
Maar er is dus nogal wat veranderd

zowel in de centraal wonen beweging
als in de samenleving.

De idealen

In de projecten is  heel veel ervaring
opgedaan. Een vrij algemene is dat het

vrijwel ondoenlijk is om een
dwarsdoorsnede van de samenleving
in een project vertegenwoordigd te
krijgen. Ouderen en (tweeouder)
gezinnen namen maar mondjesmaat
deel. En spreiding naar inkomen werd
ook bemoeilijkt door toewijzingsregels
binnen de volkshuisvesting. Op allerlei
plekken werden creatieve constructies

gezocht en gevonden, maar het bleef
ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor
toewijzing van leeggekomen woningen
in een project. Want al snel werd
duidelijk dat het uiterst belangrijk is
om mensen in het project te halen die
passen binnen de groep of cluster

waartoe zij gaan behoren. Maar ook
dat ‘passen bij’ is een controversieel
thema: wie bepalen dat en hoe
voorkom je dat je als project een soort
van monocultuur wordt?
Nog afgezien van de vraag hoe je dit
het beste met de verhuurder kunt
regelen.

De  maatschappij

De maatschappelijke complexiteit nam
ondertussen flink toe. Het begrip
multiculturele samenleving is gemeen-
goed geworden. En het is niet alleen
een modieuze (politieke) term. Het
plaatje van de ‘statusopbouw’ van de
samenleving lijkt meer op een ui dan
op de oude piramide Concreet
betrekent het dat er een veel grotere
middengroep is met ‘best wat’
financiele ruimte. De groep mensen
met minimale inkomsten is veel kleiner
geworden. Maar wat vooral speelt is
de plurale, de multiculturele werkelijk-
heid: er is een veelheid aan (vreemde)
culturen en subculturen die naast
elkaar bestaan en met elkaar te maken
krijgen, of ze dat nu willen of niet.

Nieuwe vragen voor CW

Wat zijn nu de gevolgen en dus de
nieuwe vragen voor de centraal wonen
beweging? In de eerste plaats is het
niet meer vanzelfsprekend  voor
(potentiële)  centraal woners  om veel
samen binnen het project te doen, zelf
onderhoud te plegen, schoon te
maken en zelf de tuin in te richten en
bij te houden. Het eigen werk vraagt
meer tijd en veel (echt)paren zijn
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Algemene Ledenvergadering
        LVCW op 28 april 2001 in Centraal Wonen Delft

Bij het uitstappen uit de bus wist ik al, waar dit project lag.

De belendende tuinen aan de voorzijde lagen er zodanig bij, dat ik meteen

dacht: waar kan het ook ‘gewoon anders’ zijn dan hier! Er waren zo’n 20

mensen aanwezig uit circa 10 projecten of gewoon belangstellend.

Na koffie en thee met stroopwafels aan
de bar werden de tafels tegen elkaar
aan geschoven en begon de
vergadering.
Het rondje langs de groepen leverde
ondermeer op, dat CW Drielanden-
huis, Haarlem haar groepsruimte gaat
verbouwen tot woningen, CW Woon-
vorm van de Toekomst, Amersfoort
heeft geregeld, dat vanwege de
bijzondere aspecten van het CW-
project de huren bij mutatie gelijk
blijven en zodoende bereikbaar blijven
voor de minimuminkomens en CW
Heemskerk  verheugend veel  reacties
gekregen heeft op een advertentie
voor nieuwe bewoners, wat voor hen
aangeeft dat zoveel mensen graag in
een groep willen wonen.
CW de Banier, Rotterdam viert zonder
pottekijkers dit jaar haar 20-jarig en
CW Deventer mèt, haar 10-jarig
bestaan.
CW Lismortel, Eindhoven en CW
Deventer hebben pas bezoek gehad
van een delegatie van het Belgische
equivalent van de LVCW, genaamd het
‘A’penhuys’. Toch eens vragen aan
onze zuiderburen, waarom deze
dierlijke naamgeving.
Ada Bolder (CW Amsterdam en ASW)
tenslotte denkt dat zo’n 50

woongroepen uit A’dam mogelijk
aan het ledenbestand van de
LVCW worden toegevoegd.

Naar aanleiding van de vorige
notulen werd door een vraag
duidelijk, dat contacten met het
Steunpunt Leefgemeenschappen
tot niets hebben geleid en het van
de beoogde contacten met andere
collega-organisaties niet is
gekomen.

Het jaarverslag
12 BV’s en de organisatie van drie
ALV’s en een kaderdag: het is
nogal wat, dat het bestuur zoal aan
werk heeft verzet! Waardering was
uiteraard hun oogst.
Acht projecten hebben een eigen
website. De penningmeester oppert
onze GA geheel op de LVCW-site te
zetten. Maar hoe verhoudt zich dat tot
de losse verkoop, niet zozeer qua geld
-alswel PR-opbrengst (papieren GA’s,
die na gebruik door de koper/contri-
buant overal en nergens slingerend
onder andere mensenogen komen)?

Financieel gezien maakte dit door
Evelien van der Veen wederom fijn

opgemaakte financiele verslag
schrijnend duidelijk, dat veel projecten
het niet zo nauw namen met het
betalen van hun contributie. Over
1997 t/m 1999 is er nu ruim f 5.000
afgeboekt..
In het verleden zaten we qua beta-
lingsverwachting van de achterstallige
contributie aan de optimistische kant,
nu aan de pessimistische, aldus Ben
Lindeman, die per 1 januari het
penningmees-terschap reeds over-
gedragen heeft aan Gerard Koning.
Wat er nog binnenkomt, is dus
meegenomen.
Op de opmerking, dat het niet eerlijk
t.o.v. wel betalende leden is, deze niet
betalende leden antwoordt de
penningmeester, dat de contributie erg
hoog is. Van de 50 aangesloten
projecten laat het merendeel zich
bijna niet zien of horen. Die hebben
vrij weinig aan de LVCW, wat een
reden is, dat projecten afhaken. Naar
de toekomst toe moet er geprobeerd
worden een goed draagvlak te creëren,
dan kan er ook een gepaste contributie
worden gevraagd. Een aantal projecten
hebben inderdaad hun lidmaatschap
opgezegd.
                vervolg op pagina 11 >>>

Een Rondje om CW-Delft

Geen oude wijn... Maar toch
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de ogen van de kinderen in Centraal Wonen uitzien. Natuurlijk mogen de foto’s
ook vergezeld gaan van verhalen.
U kunt ze sturen naar het verenigingsbureau of het redaktieadres. Ik/wij zullen u
er dankbaar voor zijn en UW GA wordt er mooier van

Redaktioneel
Zomer 2001

Wat is er toch veel om over na te denken. Deze maand kregen we

te horen dat we ‘het nieuwe rijden’ moeten uitvoeren. Dat houdt

in dat je bij starten geen gas moet geven, in hoge versnellingen

moet rijden en je gas eerder loslaten bij stoplichten. Het gaat over

de auto ja. Het resultaat is goed voor je portemonnee en voor het

milieu. Dus als je de fiets niet kunt vinden en de trein is te

moeilijk, dan eerder je gas loslaten.. Is dat nieuw?

Of is het nieuwe wijn in een oude zak?  CW Delft organiseerde

een middag over  oude wijn of nieuwe wijn aansluitend op de

ledenvergadering van CW. Daarover lees je uitgebreid in nummer

80. Er zou ook een veteraneninterview met een Delftenaar in dit

nummer staan, maar helaas, dat moet naar nummer 81.

Verder hebben we een persbericht binnengekregen over een

enquête met een prijsvraag. Titel ‘dromen over wonen in de

wolken’. Er is een site: www.wonenindewolken.nl en een

telefoonnummer waarop je per voicemail je bijdrage kunt

leveren: 084-8321536. Inzendingen kan je ook afleveren bij het

Archi-Center/Rotterdam Marketing, Museumpark 25 te

Rotterdam.  Informatie bij Piet Kuster, tel.010-4369909. E-mail

ac@Rotterdammarketing.nl Op 13 september 2001 wordt de

winnaar bekend gemaakt.

Succes en prettige vakantietijd.
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