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SYMPOSIUM

Centraal wonen in de 21e eeuw:
Balanceren tussen

individualiteit en collectiviteit

Dit jaar bestaan de Landelijke Vereniging Centraal Wonen en het eerste Centraal
Wonen project in Nederland, de Wandelmeent in Hilversum, 25 jaar! De bewoners
onderstrepen deze mijlpaal door het organiseren van een symposium over deze
vorm van wonen. Niet alleen om terug te blikken maar vooral om naar de toekomst
te kijken.

Er zijn drie zeer diverse en uiterst betrokken sprekers bereid gevonden een inleiding
te houden. Een panel en natuurlijk ook de zaal gaan met hen in discussie.

Dit symposium vindt plaats op vrijdag 14 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur in een
grote feesttent in de Wandelmeent, in de Hilversumse Meent

Voor eventuele vragen kunt u bellen met Willeke Visser, 035-6938417.

Ja toch?!
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Zonnig project in de polder

Zonnefeest leiden
De bewoners van het Centraal Wonen-
complex in de Leidse Stevenshof hebben
op 6 april 2002 een feestje gevierd
rondom de oplevering van zonnepanelen
op het dak van haar complex aan de Joke
Smitstraat in de Leidse Stevenshofpolder.
Zij zijn officieëel en feestelijk overgedra-
gen aan woningcorporatie Portaal, en
aangesloten op het electriciteitsnet.

De panelen staan op het platte dak van de
vierde verdieping en zullen de grote
centrale ruimte van electriciteit voorzien.
Er zijn ook 16 panelen die bewoners privé
hebben aangeschaft. Ook buren, oud
bewoners van CW, hebben zonnepanelen
aangeschaft. Als de zon schijnt zorgen de
panelen voor elektriciteit zonder dat er
brandstof in een energiecentrale hoeft te
worden verbrand . Naar verwachting
zullen de totaal 28 panelen zorgen voor
een CO2 besparing van meer dan 2000 kg
per jaar.  Centraal Wonen Stevenshof is
blij dat het gelukt is om als huurders een

Persbericht BVD

Internet
populairder dan
krant
Uit een recent onderzoek, gehouden
onder 450 jongeren tussen de 20 en 25
jaar, blijkt dat internet de krant van de
eerste plaats heeft verdrongen als het gaat
om kanalen die worden ingezet om een
baan te vinden!

Maar liefst 90% van deze groep gebruikt
online vacaturebanken als men zoekt naar
(ander) werk, terwijl nog slechts 82% de
krant hanteert. 23% van de jongeren heeft
zijn/haar CV op een of meerdere
vacaturebanken geplaatst.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Willem
Sterks van de Hanzehogeschool, faculteit
economie te Groningen, afgelopen maand
heeft uitgevoerd.

Het gebruik van internet heeft een aantal
voordelen boven het zoeken van banen in
kranten. Met name het gemak, de

selectiemogelijkheden en de snelheid
vindt men belangrijk. Andere voordelen
die genoemd worden zijn het gerichte
aanbod van vacatures en de mogelijkheid
om middels niet-actief solliciteren
(plaatsen van CV) van baan te kunnen
veranderen.
1. Gemak (65%)
2. Goede selectie mogelijkheden (57%)
3. Snelheid (52%)
4. Gericht aanbod van vacatures (49%)
5. Mogelijkheid om niet-actief te
solliciteren (34%)

Op de vraag wat men belangrijk vindt bij
een goede vacaturebank, worden met
name een goede zoekmachine (om
passende vacatures te kunnen selecteren)
en een groot en actueel vacature aanbod
genoemd:
1. Goede zoekmachine/selectie

mogelijkheden: 82%
2. Actueel aanbod van vacatures: 81%
3. Hoeveelheid vacatures: 51%
4. Diversiteit vacature aanbod: 49%
5. E-mail service: 22%

Geconcludeerd kan worden dat internet
als medium om vacatures te zoeken nu
echt op doorbreken staat. Internet biedt
gemak, selectiemogelijkheden en
snelheid. Nu reeds heeft bijna een kwart
van de jongeren zijn/haar CV online staan.
Daarnaast lezen de jongeren steeds
minder kranten, zodat de vacatures in de
krant hen niet meer bereiken.

zonne-energieproject van de grond te
krijgen samen met verhuurder Portaal en
Encore BV van Nuon, de aanbieder van
de panelen. Zo kunnen ook ‘kleine’
huurders een bijdrage leveren aan het
terugdringen van het wereldwijde

probleem van het broeikaseffect. Verbeter
de wereld, begin thuis!

Bewerking persbericht
april 2002

Dat werkgevers goed inspelen op deze
ontwikkeling blijkt uit het onderzoek van
IDC, waaruit blijkt dat werkgevers van
plan zijn om grote delen van hun
wervingsbudgetten te verschuiven van
print naar online vacaturebanken.
De IDC verwacht in West Europa in 2005
een omzet van $ 5 miljard voor E-
recruitment.

Bovenstaande ontwikkeling vormt een
serieuze bedreiging voor de Nederlandse
dagbladen. CDA-kamerlid Joop Atsma
pleitte onlangs al voor subsidie voor de
kranten, om hun voortbestaan te
garanderen.

De 5 bekendste vacaturebanken zijn op
dit moment: www.Monsterboard.nl,
www.Jobnews.nl, www.Nationale
Vacaturebank.nl, www.Intermediair.nl
en www.Stepstone.nl.

Ondanks de shake out die vorig jaar plaats
heeft gevonden onder jobsites, zijn er
momenteel nog bijna 250 vacaturebanken
actief in Nederland.
Werkzoekenden plaatsen hun CV bij
voorkeur op de bekende vacaturebanken.

Verwacht mag worden dat de overge-
bleven vacaturebanken een gouden
toekomst  tegemoet gaan, nu zowel
werkzoekenden als werkgevers dit
medium omarmen.

Groningen, Willem Sterks
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Als het in de zomermaanden warm is en
de zon schijnt laten vele bewoners hun
ramen en deuren een stukje open om het
huis te laten doortochten. Dat is een
makkelijke doorgang voor de katten. Bij
ons in het CW-project in Amersfoort is de
discussie net als in andere CW-projecten
weer opgelaaid. Bewoners klagen er over

dat katten hun huizen binnensluipen en
hun behoefte doen op kleden, stoelen of
bankstel. Ook is het gebeurd dat het
parkietje de stuipen op het lijf werd
gejaagd. Het markeren van het territorium
door de katten in het portiek is heel
vervelend.

Het houden van katten in een Centraal Wonen project leidt
vaak tot problemen wanneer katten ook buiten komen.
Poeslief gaat graag op zoek naar een lekker plekje om z’n
behoefte te doen. Een geliefkoost plekje is vaak de zandbak
van de kleine kinderen. Ook onderzoeken de katten graag de
huizen of kamers van medebewoners.

Poeslief is niet/wel aardig.

Katten en kinderen ……
Een werkgroep in CW-Amersfoort heeft
zich gebogen over het aloude “kattenpro-
bleem”, uitwerpselen van katten in en
rondom de zandbak.
Het zand is momenteel zo erg vervuild dat
we ouders afraden hun kinderen erin te
laten spelen. We hebben een nieuw zeil
besteld, dat binnenkort zal worden

geleverd. We zorgen ervoor dat er ook
nieuw zand komt. Vanaf dat moment
zullen we nauwkeuriger in de gaten
moeten houden dat de zandbak goed
wordt afgedekt als er geen kinderen in
spelen, ook overdag.

We hebben geïnformeerd naar de gevol-
gen van besmetting met wormen uit de
kattenpoep en schrokken van de uitkomst.
Een doorgemaakte infectie met toxocara

als gevolg van besmetting met wormeieren
of larven, draagt bij aan het manifest
worden of verergeren van allergische
astma. Kinderen met genetische aanleg
voor astma zullen na een infectie ernstiger
klachten krijgen. Het Ministerie van
Volksgezondheid adviseert honden en
kattenbezitters dringend om hun huisdier
minimaal twee maal per jaar te laten
ontwormen. Altijd, ook als je niets ziet,
want wormen zijn vaak niet met het blote
oog waar te nemen. Men geeft de
volgende richtlijnen:
*  Gebruik wormmiddelen die werkzaam

zijn tegen spoelwormen; deze zijn
verkrijgbaar bij de dierenarts en de
dierenspeciaalzaak;

*   Ontworm iedere hond en kat tweemaal
per jaar (óók als u geen wormen
“ziet”);

*   Zogende teven en poezen en jonge
dieren (pups en kitten) moeten veel
vaker en op vaste momenten worden
ontwormd (zie ontwormingsadvies);

*   Koop pups en kitten die volgens
voorschrift zijn ontwormd;

*   Noteer telkens wanneer uw huisdier is
ontwormd, bijvoorbeeld in het
dierenpaspoort of in een
vaccinatieboekje.

Naar de mening van de werkgroep dient
elke huisdierenbezitter zijn/haar verant-
woordelijkheid in deze serieus te nemen.
Verder is het goed te realiseren dat be-
smetting net zo goed op andere plaatsen
in de tuin kan worden opgelopen, niet
alleen in de zandbak. De werkgroep zal in
de volgende ALV met nadere voorstellen
komen. Meer informatie is te krijgen bij
Postbus 51 (folder over het bestrijden van)
spoelwormen.

Enkele reacties uit diverse
CW-projecten

Hester uit CW-Amersfoort.
Als er vragen zijn waar de katten poepen
dan is een bezoekje aan de kindertuintjes
de moeite waard. Gelijk na het harken van
de grond poepen er één of twee katten.
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Bovenop de aardbeienplanten is ook een
feest! Sla planten of radijs planten in deze
tuintjes is onverantwoord.
Ik stel werkelijk een zandbakje voor de
katten voor, die dagelijks verschoond
wordt door een kattenbezitter. Een soort
buitenkattebak. Alles wat daar terecht
komt, komt niet in de tuin, zandbak, bij de
rozen of in de kindertuintjes.

Beste medebewoners (van Arno),
Dank voor het aanzwengelen en de reeds
aangedragen voorstellen.

Enige gedachten.
a)  Een norm in onze samenleving is dat

eigendom verantwoordelijkheid met
zich brengt. Een verantwoordelijkheid
waar je ook wettelijk op aangesproken
wordt als dat nodig is.

b)  Dit kan in ons CW-project niet anders
zijn tenzij we daar met elkaar voor
kiezen.

c)  De katteneigenaars zijn
verantwoordelijk voor de gerezen
problemen, het is aan hun om er
oplossingen voor aan te dragen.

d)  Blijven initiatieven van de kattenei-
genaars uit dan is het aan de gemeen-
schap c.q. de ALV om hen daarop aan
te spreken om hun alsnog de kans te
bieden in actie te komen.

e)  Mocht dan blijken dat de
katteneigenaars hun
verantwoordelijkheid niet nemen dan is
het aan de gemeenschap om te bezien

Beste buren,
Het wordt tijd voor de tweede ronde. Na het aanvankelijke brainstormen moeten we
concreet gaan worden. In de bijdragen tot nu toe zijn diverse oplossingen aangedragen
voor delen van het kattenprobleem. Ik heb ze hieronder in een willekeurige volgorde op
een rijtje gezet. Het idee is dat we deze ‘oplossingen’ gaan uitwerken, combineren,
verwerpen etcetera. Ik hoop dat deze keer ook meer kattenbezitters van zich laten
horen.

mogelijke (deel-) oplossingen:
-    kattenluikjes aan de buitenkant
-    niet de hele dag buiten laten
-    niet op de zeembalkons
-    belletje om in het voorjaar en de zomer
-    uit de zandbak verjagen
-    elke zes maanden pil tegen wormen
-    kattenbak binnen als eerste en belangrijkste poepplaats
-    buiten zandbakje maken voor de katten
-    speciaal verantwoord voer waar ze minder van poepen en piesen.
-    duidelijker rand tussen gras en zandbak
-    speciale planten op en rond ‘gevoelige’ plekken (zandbak, kindertuintjes)
-    katten alleen naar buiten als zandbak dicht is (‘s nachts)
-    kat uitlaten onder toezicht
-    oprichting werkgroep kattenbezitters
Deze (deel) oplossingen werden aangedragen door Evelien uit CW-Amersfoort.

wat de volgende stappen kunnen zijn.
 Aldus Arno uit CW-Amersfoort
Enkele suggesties uit de
discussie die ook via LVCW online
gevoerd zijn:

- Om het net boven het zand van de
zandbak te krijgen (zodat de katten er niet
alsnog op poepen) is een houten paal in
het midden van de zandbak te plaatsen,
waar het net of zeil op rust. Op deze

manier krijg je dus een zwevend net of zeil
boven het zand en hoef je ook geen
haken te gebruiken om het strak te
trekken (dat laatste is wel zo veilig voor de
kinderen). Aldus Regina.

- Ook wij hebben last van kattenpoep in
de zandbak en het behoort tot één van de
grootste ergernissen van ons project (ook
kattenpoep buiten de zandbak overi-
gens). Wij hebben ook een kattenpoep-
opruimschema gehad maar dat werkte ten
dele. Ik geloof dat we nu wel een goede
oplossing hebben. De zandbak is zo
gemaakt dat de zijkanten wat oplopen in
hoogte. Aan de boven kant is een net
vastgemaakt (zo’n groene met hele kleine
gaatjes) Aan het eind van het net zit
een balk. Je kunt het net dus oprollen en
a.h.w. achter de zandbak leggen en
heel makkelijk afrollen en zo is het dicht.
Zelfs de kleintjes weten hoe de zandbak
open moet en iedereen sluit hem trouw
weer af als er niet meer gespeeld wordt.
Ik hoop dat iedereen begrijpt wat ik
bedoel; anders wil ik de makers en
bedenkers wel vragen het wat uitgebreider
toe te lichten.
Overigens verversen we het zand één keer
per jaar; bij voorkeur in het voorjaar. Het
oude zand verspreiden we dan over het
gras en daar vind je niets meer van terug
aldus Angelique uit CW-Zwolle

Andre Berkenbosch
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Buurtaandeelhouderschap:
‘BAS is Miep’ Kernachtiger is een initiatief zelden
getypeerd. Het Buurtaandeelhouderschap (BAS), een
experiment om het woonplezier in de buurt te verhogen,
kreeg in de Capellese buurt De Hoven een gezicht en een
naam: die van drijvende kracht Miep.
Dat is de kracht, blijkt uit de evaluatie van de Bouwhulp
Groep. En tegelijk is het de zwakte.
Wil BAS beklijven, dan moeten Miep en haar mede-
vrijwilligers permanente steun krijgen van professionals
die weten hoe je buurtinitiatieven realiseert.

De Hoven in Capelle aan den IJssel is
een combinatie van uitersten: basale
jaren-zestig portiekflats op een gouden
locatie, pal naast het kloppend winkelhart
en de metro naar Rotterdam. Er komen
608 identieke woningen rond vijf hoven
met daarin mensen die in alles verschillen,
behalve in inkomenscategorie. En in hun
problematische band met de openbare
ruimte. Straat en plantsoen zijn voor hen
een noodzakelijk kwaad, dat ze moeten
delen met de gastparkeerders van het
winkelcentrum en waarvoor niemand zich
echt verantwoordelijk voelt. Het resultaat:
kakelbont bekladde muren, verweesde
winkelwagentjes en zwerfvuil dat zich
ophoopt in platgetreden groen.

Bewoners aandeelhouder
eigen leefomgeving

Voeg daarbij dat die flats tussen twee en
tien jaar vanaf nu voor tweederde worden
gesloopt en alle ingrediënten voor
verloedering zijn daar. Mede daarom koos
de Stichting Woningpartners, de eigenaar,
deze buurt voor het
leefbaarheidsbevorderingsexperiment. De
andere reden: de huurdersvereniging
wilde graag. Het idee om bewoners
aandeelhouder te maken van hun eigen
woonmilieu, komt uit de koker van
voormalig directeur van Woningpartners
Michel de Hey. Bij een leefbare buurt, wist
hij, heeft iedereen baat: gemeente en
politie omdat vandalisme en overlast
dalen, de verhuurder omdat de leegstand
daalt en natuurlijk de huurders. Mensen
voelen zich het sterkst bij iets betrokken,
redeneerde hij, wanneer ze er hun geld in
hebben belegd. De Bouwhulp Groep uit
Eindhoven vertaalde die stelling in een
werkbaar programma. Leefbaarheid
definieerde Bouwhulp als ‘schoon, heel,
veilig en gezellig’. De bewoners werden
mede-eigenaar doordat de verhuurder
voor ieder die dat wilde een tientje per
maand van de post ‘wijkbeheer’
overhevelde naar een gemeenschappelijke
pot. Woningpartners zou het geld beheren
en een woning beschikbaar stellen als
kantoor en inloopruimte en een
verhuurmedewerker voor organisatorische
hulp. Maar bepalen waar het geld heen
ging, zou de taak worden van de

aandeelhouders zelf, die een
bewonersbestuur moesten vormen dat
door een jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering wordt
gecontroleerd.

Van aandeelhouder
tot beheerder?

De betrokkenheid van de buurt moet
langzaam kunnen groeien, was het idee,
van aandeelhouder tot beheerder van het
buurtservicebedrijf. Dat bleek te hoog
gegrepen, zegt Arie Verheij van Bouwhulp.
‘Geslaagde buurtonderhoudsbedrijven,
werd ons duidelijk uit experimenten
elders, zijn na verloop van tijd bijna
allemaal professioneel geworden. Ze
vergen een veel groter
organisatievermogen dan een buurt als
deze op korte termijn kan bereiken. En ze
opereren op een veel grotere schaal.’ Ook
de invulling van leefbaarheid bleek te
ruim. BAS moest zich een eigen plaats
verwerven tussen andere organisaties en
schoon, heel en veilig rekende de
huurdersvereniging tot haar domein. Tot
slot moest BAS zijn eigen omgangscultuur
vinden. ‘De eerste voorzitter wist heel
goed wat goed is voor anderen’, zegt
Marjola Oranje die de huurders namens
Woningpartners begeleidt. ‘Dat is voor dit
soort activiteiten niet goed. De mensen
moeten zelf zeggen wat ze willen. En ze
moeten het uitvoeren op hun eigen
manier. De vergadering mag best een
zootje ongeregeld zijn, wanneer op het
eind alles maar besproken is en taken zijn
verdeeld. En van het verslag zou mijn baas
misschien zeggen: die notulist moet gauw
op cursus. Maar alles staat erin.’

Nadruk op gezelligheid

Uiteindelijk vond BAS zijn eigen domein:
de gezelligheid, vooral die voor kinderen.
De kinderen van De Hoven hebben de
electriciteitskastjes en bloempotten
geschilderd - die vervolgens door
enthousiaste tuiniers zijn geadopteerd, net
als een deel van het kwijnende plantsoen.
Elk jaar plaatst de gemeente een
kerstboom, die de buurtkinderen
versieren. Er is een Kinderkerstmaaltijd,
een basketballtoernooi en een groep die,
als vogelnestjes verkleed, meeloopt in het
plaatselijke carnaval. En voor de
volwassenen is er een inloopruimte met
koffie en elk jaar een feest, met
Joegoslavisch brood, Turkse koekjes en
Antilliaanse muziek. Die nadruk op
gezelligheid wierp zijn vruchten af, zo
blijkt uit de evaluatie. Voor die evaluatie
maakte Bouwhulp gebruik van interviews
met sleutelfiguren, gesprekken met de
projectgroep bestaande uit
Woningpartners en de SEV en van de
uitslag die een Leefbaarheidsthermometer
begin 2000 heeft gemeten. Dat laatste
gebeurde op het Stadhuis, waar een
deskundigenjury bestaande uit wethouder,
politiechef, de directeur van
Woningpartners en drie bewoners een
oordeel velden naar aanleiding van een
fotoreportage waarin de buurt een jaarlang
was gevolgd. Schoon kreeg een vijf plus,
ondermeer vanwege de grafitti die welig
was gegroeid. Heel kreeg een zes en veilig
een zes en een half. Gezellig kreeg een
dikke acht. De bewonerswaardering voor
de verschillende BAS-activiteiten geven
hetzelfde beeld: het ophalen van
rondslingerende winkelwagentjes kreeg
een 7,4, de kerstboom een 8,8.
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Kwestie van lange adem

Dat het accent vooral op gezelligheid
kwam te liggen, vindt Arie Verheij niet erg.
‘Het gaat om de impuls.’ En die kwam er,
concludeert Bouwhulp. Bewoners, vooral
die met een niet-autochtone achtergrond,
zijn meer betrokken bij hun buurt. De
mensen voelen zich er meer thuis,
proberen meer rekening te houden met
elkaar en hebben via het
aandeelhouderschap controle op wat er
gebeurt. Wel is het ijs nog dun. ‘BAS leeft
en de mensen praten erover’, laat
Bouwhulp één van de bewoners zeggen.
Volgens een sceptische medebewoner
evenwel, is ‘de betrokkenheid nihil. Zo
komt men naar het jaarfeest omdat het
gedeeltelijk gratis is.’
‘De winst is moeilijk te duiden’, zegt
Verheij. ‘Het is vooral een gevóel. Mensen
praten weer met elkaar. De verbeteringen
zijn misschien maar klein. Maar waaraan
meet je leefbaarheid af ? Gegeven de
sloopplannen heb je in zo’n geval al veel
gewonnen, wanneer je het sociale verval
stopt.’ En BAS doet méér. Marjola Oranje,
die bijna dagelijks in De Hoven komt, zag
vroeger in de perken vooral verwaarlozing.
Tegenwoordig ziet ze ‘elke week wel wat
nieuws. Een plantenrekje met
passiebloemen of  bolletjes met hun kop
boven de grond. Of zo’n alleenwonende
meneer, die eerst met zijn knar tegen de
muren opliep en nou speelgoed oplapt
voor de kindermiddag. Die meneer heeft
weer het gevoel dat hij nodig is. En zo zijn
er méér. Het is een kwestie van lange
adem, maar de betrokkenheid groeit.’

Betrokkenheid achilleshiel

Die betrokkenheid lijkt ook de achilleshiel,
wanneer je de evaluatie leest. BAS draait
voor een groot deel om één individu. ‘BAS
is Miep’, citeert Bouwhulp een bewoner.
Dat heeft iets heel moois. ‘BAS is geen
anonieme organisatie of een geldpotje,
maar zijn mensen die zich inzetten voor
activiteiten.’ Maar het maakt BAS ook
kwetsbaar. Dat vindt in elk geval Miep zélf.
Drieënzestig is ze en ook nog een
betrokken moeder van vijf volwassen
dochters en bij Jan en alleman in de weer
als schilder en behanger - wanneer BAS
dat tenminste toestaat. Want BAS eist veel.
Miep leent ‘s woensdags de skelters en de
stepjes uit aan de buurtkinderen. Miep
laat ze schilderen en knutselen, zodat
mama lekker uit winkelen kan. Miep
koopt folie voor de kersboomversieringen,
huurt een kerstman en bestelt ook nog de
limonade en de koek. Ze trommelt
vrijwilligers op om lampen op te hangen
voor het feest en hapjes te maken,

desnoods drie, vier keer achter elkaar. ‘Ik
ben de moeder van de buurt geworden.
Ze weten me allemaal te vinden en vinden
alles prima wat ik doe. Ze willen ook best
meehelpen, wanneer dat nodig is. Maar ik
moet het wel vragen. Vijf bestuursleden
hebben we, maar ik ben de enige die uit
zichzelf dingen doet. Ik weet niet waaraan
dat ligt, misschien wel aan mezelf. Maar ik
ben bang dat er, wanneer ik ooit stop,
niets meer gebeurt.’
Mieps conclusie: er is hulp nodig, van
iemand die briefjes schrijft, vergadering
leidt en mensen achter hun broek zit. Dat
concludeert ook Bouwhulp: wil het
buurtaandeelhouderschap als
organisatievorm beklijven, dan kan het
niet zonder steun van buitenaf, want de
buurt mist nog het kader. Professionele
steun, van bijvoorbeeld het welzijnswerk,
dat weet hoe je plannen realiseert en
dingen voor elkaar krijgt.’ De mensen van
De Hoven hadden contactpersonen bij

gemeente en politie, bij wie ze altijd
terechtkonden. Zulke contacten, schrijft
Bouwhulp, zijn essentieel.  Maar de kern
is de animo van de bewoners zelf. ’De
buurt moet er zin in hebben’, zegt Arie
Verheij. ‘BAS is geen instrument dat je uit
de kist haalt en dan wordt alles zomaar
goed.’

Aan die voorwaarde is in De Hoven
voldaan. Niet alleen mag BAS daar blijven,
hij krijgt zelfs drie broertjes in andere
buurten. Niet omdat Woningpartners zo
graag wil, maar omdat die buurten,
aangestoken door wat in de Hoven
mogelijk bleek, er zelf om hebben
gevraagd.

Bent u geïnteresseerd in het
evaluatierapport, dan kunt u een
exemplaar opvragen bij de SEV, via Denise
van den Broek, telefoon (010) 282 50 70.
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In de serie interviews met veteranen nu...

Heleen Toet enenenenen
         het nuchtere idealisme         het nuchtere idealisme         het nuchtere idealisme         het nuchtere idealisme         het nuchtere idealisme
Gewoon Anders: Je bent al heel lang bij
centraal wonen betrokken, vind je jezelf
een idealist?
Heleen Toet: .Ja, wel een beetje.
Misschien is dat wel nodig, niet alleen om
er aan te beginnen, maar ook om er mee
door te gaan.

GA: Is het een kwestie van volhouden,
waarbij je je aan je idealen vast moet
houden?
HT: Welnee, maar als je wilt dat er iets
verandert, dan kan het wel eens moeilijk
worden als je niet weet waar je het voor
doet.

GA: Nou, vertel maar: waar doe je het
allemaal voor?
HT: In 1975 las ik een stukje in de krant
over CW Hilversum. Dat leek me wel wat.
Ik was toen nog getrouwd en ik vond het
gezin toch wel beperkt. Ze waren al zo
goed als vol maar het idee sprak me wel
aan en toen ik later hoorde dat er plannen
waren voor een project in Huizen, toen
ben ik daar op af gegaan.

GA: Je vond het gezin te beperkt, maar
dacht je niet dat het wonen in een groep
ook beperkt zou zijn, omdat je met
iedereen rekening zou moeten houden?
HT: Ik had wel al ervaring met een
groepje, ik heb vóór Huizen op een
landgoed gewoond, het landgoed ‘Bosch
en Hei’. Daar woonde ik in een klein
huisje, samen met m’n jongste dochter. En
m’n oudste dochter woonde in een ander
huisje op hetzelfde landgoed, samen met
twee huisgenoten. We vormden een
groepje van 5 personen en we hadden
een hoop plezier. We hadden een

moestuin, en een ponypaard, we hielden
konijnen in een leegstaand zwembad, en
we gaven feesten in de gymzaal van de
leegstaande school die op het terrein
stond. Ik vond het daar heerlijk. We
woonden tegenover Willem Duys, maar
die keek ons niet aan. De buurt dacht dat
we krakers waren. M’n dochters gingen ’s
nachts wel eens in zijn zwembad
zwemmen. Dat stond niet leeg, zoals het
onze.

GA: Waarom ben je daar ooit weggegaan!
HT: Er was in die tijd een stichting
opgericht voor vrouwen in de
overgangsjaren.. Die stichting had een huis
in Hilversum waar bijeenkomsten en
workshops gehouden werden. Daar
logeerden mensen en daar moest ook
iemand bij wonen. Die iemand dat was ik.
Maar het was geen geschikte omgeving.
Het was een  te dure buurt en ik voelde
me daar niet thuis. Ik had ook ruzie met
de buurman omdat de kippen op zijn
open haardhout poepten. Bovendien was
die buurman ook nog eens bang voor m’n
hond en de katten…
In die tijd ben ik me gaan bezighouden
met CW Huizen.

GA: Je miste het groepswonen…
HT: Misschien wel ja, ik ben me in elk
geval gaan bezighouden met de
organisatie van het groepsproces. Toen we
er eenmaal woonden was er meteen een
goede sfeer. We hadden het gevoel dat we
een grote familie waren.
Toen gingen de eerste mensen verhuizen.
Ik vond dat heel erg, ik voelde dat echt als
verraad!

GA: Waren er problemen?
HT: Die waren er wel, maar die hadden
eigenlijk niets met centraal wonen te
maken. De mensen die gingen verhuizen
hadden een gehandicapt kind en zij
zochten zelf nog hoe ze daar mee om
moesten gaan. En het leek ze op dat
moment beter om toch maar apart te gaan
wonen. Daarna kwam er wel een centraal
wonen probleem. Een probleem over de
toewijzing van de leeggekomen woning.
Volgens het bestuur zou een bewoner uit
een ander deel van het gebouw voorrang
moeten krijgen om te kunnen
doorstromen naar deze woning. Het
bestuur was van mening, en nu gaat het
weer over idealisme, dat iedereen overal
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in het project moest kunnen wonen. Wij
vonden dat de bewoners van de
betreffende gang zelf moesten kiezen wie
er in hun gang zou komen wonen.

GA: Zo zijn we weer terug bij het thema
idealisme. Is jouw idealisme veranderd
sinds je beginjaren in centraal wonen?
HT: Ik herinner me wel dat ik erg
teleurgesteld was toen de eerste mensen
van mijn gang verhuisden. Mijn ideaal was
dat wij bij elkaar, op dezelfde gang,
zouden blijven wonen. Maar ik kon het
ook wel weer begrijpen toen zij tegen me
zeiden ‘Jij hebt alles al gedaan’. Dus op
het punt van bij elkaar blijven wonen heb
ik mijn idealen wat bijgesteld.

GA: En hoe denk je over het ideaal van
centraal wonen om de wereld te
verbeteren? Dat was toch vroeger zo, nu is
centraal wonen teruggebracht tot ‘gewoon
anders’ wonen. Zonder verdere idealen.
HT: Ik vind het leuk dat er nog steeds
mensen belangstelling hebben voor
centraal wonen. En dat is niet alleen
praktisch. Daar zit ook idealisme bij,
tenminste, dat hoop ik wel.

GA: Je bent na 10 jaar naar een
woongroep in Heemskerk verhuisd. Je had
toch  nog niet alles gedaan?
HT: In Huizen had ik het na al die jaren
wel gezien. De meeste van mijn CW-
vrienden waren verhuisd. Ik vond het wat
saai geworden en stond open voor
verandering. In die tijd stond er een
advertentie in de krant van een groep in
Heemskerk. Daar was ik wel eens geweest
in verband met het spel ‘Luchtkastelen’,
dus ik kende het een beetje. Ik wist ook
dat ze aan opvang deden en dat sprak mij
wel aan. Nu woon ik hier ook al weer 10
jaar. En het bevalt me uitstekend. De
omgeving is leuker en de mensen in huis
zijn erg aardig.

GA: Maakt het ook iets uit dat de groep in
Heemskerk kleiner is dan in Huizen?
HT: Een klein project is beter te overzien.
In Huizen verliep de organisatie van
klusjes altijd wat moeizaam door de
grootte.

GA: Misschien zijn je idealen niet zo erg
veranderd, maar de wereld om ons heen is
wel veranderd, ik bedoel: bij ons (Delft),
waren er in het begin nog heel wat mensen
thuis. Nu is iedereen overdag aan het werk.
HT: Hier is dat nog geen probleem.
Misschien ook omdat hier wat meer
ouderen wonen. Overdag zijn er meestal
wel 5 van de 10 mensen thuis.

GA: Een gevarieerde leeftijdsopbouw…dat
wilden wij vroeger ook. Je hebt ook heel
lang in het bestuur van de Landelijke
Vereniging gezeten.
HT: Al 11 jaar of misschien nog wel langer.
Dat is begonnen in de tijd dat we met de

ontwikkeling van het spel ‘Luchtkastelen’
bezig waren. Er was toen sprake van dat
de vereniging zou worden opgeheven
wegens gebrek aan belangstelling. Ik heb
me toen ingespannen om de vereniging te
laten voortbestaan. We kregen in die tijd
geld van het ministerie voor de
ontwikkeling van het Luchtkastelenspel,
en ik dacht dat het een slecht moment
was om de vereniging op te heffen.

GA: Je bent nog heel lang gebleven!
HT: Het leek me belangrijk dat er een
beweging was hoger dan het plaatselijke
niveau. Zo’n beweging is belangrijk voor
nieuwe initiatieven: daardoor wordt
groepswonen meer dan een plaatselijke
hobby. En het was leuk om kontakten te
leggen met andere organisaties, zoals de
LVGO en de overheid.

Gehoord,Gezien,Gelezen
Idealisme werkt niet,
kopt het Haarlems Dagblad van 22 februari, met daaronder ‘Wereldverbeteraars hebben
het moeilijk in woongroep’. Dit laatste doet me denken aan het gesprek dat ik onlangs
met Flip Krabbendam had , o.a. over idealisme en wereldverbeteraars. Zijn vraag “Vind
jij dan dat de wereld klaar is?” beantwoordde ik uiteraard met nee. Maar
wereldverbeteraar heeft een negatieve lading gekregen, of misschien wel altijd gehad. En
dat zit hem waarschijnlijk in het woord verbeteraar, volgens mij is een verbeteraar
iemand die het altijd beter weet.
In het artikel van het Haarlems Dagblad zegt gezinssocioloog Kees de Hoog: “Die
wereldverbeteraars en macrobioten zijn meestal niet erg verdraagzaam naar
andersdenkenden. Het zijn hele lieve burgers hoor en ze zetten zich ook nogal eens in
voor zwerfkatten en fietspaden, dus ze zijn erg nuttig. Maar het idealisme dat het langst
standhoudt is idealisme dat gericht is op praktische zaken zoals een gezamenlijke auto
of de mogelijkheid voor kinderoppas.” Hij waarschuwt voor een te centrale rol voor de
kinderen. “Dat is op den duur vaak loodzwaar voor ze. En als je onder dat
verantwoorde klimrekje rubberen tegels legt en de Gouden Regen verwijdert vanwege
de giftige besjes dan geef je je kroost weinig realiteitszin mee. Want later in de grote
mensen wereld vallen ze geheid ook wel eens en komen ze de besjes van de Gouden
Regen tegen.

Idealisme werkt wel :
Woongemeenschap De Vuurplaats in Heerhugowaard – 14 woningen, 18 volwassenen
en 12 kinderen – heeft als doelstelling mensvriendelijk wonen met oog voor het milieu.
Mensvriendelijk houdt voor de bewoners in dat er gestreefd wordt naar onderlinge
betrokkenheid. Elkander stimuleren en helpen, maar wel met behoud van privacy. Oog
voor het milieu komt tot uiting in het zuinig met energie omgaan.
Besluiten worden sociocratisch genomen, dat wil zeggen dat niet de meerderheid beslist
maar dat allen het besluit moeten zien zitten.

Site-effect
Sinds een paar jaar bestaat er een nieuws- en discussiegroep voor uitwisseling tussen
CW-bewoners. Diverse onderwerpen komen aan bod, van toewijzingscriteria voor
woningen en huursubsidiegrens, vergoeding voor huuradministratie, normen en
waarden, praktizerend christen zijn, poepende poezen in de zandbak, tot het gebruik
en de betaling van wasmachines. Over het laatstgenoemde onderwerp, dat ook het
meest recente is, was de vraag naar ervaringen met muntautomaten,of oplossingen om
gezamenlijke wasjes ook financieëel “schoon”af te wikkelen.
Als je mee wilt doen aan de discussie kun je je aanmelden bij Peter@antenna.nl.

Heleen Toet.

GA: Maar je bent er nu toch mee
opgehouden.
HT: Het was altijd erg gezellig. Maar op
den duur vond ik toch dat alles te
langzaam ging. Ik had er geen geduld
meer voor.

GA: Dan de onvermijdelijke slotvraag: hoe
denk je over de kansen van centraal wonen
in de toekomst?
HT: Ik denk dat een hoop mensen er wat
in zullen zien, zeker als reaktie op het te
ver doorgevoerde individualisme. Het is
leuker om dingen met elkaar te doen. En
dan verwacht ik dat er wat meer interesse
zal zijn voor kleine projekten, omdat de
betrokkenheid bij kleine projekten groter
is..

   Flip Krabbendam
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Verslag van de ledenvergadering
van de LVCW op 2 maart 2002
Deze keer zijn we te gast in het project  “Alphen aan de Rijn”,
waar om 11 uur de koffie al voor ons klaar staat!!

AANWEZIG zijn: Peter Segaar, Bertie Joan van Heuven en
Andrea Albena van CW Stevenshof te Leiden,  Peter de Graag
en René Kolkman van CW De Pionier te Vlaardingen, Hans
Veldman van ECDW io te Driebergen, André Berkenbosch en
Harry Linde van CW-woonvorm vd Toekomst te Amersfoort,
Liesbeth Cadée, Bert Kampmeijer en Joke Hulsebosch van CW
Drielandenhuis te Haarlem, Heleen Toet en Lambert Koppers
van Woonver. Heemshof te Heemskerk, Regina Klaassen van
CW Lismortel te Eindhoven, Alf en Teatske van CW Deventer,
Hans Martens van project io te Doetinchem, Kees Bekkers van
CW het Aardrijk te Breda, Annemarie Kooij en Gudrun
Gotowski van CW Alphen aan de Rijn. Het bestuur: Ada
Bolder, voorzitter, Gerard Koning, Peter Bakker en Thea
Bekkers.

OPENING
Om half twaalf wordt de vergadering geopend. Iedereen
wordt welkom geheten. Ada vertelt dat zij vanwege diverse
omstandigheden zich genoodzaakt voelt om zich voorlopig
terug te trekken van de bestuurstaken. Wel zal Ada het
benoemen van ID baners afronden met haar sollicitatie-
commissie. Zij heeft Peter gevraagd om vandaag voor te
zitten. Peter begint met de mededeling dat de stukken niet
verstuurd zijn o.a. door het feit dat bij de versturing de
frankeermachine niet correspondeerde met de afzender,
waarmee de nare verrassing dat de hele zending geretour-
neerd is.

Vervolgens was de tijd te kort om de verzending opnieuw
klaar te krijgen. Helaas zijn de jaarverslagen en het financiëel
jaarverslag daarmee niet in ieders bezit gekomen. De agenda
wordt daarmee gewijzigd afgewerkt. Intussen kopiëert een
van de aanwezigen van Alphen aan de Rijn de financiële
stukken voor ons.

Mededelingen
— Over de ID baan vertelt Ada dat er meerdere kandidaten

waren zowel via de interne vacature als uit de advertentie die enige
tijd geleden in de kranten heeft gestaan. Er waren twee kandidaten
bijna aangenomen (die ook samen een goed team konden
vormen), maar helaas heeft één van de twee zich tenslotte nog
teruggetrokken. Dus blijft er 1 gekozen kandidaat en is men met

een 2e kandidaat bezig. Ada hoopt mede met de afwikkeling van
de lD voorwaarden over ongeveer een maand het bureau bezet te
hebben met twee goede krachten.
— Kees Bekkers vertelt dat hij tijdelijk de landelijke telefoon
aanneemt. In een van de telefoontjes meldde zich een bedrijf:
PNO, een commerciële instelling die tegen betaling helpt bij het
aanvragen van subsidies in het kader van het Innovatieprogramma
Stedelijke Vernieuwing (IPSV).
— Thea vertelt over Het magazine n.a.v. het 25 jarig bestaan van
de LVCW: Revue Arts wil een magazine uitgeven waarin interviews
met cw-ers en over de projecten. Een mooie PR voor het centraal
wonen en de LVCW. De opbrengsten moeten komen uit
advertenties van architecten en bouwers e.d. Hiertoe hebben
Regina en Thea alle projecten afgebeld met het doel dat er van
ieder project een contactpersoon is die de adressen van
architecten en bouwers e.d. van hun project natrekt, opdat Revue
Arts die mensen dan weer kan benaderen voor advertenties. Rosa
Verhoeff heeft vanuit LVCW contact met Revue Arts en wil voor dit
magazine de verantwoordelijkheid nemen. Ook wat betreft de
controle van de teksten. Op een vraag van de aanwezigen of het
25 jarig bestaan van Hilversum dan ook kan worden meegenomen,
antwoordt Ada, dat zij daarvoor contact zal opnemen met
Hilversum.

Een rondje
De aanwezigen geven kort aan wat er voor nieuws te melden is
over hun project:
Hans Veldman meldt dat zij in Driebergen zeer binnenkort de
grond gaan kopen, waarop een ecologisch CW project wordt
gebouwd.
Uit Leiden vertelt Stevenshof dat zij bezig zijn met zonnepanelen.
Peter de Graag uit Vlaardingen meldt dat zij binnenkort het 3e
lustrum vieren. Ook in Amersfoort is het onderwerp zonnepanelen
actueel. Bovendien komt daar een draadloze internetverbinding
voor iedereen.



Gewoon Anders 83

11

In Heemskerk is er verbouwd waarmee behalve een verbetering
ook ruimte is gekomen voor een extra woning voor een gezin met
kinderen. In Haarlem wordt men zich steeds meer bewust dat er
een duidelijk cultuurverschil ontstaat tussen de “oude garde”, die
ook wat vergrijst en nieuwe jonge bewoners.

Financiëel verslag
Tijdens een korte pauze wordt het financiëel  verslag uitgedeeld
waarbij ook het verslag van de kascommissie. Er volgt een korte
leespauze, waarna de vergadering nog een aantal vragen stelt aan
Gerard over de financiën.  Vervolgens besluit men dat alle jaar-
verslagen voor de volgende ledenvergadering alsnog worden toeg-
estuurd en ter goedkeuring in de vergadering worden besproken.

Rondvraag
— Annemarie vraagt: hoe werf je nieuwe leden voor je project?
Men vindt dit een goed thema voor een volgende vergadering.
Daarnaast komt het thema naar voren: hoe werk je er aan dat
nieuwkomers zich snel thuis gaan voelen in een project.
Er wordt gevraagd of de ontmoetingsdag, die enkelen aan het
voorbereiden zijn, gecombineerd kan worden met het 25 jarig
bestaan. Daarbij wordt geopperd om ook Hilversum met zijn 25
jarig bestaan er bij te nemen, in ieder geval overleg met Hilversum
hierover te voeren.
Regina gaat hierover naar Hilversum bellen en neemt daarna met
Thea contact op

Tussen de middag geeft Annemarie een
Rondleiding door het project.

Het middagprogramma
Het middagprogramma is zeer interessant: over Ecolonia in
Alphen aan de Rijn en Het Groene Dak in Utrecht. Twee
projecten waar geëxperimenteerd is met duurzame en
milieuvriendelijke zaken. In Gewoon Anders No 82 staat  een
uitgebreid artikel over Ecolonia waar hierover veel te lezen is. En
Het Groene Dak heeft een belangrijke Website: www.antenna.nl/
~atalanta/hetgroenedak/. Annemarie geeft een uiteenzetting over
Ecolonia. Zij benoemt de voorwaarden voor het bouwen van een
milieuvriendelijk huis.
Dat zijn o.a. gedragsveranderingen, enig comfort inleveren,
consuminderen, hetgeen betekent: zodanig consumeren dat je
afvalzak een stuk leger blijft.
Annemarie is hierover erg enthousiast en verwijst dan ook graag
naar genoemde GA No 82.
Marijke van Zoelen over Het Groene Dak: Het Groene Dak is niet
een specifiek cw-project. Het heeft wel diverse aspecten van
centraal wonen. Het is eveneens milieuvriendelijk gebouwd en
heeft zeer progressieve experimenten gedaan. O.a. een
composttoiletsysteem, hetgeen op den duur te bewerkelijk werd
om in die vorm te laten bestaan. Na 7 jaar is hij afgebroken. Daar
is veel kennis en ervaring mee opgedaan voor de toekomst van het

toilet.
Ook een bad- en afvalwaterzuivering wordt door Marijke
uitgebreid belicht. Zie dus de bovengenoemde website
hierover. Daarnaast is de actuele informatie uit de projecten
wat betreft “duurzame“ berichten en “milieuvriendelijke
activiteiten” van vanmorgen ook heel boeiend en het
nastreven waard.

Na de uiteenzettingen gaan we in kleine groepjes, ieder met
zijn eigen plattegrond  door Ecolonia wandelen.
Annemarie en Marijke gaan mee en tijdens de rondwandeling
wordt ook nog e.e.a. verteld. Teruggekomen volgt er nog een
korte discussie tijdens de thee. Om daarna over te gaan op
borrel en de beloofde soep.
Leuk dat je weer aardig wat nieuwe gezichten hebt gezien. En
de gesprekken in de wandelgangen waren zeer levendig.
Kortom, een dag om met plezier op terug te kijken!
Een compliment aan CW Alphen aan de Rijn voor de goede
organisatie!

Thea Bekkers
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BoekBoekBoekBoekBoeken & Foldersen & Foldersen & Foldersen & Foldersen & Folders

* Algemene CW informatiefolder (Gratis))
* Tijdschrift ‘Gewoon Anders’ waarin

opgenomen, adressen-lijst CW-
projecten etc.

    (leden E 2,- incl. porto,
    niet-leden E 2,25 excl. porto).
* LVCW video. VHS, 20 minuten.

Rondleiding door en ervaring-en van
projecten.

    (E 20,- en huur E 6,- )

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

TTTTTe Koope Koope Koope Koope Koop

* ‘Centraal Wonen in Beeld’ dl. 2
   (aanbieding E 1,25)
* ‘Centraal Wonen in Beeld’ dl. 3
   (E 10.00)
* ‘Centraal Wonen in Nederland’
   B. Kesler (E 16,-)

De Winkel van het Verenigingsbureau
* ‘De gevolgen van het huurbe-
   leid voor CW projekten’,
   R. Panneman (leden; E 6.00,
   niet-leden E 9,-).

DiversenDiversenDiversenDiversenDiversen

* Koffie-/theekopjes  met CW logo en
opschrift ‘LVCW’

   E 2,75 p/st
* ‘Peet-Jon’ verjaarskalender.
   E 4,50.
* LVCW affiches.(E 0,60 op A3
   en E 2.- op A2 formaat)

TTTTTe Huure Huure Huure Huure Huur

* Een diaserie over centraal wonen.
* Een oudere video (VHS) over centraal

wonen.
* De CW vlag (ook te gebruiken als

spandoek).

Borgsom voor de drie bovenge-noemde
items is E 50,- .

Leenvergoeding leden E 4,50, niet-leden
    E 1,20. Porto voor rekening lener.

* Het spel ‘Luchtkastelen’.   Rollenspel
(nadruk op leren onderhandelen met
allerlei instanties) is te huur

    voor E 45,-.
Begeleiding van het spel kost
    E 150,- per dagdeel (minimaal nodig 2

dagdelen) + reiskosten spelleider. Het
verdient aanbe-veling van tevoren na te
gaan of een betrokken woningbouw-
stichting en/of gemeente (even-tueel
via sociale vernieuwings-gelden)
financiëel wil(len) bijspringen.

Voor mensen in of bij Amster-dam is het
handig te informeren bij het ASW (zie
rubriek ‘Adres-sen’). Het ASW heeft
namelijk i.s.m. de Volkshogeschool te
Bergen aan Zee een cursusprogram-ma
“Woongroep in Zicht” beschik-baar voor
initiatiefgroepen.

Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief
portokosten. Het gironummer van de
Landelijke Vereniging Centraal Wonen is:
2015796 t.n.v. LVCW te Utrecht.
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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!

Prijzen in een aantal gevallen nog in guldens. Bel voor europrijzen naar de aangegeven
telefoonnummers.

CW-Woonvorm v.d. Toekomst, Amersfoort: Drie 2-pers. kamers, ƒ.10,- per nacht p/k.
Kookgelegenheid aanwezig. Zelf linnengoed meenemen.  Reserveren bij Fien
Bardoel, Hof der Toekomst 45,

     3823 HX Amersfoort, tel.: 033-4564015.
CW-’t Vierschaar, Apeldoorn: Een kamer met 2 eenp. bedden. Eventueel ledikantje.

Een kamer met 1 eenp. bed. ƒ. 5,- p.p. per nacht. Douche, wastafel, mogelijkheid
om te koken.

     Boekingen: Corrine Hoornaar, Magistratenveld 607, 7327 LK  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 ƒ. 5,-, ƒ. 7,- of ƒ.10,- per nacht per
kamer. Douche en toilet aanwezig, geen kookgelegenheid. Meenemen; linnengoed
(o.m. dekbedhoes). Schriftelijk afspreken; Drielanderhoek 6, 2034 LV 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.
ƒ. 7,50 / ƒ. 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 ƒ. 5,- p. nacht p. pers. Gebruik
keuken in overleg. Contactp.: Marja v.d. Kooi, 035-6911469.

CW-De Heerd, Groningen: 1 groot en 1 klein met eigen ingang en badkamer met
ligbad. Waterkoker/koffiezetmogelijkheid. Koken evt. in overleg in een klusterkeuken.
Kosten ƒ. 7,50 p.p. per nacht, huurlakenpakket ƒ. 2,50 p.p. Afspraken via Saskia
Nieboer, Bentismaheerd 10, 9736 EA Groningen, tel.: 050-5424688.

CW-Circa, Leeuwarden: Kamer met douche en w.c. een 2-persoonskamer, losse matras
en eventueel kinderbedje. Kosten ƒ. 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 Nijmegen,
    tel.: 024-3560536.
CW-De Banier. Rotterdam: Een 2-persoons kamer + opklapbed.
     Eerste nacht  E 3,- p.p. Volgende nachten E 1,50 p.p. Douche en toilet aanwezig.

Mogelijkheid tot koken E 3,- per keer. Linnengoed aanwezig, behalve handdoeken.
     Afspraken: Peter Noordmans, Paap-Diekstraat 6, 3032 SV  Rotterdam,
     tel.: 010-4666467.
CW-De Pionier, Rotterdam: Logeerruimte voor twee personen en gemeen-schappelijke

keuken met koffie- en theefaciliteiten. Linnengoed en dekbedden aanwezig. Douche
bij kontaktpersoon. Kosten ƒ. 15,- per nacht p.p.

     Van tevoren reserveren bij Martin van den Boogeardt, Karel Doormanhof 8, 3134
CW Vlaardingen, 010-4602647.

CW-Westervoort: Nabij Arnhem en Veluwezoom. 1 Logeerkamer met 2 een-persoons
bedden en kinderbedje. Douche/toilet aanw. ƒ. 2.50 per nacht. Lakens &
handdoeken zelf meenemen.

    Afspr. via Marianne Rosendahl, Lange Griet 34, 6932 MG, Westervoort,
    tel.: 026-3117261.
CW-Zwolle: 1 Logeerk. met 2 eenp. bedden. 1 Logeerk. met 1 tweep. bed. Douche /

toilet aanw. Geen kookgelegenheid. Lakens & handdoeken meebrengen. ƒ. 5,- p.
pers. p. overnachting.

     Afspr. Petra, Rijnlaan 219, 8032 MX Zwolle, 038-4525126.

Doelstelling L V C WLogeernetwerk
voor LVCW-Leden 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 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 doelstel-
lingen 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.



Ge
wo

on
 An

de
rs 8

3

14

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’, (industrie-
terrein Overvecht).

Lidmaatschap
Projecten kunnen collectief lid worden
van de LVCW voor •  5.- 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 •  11,50 per jaar. Het gironummer
van de LVCW is 2015796.
Het lidmaatschap voor
initiatiefgroepen kost •  2,50 per h.h..
Startende groepen kunnen, voordat ze
lid worden, een informatiepakket aan-
vragen.
Voor woongroepzoekers zijn 'vaka-
tures' in projekten op Internet-site van
de LVCW te vinden.

Bestuur:

Voorzitter: vakant
Secretaris: Thea Bekkers (Breda)
Penningmeester: Gerard Koning (Groningen)
Ada Bolder (Amsterdam)
Peter Bakker (Eindhoven)

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.

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. 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, 3813 LV 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, 7327 LK

Apeldoorn, Tel. 055-5331986, Info bij Mo-
nique Kapel, Magistratenveld 603, 7327 LK
Apeldoorn, tel.: 055-5411957.

      Internet upc-d@chello.nl, [Nb. H. 25.
Rolstoeltoegankelijk]

Barneveld.
* CW-Barneveld i.o. Info.: Oldenbarneveltweg 13,

3772 GA Barneveld.
Breda.
CW-Het Aardrijk. Aardrijk 103A, 4824 BT Breda,

secr. Kees bekkers, Aardrijk 67,
     4824 BT 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, 2907 NA Capelle a/d IJssel,
tel. 010-4586892. [Nb. H. 50. 1990]

Delft.
CW-Delft. Fuutlaan 166, 2623MS Delft.
    Info: Jet Kapma jkapma@hotmail.com,
     tel.: 015-2618783. [Nb. H. 80.]
Deventer.
CW-Deventer.  J.D. Huibersstraat 10, 7412 JR

Deventer. Info. Maria Karsten, tel. 0570-
610406. [Nb. H. 32.]

Driebergen
* CW-ECWD i.o.
      p/a Bosstraat 33, 9371 XA Driebergen
Ede.
CW-De Wonewei, Hegelstate 17, 6716 SL Ede.

[NB. 47. 1996]

Eindhoven.
CW-Lismortel,  Tourslaan 18, 5628 KX Eindhoven.

Info.: Mattie Wetlij,
     tel.: 040-2426833. email: cwl@antenna.nl,

Internet, www.lvcw.nl/cwl. [Nb. H. 67. 1983]
CW-Strijp, secr.: Strijpsestraat 48, 5616 GR

Eindhoven. [Nb. H. 21.]
Enschede.
*CW-Enschede i.o., Lipperkerkstraat 167,
   7511 CX Enschede secr.: Peter Vos.
s-Gravenhage.
CW-Houtwijk, Alb. Schweitzerlaan 24-B,
    2552 PK 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, 2034 LV Haarlem.
    email: drielandenhuis7@zonnet.nl.
     [Nb. H. 39. 1986]
CW-Romolenpolder. Info.: CW Romolenpolder,

Venkelstraat 25, 2034 MT Haarlem.
    email: info@cw-romolenpolder.tmfweb.nl
     [Nb. H. 47. 1992]
Heemskerk.
Woongvereniging “Heemshof”. Info.: Lambert

Koppers, Oosterweg 2-B, 1968 KN
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, 1218 CN Hilversum,
     tel. 035-6919401, [Nb. H. 50.]
Hoorn.
CW-Auryn. Info.: Marjo Goedhart, Roodborstje

10, 1628 CT Hoorn, tel. 0229-244895. [Nb.
H. 9.]

CW-Jozefhuis, Achterom 17-5, 1621 KP Hoorn,
tel. 0229-217303. [Ob. H. 31.]

Huizen.
CW-Bijvanck, Postbus 3009, 1270 EA Huizen,

Info.: Jan v. Gastel, Westhove 22, 1275 DD
Huizen, tel.: 035-5268908. [Nb. H. 50.]

Kerkrade.
CW-Kerkrade. Info.  Jan Busser-Ossekoppele,

Vinkerstraat 96, 6464 GM Kerkrade,
     tel. 045-5352187. [Nb. H. 8. 1988.]
Leeuwarden.
CW-Circa, Schoolstraat 9a, Leeuwarden.
    Email: a.arnold@chello.nl. Info. Jacobien

Lugtenborg, Schoolstraat 9E, 8911 BH
Leeuwarden, Tel.: 058-21233693 of Bram
058-2153626. [Nb. H. 7. 1988]

Leiden.
CW-de stads Oase. Gortestraat 37, 2311 MS

Leiden, tel.: 071-5122526
CW-Stevenshof, Joke Smitstraat 18, 2331 MA

Leiden, info.: Peter Koomen tel.: 071-
5324672 en Frans de Rijk tel 071-5318629.

Leidschendam
CW-Leidschendam (CWL). Nonnetjesingel 1,

2268 CT Leidschendam m.v.g. Theo Holstein,
Tel.: 070-3277405.

      [NB, 26, 2000]
Lelystad.
CW-Hestia. Info.: Frances Gruijters, vr. 18.00-

20.00 uur. tel.nr. 0320-233339; adres: Centr.
Ruimte, CW Hestia Horst 26-27,

     8225 PA Lelystad. [Nb. H. 32.]
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Maastricht.
*CW-Maastricht i.o. Info.: Han de jong,

Vinkerstraat 104, 6464GM Kerkrade,
    tel.: 045-5455428.
    (Nb,  ong. 12 woningen, gepland 2004).
Nieuwegein.
Gemeenschappelijk Wonen Nieuwegein.

Bedumerschans 3, 3432 TC 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,

2343 JT Oegstgeest, of Pauline Verkerk tel.:
071-5173622. [Nb. G. (6 K, 7 H)].

Roermond.
CW-Maasniel. Info. Hubert Darthenay, Eiermarkt

11, 6042 HV Roermond.
      [Nb. H. 3.]
Rotterdam.
CW-de Banier. Banierstraat Rotterdam. Info. Jopie

Huijzers, Meester Marrestraat 5,
     3032 SV Rotterdam, tel: 010-4677702.   [Nb.

H. 52. 1980]
CW-Zevenkamp. Victor van Vrieslandstraat 19,

3069 CW Rotterdam. Secr.: Truike Reichert
tel.: 010-4201207 of Marion Goes

     tel.: 010-2202690. [Nb. H. 60.]
CW-de Beuk. Beukelsweg 90-B, 3022 GM

Rotterdam, tel. 010-4774690. [Ob. K. 9.]
Sevenum
*CW Sevenum i.o. op den Bergen 10, 5975 NS

Sevenum.
Spijkenisse.
CW-Spijkenisse. Info. VCW Spijkenisse, Postbus

599, 3200 AM Spijkenisse, tel.: 0181-611278.
[Nb. H. 24. 1981]

Tilburg.
CW-de Meenthe. Info. Herman Geerts, De

Meenthe 20, 5012 TH Tilburg, tel. 013-
4555654 / 4551014. [Nb. G. 35.]

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

Utrecht.
* CW-Drommedaris i.o.. Oeral 134, 3524 DZ

Utrecht. Info. Ronald Bolwijn, Lijzijde 4, 3823
TE Amersfoort, tel.: 033-4553417, Email:
re.bolwijn@worldonline.nl.

CW-Klopvaart. Cubadreef 4-J, 3563 HH 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 of C. van der Hout,

      tel. 010-43464 00. [Nb. H. 24.]
Voorburg.
CW-Voorburg. Veurselaan 65, 2272 AP 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,  6708 NS Wage-ningen, tel.
0317-422677.

     [Nb. H. 39. 1990]
Westervoort.
CW-Westervoort, Lange Griet 42, 6932 MG

Westervoort., tel. 026-3115383.
      www.lvcw.nl/cwwvoort. [Nb. H. 25. 1986]
Zaandam.
CW-Zaandam. Info.: Peter v/d Gulik, Ds. ML.

Kingweg 238, 1504 DH Zaandam, tel. 075-
6121097. [Nb. H. 11. 1985]

Zeist.
CW-Dinslo. Kard. Alfrinkhof 39-A, 3712 DD Huis

ter Heide. Info. Kees Paasen, Kard. Alfrinkhof
1, 3712 DD, Tel. 030-6939043.

      [Nb. H. 23. 1994]

Zwolle.
CW-Zwolle. (CWL) info.: P. Bressers, Rijnlaan 211,

8032 MX Zwolle, tel. 038-4229693. [Nb. H.
35. 1985]

Woonwerkprojecten

Aarle-Rixtel.
Geitenfokkerij Aarle-Rixtel. Lieshoutseweg 76,

5735 RD Aarle Rixstel, tel. 0492-382355.
Adorp.
De Warkstee, Spoorlaan 31, 9774 PC Adorp, tel.

050-3061411.
Amersfoort.
Meth Medura, Weverssingel 7, 3811 GJ

Amersfoort, tel. 033-4722964.
Emmaus Nederland (diverse woonwerkprojecten

in het land): Postbus 175, 3720 AD Bilthoven,
tel. 030-2290780.

Burg-Haamstede:
Tidorp, Hoogezoom 79, 4328 EL Burg-

Haamstede.
Driebergen:
Antroposofische leefwerkgemeenschap.
      Nieuw Rijsenburg, Langbroekerdijk 2,
      3972 ND Driebergen, tel. 0343-515571.
Elim (informatie over diverse christelijke

woonwerkgemeenschappen i/h land):
Bergweg 7, 3941 RA Doorn,

     tel. 0343-417064.
Dwingeloo.
Gastenverblijf ‘t Punt. Eemster 33, 7991 PS

Dwingeloo, tel. 0593-525739.
Egmond aan Zee:
Humaniversity, Dr. Wiarda Beckmanlaan 4, 1931

BW Egmond aan Zee, tel. 072-5064114.
s’Gravenhage:
Wonen Werken Pander, Spijkermakerstraat 16,

2512 ES s ‘Gravenhage, tel. 070-3888917.
Woongroep H.U.G.O., Hugo de Grootstraat 10,

2518 ED s ‘Gravehage, tel. 070-3467362.
Haarlem.
Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10,
    2011 CV Haarlem, tel. 023-5356344.
Heerhugowaard.
MW-2 project De Vuurplaats (voorheen:

Woonecogroep), Keizersfazant 46, 1704 WL
Heerhugowaard, tel. 072-5714196.

s’Hertogenbosch.
Woonwerkerf Den Bosch, Hooipolder 1,
    5235 VL s’Hertogenbosch, tel. 073-6415709.
‘Het Heem’ Mosmanslaan 17e, 5237 BB
    s‘Hertogenbosch, tel. 073-6425216.
Het Verband / De Maalstroom (Federatie van o.a.

woonwerkprojecten): Begijnenstraat 34, 6511
WP Nijmegen, tel. 024-3231708.

Tilburg.
Aquarius, De Schans 128, 5011 EN Tilburg,
    tel. 013-4562619 / 4560752.
Ubbergen (bij Nijmegen).
Woonwerkgemeenschap ‘De Refter’, Rijks-

straatweg 37-00, 6574 AC Ubbergen,
     tel. 024-3235259.
Utrecht.
Woonwerkgemeenschap ARM, Koningsweg 358,

3585 LE Utrecht, tel. 030-2545422.
VAK-groep (Federatie “Verenigde Arbeids

Kollktieven”). (diverse woonwerkprojecten):
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht,

     tel. 030-2721660.
Wapserveen.
Leefwerkgemeenschap “Hobbitstee”,
     van Zijlweg 3, 8351 HW Wasperveen,
     tel. 0521-321328 / 321324.

Woongroepenwinkels:

Amsterdam.
ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen), Nieuwe-

zijds Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam,
tel. 020-5230130.

Groningen.
Woongroepenwinkel, Kraneweg 68, 9718 JT

Groningen, tel. 050-3137985.
Leeuwarden.

PEL/KKW (Koordinatiepunt Kollektief Wonen),
Postbus 939, 8901 BG Leeuwarden,

     tel. 058-2671636.
Leiden.
Informatiepunt Gemeenschappelijk Wonen, p/a

CW Leiden & Omg., Postbus 730, 2300 AS
Leiden, tel. 071-5121554.

Rotterdam:
Woongroepenwinkel Rotterdam.
    Overblaak 94, 3011MH, Rotterdam,

tel.: 010-4674495, fax: 010-2652706,
e-mail: info@woongroepenwinkel.nl.
geopend, di. & do. 14.00-16.00 u.

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,
     3816 AJ 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,
Internet: www.stut-consult.nl

Steunpunt leefgemeenschappen Nederland.
Faustdreef 183, 3561LG Utrecht.

      Tel.: 030-2630539
     leefgemeenschappen@worldmail.nl

Voorlichtingscentra
betreffende o.a. bouwen & wonen.
De Kleine Aarde. Postbus 151, 5280 AD 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, 1213 NS Hilversum, Postbus 11,
1200AP Hilversum, tel. 035-6268200.


