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Redactioneel
De landelijke vereniging van Centraal Wonen heeft haar vijfentwintigjarig
jubileum gevierd met een symposium in Hilversum, dat zelf ook een feest
te vieren had
Alleen al uit het feit dat de vereniging zo lang bestaat kun je concluderen
dat er al vele projecten met een jubileum bezig moeten zijn (geweest).
Een vijfjarig bestaan is gauw een feest waard en na tien jaar is er nog
meer te gedenken en op te halen aan herinneringen.
In dit nummer laten we symposiumgangers en feestvierders aan het woord
vanuit Hilversum en Zevenkamp/Rotterdam.
Ook vertelt Esther hoe het is om nieuw in een project te komen wonen
en Harry waarom hij is gaan verhuizen van het ene CW project naar het
andere.

Kan een lustrumfeest volmaakt zijn?
Bij lustrumfeesten lijkt het ons zinvol om achteraf  een lijstje
‘aanbevelingen’ voor anderen te maken. Zodat ze niet in dezelfde kuilen
hoeven te stappen. Of wel, als ze dat willen. Van het Alphense
lustrumfeest herinner ik me een zeer geslaagde PR-actie en veel
notabelen, plus een spetterende opening, met een plaatselijke drumband
en majorettes. Maar we hebben mensen tussen het middag- en het
avondprogramma in, enigszins in de kou laten staan. Zo zie je maar.
Soms ben je met te weinig mensen om ‘alles’ te organiseren, of je vergeet
eenvoudigweg een deel. De redactie nodigt jullie uit om je eigen
jubileumverhalen op te sturen.Met aanbevelingen graag!

AK

Gehoord, Gezien, Gelezen
Vroeger, zo’n 20 twintig jaar geleden,
werden de verslagen van de LVCW
bestuursvergaderingen nog met de hand
geschreven. Kom daar nog eens om.
Toen vergaderde ook het bestuur steeds in
een ander (nieuw) CW-project.

Op het symposium 25 jaar Centraal
Wonen in Nederland begon professor
doctor Koen Raes zijn boeiende toespraak
met “Vroeger, toen de lucht nog proper
was en de sex nog vies ..”

Voorafgaand aan de inleidingen op het
symposium werd een videofilm vertoond
waarin CW-ers geïnterviewed werden
over de thema’s. Enkele vragen: Vanuit
welke ideologie woon je hier? Wat
betekent het voor jou persoonlijk? Vanuit
welke behoefte? Wat krijg je, wat moet je
inleveren? Is CW het organiseren van de
openbare ruimte? Hoe sta je in de groep?
Hoe zie je de toekomst van CW? Deze
film is, zeer professioneel, gemaakt door
Edith Janmaat en Willeke Visser van CW-
Hilversum.

In GA nr 84 staat een artikel over de
nieuwe volkshuisvesting- (nou ja) trend, het
bouwen van vinex-kastelen of gated
communities. En om aan te tonen hoe up
to date Gewoon Anders is: Op 21 oktober
wijdt de televisie er een uitzending aan!
Uit de aankondiging:’” Er worden kastelen
gebouwd aan de rand van Den Bosch.
Geen ouderwetse vierkante exemplaren
zoals in de Middeleeuwen, maar negen
moderne versies, met eigentijdse
uitkijktorens, veel ramen, een binnentuin
annex parkeerplaats en een heuse
slotgracht. De polder rond de kastelen
wordt omgetoverd tot een golfbaan, een
oerbos en een weids park.” .....”In de
buitenwereld, dat wil zeggen bij de
Bossche burgerij, mort het volk..”.

Het internationale blad van
woongemeenschappen roert de perikelen
van het opvoeden van baby’s en jonge
kinderen in een groep aan. De een zegt
dit en de ander dat. De opvoeders krijgen
dikwijls tegenstrijdige adviezen. Moet je
een baby nou wel of niet veel
‘prikkels’geven? Weinig is beter voor de
rust en een goede ontwikkeling, zeggen
voorstanders.Maar veel prikkels aanbieden
verhoogt de intelligentie van het kind en
dat schijnt bewezen te zijn.

Bedenkingen en Bedenksels van Oom Jan
Oom Jan sprak onlangs een neefje van jullie dat in Oslo woont.
Onder de vele Scandinavische merkwaardigheden, waarvan het
neefje vertelde was er één dat Oom Jan bijzonder trof. Hij had
opgemerkt dat in Noorwegen het inkomen (zoals bekend bij de
belasting) van iedere inwoner gewoon openbaar is. Op internet kun
je het gewoon opzoeken. Je kunt gewoon kijken wat je baas verdient
en het inkomen van de koning staat ook vermeld.
Oom Jan moest opeens denken aan ons contributiesysteem in CW7.
We betalen een klein deel daarvan naar inkomen. Een jaarlijks bedrag
van E 98,16 wordt door iedereen ongeacht inkomen betaald. Het
lijkt me redelijk om deze twee contributiebedragen op één hoop te

gooien en voor ieder met een maandelijks bedrag te werken. Echter, moet dit bedrag
geheven worden naar inkomen, of moet het bedrag voor ieder gelijk zijn?
Gezien het Noorse idee, lijkt het me niet onverstandig om, als we voor een contributie
naar inkomen kiezen, uit te gaan van de gedachte dat iedereen zijn inkomen aantoont bij
het bestuur. Ieder van ons krijgt een jaaropgave van zijn werkgever of van de
uitkeringsinstantie. Dat stuk papier lijkt me voldoende om bij de penningmeester het
jaarinkomen te kunnen laten vaststellen. Voorzover men een belastingaanslag ontvangt,
kan die ook dienst doen om het inkomen aan te tonen.
Het bestuur zou eens kunnen peilen of een meerderheid van de leden bereid is zijn
inkomen op die manier openbaar te maken. Openbaar in beperkte zin trouwens, want
alleen het bestuur hoeft inzage te hebben in deze papieren en we kunnen afspreken dat zij
daarover verder hun mond moeten houden. Is een meerderheid van de leden niet bereid
om inzage in hun financiële positie te verschaffen, dan lijkt het mij onverstandig om
contributie naar inkomen te heffen.
Laten we tenslotte even aannemen dat een meerderheid bereid is om zijn inkomen aan
te tonen, wat doen we dan met de leden die dit weigeren? Gewoon hetzelfde als wat de
belasting in zo’n geval ook doet: we  belasten deze leden met de maximale contributie,
gebaseerd op, laten we zeggen E 50 000,-
Overigens had Oom Jan in 2001 een belastbaar inkomen van E 39 847,27

Uit de nieuwsbrief van CW7Kamp te Rotterdam.
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Velderwoude

Symposium 25 jaar Centraal Wonen in Nederland
Je ‘thuis’ is groter dan je eigen huis

Een verslag van onze Belgische gasten.

Het is goed om inspiratie te
vinden in bestaande
projecten in binnen- en
buitenland. Als je dan, zoals
in Nederland de ervaring
aantreft van 85
woongemeenschappen plus
een 10-tal op stapel staande
projecten, en je kan
terugblikken op 25 jaar
zwoegen en knutselen en
zoeken en vinden en
verbeteren, dan zijn wij daar
graag bij.

Het symposium van ‘25 jaar Centraal
Wonen in Nederland’ op 14 juni was voor
alles een viering. Het was het jubileum van
het eerste CW-project in Nederland, de
‘Wandelmeent’ in Hilversum (dus 25 jaar
geleden ingehuldigd, in 1977) en tegelijk

werd de gehele beweging van Centraal
Wonen in de kijker gezet, zoals deze
ondersteund werd en wordt door de
LVCW (Landelijke Vereniging Centraal
Wonen) .
Even vermelden: de term ‘Centraal

Wonen’ dekt daar alle vor-
men van gemeenschappe-
lijk wonen, waar sociale
doelstellingen meer kans
krijgen (zoals b.v. ont-
plooing van het individu,
emancipatie, ecologie,
solidariteit, sociale recht-
vaardigheid)

De viering

Onze Noorderburen waren
zo vriendelijk om de
vereniging ‘Samenhuizen’
uit te nodigen op hun
jubileum plus symposium
ter gelegenheid van 25 jaar
centraal wonen in
Nederland. Luk en Roland
gingen graag op die
uitnodiging in en daar
hebben we geen moment
spijt van gehad! Het was
erg interessant daar in de
Hilversumse Wandelmeent.

En bovendien heel gezellig, een woord dat
regelmatig te horen viel die dag...
De namiddag was opgebouwd rond 3
thema’s: de gedachten die het Centraal
Wonen (Samenhuizen) dragen, de
behoeften die kunnen vervuld worden en
de daad, de concrete realisatie van het
gemeenschappelijk wonen.
Elk thema werd ingeleid door een spreker,
waarna een debat volgde met een panel
en het publiek.

De gedachte

Het was onze collega’s gelukt Koen Raes te
strikken om het symposium te openen.
Raes deed dat door het schetsen van een
maatschappelijk kader rondom de
gedachte van het centraal wonen. Hij
noemt de instrumentalisering van de
openbare ruimte en de sterk doorgedreven
individualisering als twee factoren die de
behoefte aan opnieuw meer ‘gezelligheid’
en contact doen ontstaan.
Met die instrumentalisering bedoelt Raes
dat straten en pleinen steeds functioneler
werden, en dat het sociale eruit verdween.
Straten dienen om je te verplaatsen van a
naar b, en mensen die gezellig staan te
praten op de stoep staan daar lelijk in de
weg.
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Even terugblikken.

Er was een tijd toen het verkeer nog on-
dergeschikt was aan andere menselijke
factoren. Elke gemeente maakte zijn eigen
verkeersreglement en zo vind je in archie-
ven nog voorschriften in de aard van “Ge-
lieve op de Kouterweg niet in galop te pas-
seren, want boer Pieters heeft een zwak
hart en kan daar niet tegen”. Tegenover
het nadeel van een versnipperde regle-
mentering stond de kwaliteit van leven,
behoed door de plaatselijke gemeenschap.
Het idee van buurtopbouw met grote
inspraak door de bewoners werd door de
spreker ook benadrukt.
Mensen geven tegenwoordig meer en
meer de voorkeur aan zelfgekozen verbin-
tenissen, vrienden worden belangrijker
dan familie. Hierdoor, en door het ontbre-
ken van lokale ontmoetingskansen, worden
sociale netwerken steeds meer beperkt tot
eigen generatie en eigen cultuur. Centraal
wonen kan je dus zien als een reactie
hierop. Een CW-project “herovert” immers
openbare ruimte voor sociale contacten
tussen mensen van alle leeftijden.

Openbare ruimtes
moeten voor alles
ontmoetingsruimtes zijn.

De behoefte

Flip Krabbendam, archi-
tect en één van de
initia-tiefmemers van
centraal wonen in
Nederland, kaartte het
imagopro-bleem aan van
Centraal Wonen. Het
publiek beaamde dit. Er
kleeft nog steeds een geiten-wollensokken
imago aan gemeenschappelijk wonen, zeg
maar het communebeeld, en daar moet
wat aan gedaan worden. Daarnaast bestaat
er nog een verwarring met ver-
zorgingsstructuren. “Groepen”, daar kleeft
toch een gevoel aan in de aard van “daar
woon je pas als er iets mis is”.
Hij vindt dat centraal woners zichzelf
duidelijker mogen profileren, i.p.v. van
zich eerder verdedigend op te stellen.

En dan over de behoefte. Een idee achter
veel CW-projecten van de jaren ‘70 en ‘80
was ook het verlichten van voornamelijk
vrouwentaken door bijv. gezamenlijk
koken en een georganiseerde kinderop-
vang. Aangezien in de huidige motivatie
van veel mensen eerder ‘het niet alleen
thuis komen’ zit en er steeds meer l en 2-
persoonshuishoudens zijn moeten we vol-
gens Krabbendam het concept van centraal
wonen in vraag durven stellen. Misschien
kan het accent op andere voorzieningen
en activiteiten (hobby’s, sport,...) komen te
liggen, die het sociale weefsel ten goede
komen.
In de discussie met het publiek kwam
verder nog de nadruk te liggen op de be-
hoefte aan gezelligheid, zonder de kunst-
matige kneuterigheid waarmee dit woord
wel eens beladen wordt. De veelvuldige
kansen op contact, de warmte, de veilig-
heid en geborgenheid van een gemeen-
schap doet zo’n deugd en straalt ook uit
naar de buren buiten een project, die
graag eens komen binnenlopen.

Volop activiteit zowel op als
buiten  het symposium
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De daad

Henk Westra, directeur van de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting, had het als
laatste vooral over een mogelijke aanpak
voor beginnende groepen. We hoorden
dat het in Nederland, net zoals in Vlaan-
deren, moeilijk is een initiatiefgroep te
vormen die sterk is, goed georganiseerd,
met een duidelijk doel en goed geïnfor-
meerd. (Centraal) Wonen wordt ook steeds
duurder en de concurrentie rond bebouw-
bare grond is erg hard. Aangestipt werd
nog dat er een stijgende vraag is naar
groen wonen, ook groen stedelijk wonen.
Sommigen stellen het idee van ‘stadsver-
dunning’ tegenover dat van ‘inbreiding’.
Aangezien Westra’s adviezen vooral de
situatie in Nederland betroffen, ga ik ze
hier niet vermelden. In ieder geval vond
hij dat de LVCW (Landelijke Vereniging
Centraal Wonen) zich sterker moest profi-
leren als informatieverstrekker naar nieuwe
projectgroepen toe. Een suggestie die wij
als ‘Samenhuizen vzw’ voor Vlaanderen
ook zeker ter harte nemen.

Deze spreker had het verder over de trend
om voor het samen wonen toch weer
mensen op te zoeken die aansluiten bij de
eigen leefstijl of die er een goede aanvul-
ling op geven. Zo vermeldde hij een paar
van de types die in sommige marketing
onderzoeken ook gebruikt worden : dor-
peling, yuppie, landschapper, traditioneel,
anarchist, principieel, hypermobiel,... Ook
allochtonen zoeken meer en meer naar
vormen van gemeenschappelijk wonen, dit
met zijn eigen vraag, behoefte en vorm. Er
wordt verder ook geëxperimenteerd met
verschillende vormen van buurtwerking.

In de discussie werd nog de rol van de lo-
kale overheid (gemeentes) benadrukt om
Centraal Wonen te bevorderen. De burge-

meester (wethoudster) van Hilversum
maakte trouwens deel uit van het panel en
beaamde het belang van ondersteuning
vanuit lokale en landelijke overheid. Zo
zouden b.v. in het bestemmingsplan zones
kunnen vastgelegd worden met voorkeur
voor groepswonen. Tot slot kwam nog eens
de behoefte aan betrokkenheid aan bod.
Overal is er tegen overdreven individuali-
sering een tegenbeweging aan de gang, en
CW is een leefstijl die hierbij aansluit. Je
moet je individualiteit niet opgeven, maar
samen in eigenheid leven. Of zoals een
spreker opmerkte: “Het is niet leuk om in
je eentje een individualist te zijn”. Ada
Bolder, voorzitster
van de LVCW, had
nog een leuke
afsluiter. Vanaf
volgende maand mag
de vereniging
immers voor het
eerst in haar 25-jarig
bestaan twee gesub-
sidieerde mede-
werkers in dienst
nemen. *) Iets waar
wij voorlopig alleen
maar jaloers op
kunnen zijn...

Gezellig daar in
Hilversum

Omdat we ter plekke
bleven logeren heb-
ben we nog kunnen
genieten van de gast-
vrijheid van de be-
woners van Centraal
Wonen Hilversum.
We mochten groeps-
feest van de ‘Wan-
delmeent’
meemaken, met een

toespraakje, sketches een percussiefestijn
en massa’s taart. We mochten mee aan
tafel schuiven en kon-den aan den lijve
ondervinden hoe het voelt in een groep
onthaald te worden.
‘s Avonds werd er bij een glas wijn nog
gezellig verbroederd met de bewoners van
de Wandelmeent en met onze fijne colle-
ga’s van de LVCW. Bij deze verklap ik u
ook een weddenschap die wij met hen
aangingen: over ten laatste vijfjaar heeft
Samenhuizen ook een betaalde werkkracht
in dienst!
De ochtend nadien kon een lichte kater
niet verhinderen te voelen hoe fijn het kan

zijn samen te ontbijten in een aangename
en doorleefde clusterwoonkamer (zie ook
artikel over CW-Hilversum). De opgesto-
ken informatie hebben we goed meegeno-
men, maar bovenal genoten we van het
gevoel van warme betrokkenheid en dan
zuchtten we verzaligd: “jaaaah, zo kan het
zijn, daarvoor doen we het, en zo komt
het ook wel in orde bij ons...”

Roland en Luk

*) Noot van de redactie: Helaas blijkt tot ontzetting
van de vereniging op het laatste moment alles niet te
zijn doorgegaan. Meer hierover in de volgende GA.
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20   Jaar   Centraal Wonen 7-Kamp
Deze keer waren we er helemaal klaar voor, we hadden immers genoeg tijd gehad

om ons voor te bereiden.

Dagen van tevoren was de lustrumcommissie al druk bezig het feest op te starten.

Jan’s blaadjes van ‘op stoom’ vielen in de bus en fraai gekleurde vellen voor de

fotocollages werden uitgedeeld door bezig bijtje Carola.

Naarstig ging ik op zoek naar mijn achte-
loos in de rommelkamer weg gestopte
fotomapjes, zouden er nog bruikbare
exemplaren tussen zitten? Over het resul-
taat was ik tenslotte best tevreden en zo te
zien hadden meer cw-ers flink in hun
fotoarchief gespit. Fried spande de kroon,
hij ging terug tot het stenen tijdperk, er
stonden nog nét geen dinosaurussen op
zijn collage.
De zaterdag voor het feest was nationale
versierdag, in de kroeg kon je reepjes
crèpepapier ophangen tot je scheel zag en
de gangramen werden opgesierd met zelf
gemaakte bloemen. Diverse kerstverlich-
ting, heliumgevulde cijfers 20 en kunst-
werken van cw-ers maakten de zaak bijna
af. Bijna, want vergeet de tent niet, die
opnieuw met vereende krachten opgezet
werd. Elk lustrum is er wel iets zoek van dat

gevaarte en het was nu niet anders, maar
met veel geïmproviseer stond ie er dan
toch maar weer, onze goeie ouwe tent.
De zonovergoten zondag vormde een fraai
decor voor het maken van de groepsfoto
door topfotografe Riekje. Daarna hield
Fried namens het bestuur de officiële
openingsrede, gevolgd door de toespraak
van een Vestiavertegenwoordiger (Ver-
huurder red.). Ondertussen werden voor
kleine en grote kinderen ballonnen met

helium gevuld. Dat gaf een hoop gelach,
maar nog meer gehuil wanneer een ballon
al wat eerder weg wilde dan de bedoeling
was. Uiteindelijk gingen ze dan toch
allemaal de lucht in, van fraaie kleuren en
kaartjes voorzien, op zoek naar vreemde
verten en een eerlijke vinder.
Toen was het tijd voor een demonstratie
van streetdance door Xandra, Kay, Sandy,
Joyce en Larissa. Dat ging heel soepeltjes,
vooral Kay viel op door een prachtig
uitgevoerde val op de grond.
Na een kopje koffie met een heerlijk stuk
zelfgebakken taart zat de stemming er me-
teen goed in. Vervolgens koos ik voor de
diapresentatie door Bert met als thema
“hoe cw begon”. Uit zandhopen en bouw-
grond zagen we langzaam ons centraal
wonen kompleks verrijzen. Dat was dikke
pret, vooral voor de oudgedienden onder

ons, die uit elke hoop zand precies konden
voorspellen wiens huis er kwam te staan.
En mensen maar vooral kinderen verande-
ren best veel in 20 jaar tijd, wat aanleiding
gaf tot opmerkingen als: “Wie is dàt nou,
dat is toch die en die? Nee joh, dat is zus
en zo, kijk maar naar z’n haar”. Of: “Is dat
niet pietje puk? Tsja, ik zou ‘t niet durven
zeggen, maar aan de bril te zien is het toch
Hans Anders.” Nostalgie ten top dus en zo
hoort het ook bij een lustrumviering.

De zondag sloot af met een pot luck in een
geweldige sfeer. De muziek werd verzorgd
door de accordeonist die altijd zijn dagen
slijt voor de deuren van Super de Boer. En
wat kan die man spelen, zeg! Hij bracht
Edwin en Els tot extase in de vogeltjesdans
en Winnifred tot een balletdansje met een
heuse pirouette. Italiaanse toestanden
zogezegd, bellissima!
Dinsdagavond was ik weer present, eerst
bij het eten en later bij het open podium.
De kok was ongesteld geworden, stond er
op een briefje en daarom was het hoog tijd
voor de afhaalchinees. Veel rust was ons
eters niet gegund, want een donkere lucht
voorspelde weinig goeds en zo eindigde
de maaltijd in een waterballet met special
thunder effects. Partytenten en zonne-
schermen boden een redelijk droog
onderkomen, dus eigenlijk werd het
daardoor een heel spectaculaire maaltijd.

Jawel, het open podium stond nu op het
programma, een hoogtepunt in elke lus-
trumweek. Vanwege een mogelijk buitje
zaten wij heel knus bijna op elkaars schoot
onder de partytent. Er was dit keer heel
veel muziek en zang, vooral Anton en Ria,
die speciaal woonboot en haard hadden
verlaten om hun vroegere buren te amuse-
ren, wisten van geen ophouden met hun
groep Duende.
Ook de vrolijke noot ontbrak niet, Winni-
fred had de lachers op haar hand bij het
wel op heel speciale manier voordragen
van gedichten. En het was nog wel zo
serieus bedoeld....
De wiet-workshop spetterde werkelijk van
het podium door allerlei special effects
zoals een verlicht kruis, grote brandende
stickies en niet te vergeten een rond vlie-
gende papegaai, verbijsterend. Hulde
daarvoor aan Edwin, een nieuw groot
talent in ons midden.
Nieuwe bewoners Jeannette en Martin
waren totaal niet verlegen blijkens de
dansact die zij ten tonele voerden. Om je
vingers en nog heel wat meer bij af te
likken, woef!!!
Conferencier oom Jan(zie pag 2) tenslotte
haalde zoals gebruikelijk flink wat bewo-
ners door de modder en dat vonden wij
allemaal weer heel vermakelijk. Nu al 20
jaren bij elkaar, bravo!

Op woensdag mochten onze kinderen hun

Nobody is prfect but a team can be
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kunsten vertonen op het podium. De een
was nog leuker dan de ander, hetzij virtu-
oos spelend op een muziekinstrument,
hetzij swingend op coole muziek. Zelfs
een mimespel en magnifiek uitgevoerde
moderne dans stonden op het programma.
Ik vond het kinder open podium minstens
zo boeiend als dat van de volwassenen.
Hartstikke goed, kids!
‘s-Avonds ben ik nog naar de open lucht
bios getogen in hof 1. Louise had ‘m uitge-
zocht: een knotsgekke film over een stoere
FBI-agente, die voor haar werk omgeto-
verd moest worden tot een geloofwaardig
deelneemster aan eeî miss-verkiezing.
Uiteraard Amerikaans en heel leuk.

Inmiddels zijn we al over de helft en, wat
gaat het hard, bij de donderdag beland
voor de presentatie klusters nieuwe stijl.
PC Hooft hield boekenmarktverkoop met
de bedoeling van de opbrengst nieuwe
klusterstoelen aan te schaffen.
Bij het Noorderlicht stonden ijsmannen en
vrouwen ijsco’s uit te delen als after dinner.
In het fitnesskluster kon je fitnessen en in
de kroeg werd een nailart demonstratie ge-
geven. Heel wat mensen liepen na afloop
rond met een stilleventje op hun nagel.
Bij Cor in de Crea tenslotte kon je je hand-
afdruk laten vereeuwigen in een cementen
tegel. Wat een schitterend idee trouwens,
onze eigen walk of fame, want de tegels
komen op de paden in de binnenhoven te
liggen.

Voor de vrijdag had ik mij opgegeven als
vos voor de vossenjacht en schoffelde wat
onkruid in en voor mijn tuintje. Andere
vossen waren veel extravaganter verkleed
als o.a. clown, heks, zwerver en auto-
monteur, zodat ik pas op het allerlaatste
moment door de kinderen als vos herkend
werd.
De avond was toebedeeld aan onze gele-
genheidstoneelspelers met het stuk ‘Frede-
rick’. Het verhaal speelde zich af op een
eiland, dus het terrein met sloot achter de
D-rij was daarvoor een perfecte locatie.
Het weer was prachtig en de belichting zo
opgesteld dat optimaal van het effect in de
natuur geprofiteerd werd. Een visueel
hoogstandje en heel sfeervol, bijna sprook-
jesachtig. Ook een koppel eenden kreeg
applaus toen zij zich in het toneelstuk
zwommen. Sommige spelers kon ik wat
moeilijk verstaan, maar het verhaal op zich
was heel goed te volgen. Opnieuw een ge-
slaagd lustrumspel, onder de regie van Jan.
De laatste feestdag, zaterdag, was zoals
altijd gereserveerd voor de zeskamp. Er
werd weer heel wat af gerend, gewipt en
gesprongen. Trefwoorden: ski’s, skippybal,
vliegende hollander, reuzenstep, ballen-
broek, ijsje, scheidsrechter(s). Het publiek
leefde intens mee en vuurde her en der
deelnemers aan tot topprestaties.
Het klapstuk werd gevormd door het feest
op het Mieke Telkampplein met de groep
Motherz. Lekkere funky muziek, waar

goed op te dansen viel en dat deden we
dan ook volop. Drinken en praten kon je
beter doen in de tent buiten, want op het
plein werd je ondersteboven gedanst en
alleen gebarentaal bood kans op enige
communicatie. En wat waren we feestelijk
uitgedost, wat een mooie mensen allemaal!
DJ Edwin nam na twaalven de fakkel over
met het draaien van pittige golden oldies
oftewel gouwe ouwe. Om 4.30 uur was
het feest en daarmee ons 4e lustrum toch
heus en helaas voorbij.

Geeuw, rochel, slaap in de ogen, stinkende
adem: goeiemorgen cw-ers allemaal, het is
ZONDAG OPRUIMDAG! Kreunend kro-
pen de meesten uit bed en sleepten zich
voort om de boel op te ruimen en schoon
te maken. Na een paar uur stevig aanpak-
ken was er geen spoor meer van een week
feesten te bekennen. Hoewel de kroeg er
nog steeds feestelijk uit zag met al die
reepjes crèpepapier en collages.
Mensen moesten gewoon afkicken, dus
werden er na het opruimen stoelen buiten
gezet in het eerste hof. Bij een kop koffie
werd er flink en vrolijk nagepraat. Dit liep
toen zodanig uit de hand, dat ‘s-avonds
besloten werd pizza’s te laten komen en
dat betekende toch echt het EINDE.

Resumerend kan ik stellen dat wij dit
twintigjarig lustrumfeest knus, knoertgezel-
lig en super relaxed hebben gevierd. Ik
heb mensen gezien en gesproken die ik al
tijden niet was tegen gekomen en ik voel-
de weer die onderlinge verbondenheid
met elkaar, het echte groepsgevoel van
Centraal Wonen. Sinds de klusters oude
stijl zijn opgeheven, mis ik best wel de
onderlinge betrokkenheid. Juist dat samen-
gevoel vond ik deze week heel sterk.
Ook het mooie weer deed een stevige duit
in het zakje, de regen viel pas goed toen
het feest zowat voorbij was.
Een pluim van 2 meter voor de lustrum-
commissie. De commissie heeft niets aan
het toeval overgelaten en het is aan de
inzet en inspanningen van al deze mensen

Jeugdige Lustrumrecensies
Lisanne en Lauri waren er ook........
En ze vertellen van hun pret en pech.

Hallo,
Ik vond het lustrum heel leuk. Hier onder
heb ik een rijtje met de leukste dingen:
·    Potluck.
·    Vossenjacht.
·    Nail-art.
·    Eetcafé.
·    Rotti.
·    Open podium.
·    Feestavond (toen bleef ik tot kwart voor

een op.)
En natuurlijk zeskamp want toen waren we
eerste geworden en hadden we 4 strippen-
kaarten gewonnen voor lauri, olga, Jytte,
louise, nadesh (nichtje van louise.) en voor

mij een halve en voor hannie een hele,
want die hoorde ook bij ons groepje.
Maar ik vond eigenlijk alles wel leuk. Het
was een heel leuk lustrum!

Groetjes lisanne

Hoi C .W tjes!
Ik vond het lustrum super leuk!!!
Ik vond het ook heel leuk om de Diddles te
maken, maar het was wel jammer dat er 2
Diddles weg zijn gegooid.
Het Open Podium was het leukst.
Ook het 6 kamp was leuk. Ik had toen
gewonnen met mijn team en iedereen
kreeg een halve strippenkaart. (die was ik
jammer genoeg gelijk kwijt)
Ik heb veel gelachen.

-xxx- Lauri

te danken dat de week zo geslaagd verliep.
Dank jullie wel! En verder iedereen die
zich ingezet heeft dit evenement te laten
slagen en dat waren er velen.

Tot slot wil ik het eetcafé Eet Mee nog ver-
melden, een gezellig dagelijks gebeuren
met heerlijke maaltijden. Tim is inmiddels
uit- en afgeserveerd, wat een kanjer.
Dit grootse lustrumgebeuren is nog eens op
video terug te zien. Nu in volle vaart op
naar de 25 jaar met zijn allen, want voor je
het weet zijn we weer 5 jaar verder.
CW Zevenkamp gaat nooit verloren......

Nelleke van der Poel

Uit Nieuwsbrief van CW7Kamp te
Rotterdam
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Ik heb een nieuwe relatie
Half juni dit jaar ben ik van Centraal Wonenproject gewisseld.

Om verschillende redenen was het tijd om te gaan. Ik heb meer

dan negen jaar gewoond in wat wij daar in Amersfoort met zijn

allen ‘De Woonvorm van de Toekomst’ hebben genoemd.

Daaraan vooraf gingen nog vier volle jaren van de initiatieffase,

die ik, als initiatiefnemer, van A tot Z heb meemaakt.

Nu woon ik in Centraal Wonen Deventer, vlakbij de IJssel.

Ja, zij (de bewoners) noemden mij steeds
de oprichter. Telkens moest ik dan zeggen:
‘nee, ik ben niet de oprichter, maar de
initiatiefnemer. Ik heb de eerste stap gezet,
maar samen met jullie/met anderen heb ik
’t allemaal opgericht’.
Maar kennelijk wilden ze dat graag steeds
zeggen. Waarom weet ik ook niet. Het
heeft mij best wel veel energie gekost, da’s
zeker. Maar ik had ook een duidelijk doel
voor ogen van (zo te) leven. Ik had een
beeld te vervullen. En ’t is uitgekomen.
Maar tegelijk is het nou uiteindelijk ook
genoeg. Net of de relatie op en uit is. Ik
moest echt veranderen.
Af en toe mis ik mijn oude project wel.
Dan denk ik aan een aantal vrij willekeu-
rige bewoners, waarmee ik gedurende die
slordige 13 jaar van alles heb meegemaakt.
Natuurlijk speelden er ook andere zaken
een rol bij mijn vertrek. En dat waren twee

dingen, waarvan ik er een hier wel wil
benoemen.

Plat proaten
Deze tekst heb ik eerst geschreven in het
Overijssels dialect. Daarna heb ik er
Nederlandse woorden van gemaakt. En
toen heb ik het verder bijgeschaafd.
Ik ben namelijk geboren in Lutten, dat ligt
vlakbij Hardenberg. Hardenberg zeg je?

Dat ligt boven Ommen, in Noord-Oost
Overijssel dus.
Op mijn eerste jaar ben ik met mijn ouders
uiteraard en mijn broer en twee zussen
verhuisd naar Baarn. Vlakbij onze Koningin
(‘Kunnegin’) dus. Mijn ouders praatten
echter altijd plat Overijssels tegen elkaar en
ook tegen ons. En op een of andere manier
is dat twee jaar geleden nogal boven
komen drijven in mezelf. Hoe meer ik ’t
praatte, hoe beter ik mij ineens voelde. Als
ik in ’t dialect schrijf of praat of denk, dan
komt in mijn ervaring veel directer uit wie
ik zelf nou eigenlijk ben.
En dat dialect wordt in algemene zin (het
verschilt per plaats/streek enz.) meer in
Deventer en vooral het achterland daarvan
gepraat dan bijvoorbeeld in Amersfoort.
Dus was de keus uiteindelijk voor mij heel
logisch: terug naar ’t Oosten!

Relatie(s)
Zoals ik al zei, is dit dus mijn tweede
relatie, woonrelatie zullen we maar
zeggen.
En ik moet zeggen: ‘t is nou toch heel
anders. Ik geniet veel meer (althans zoals ik
mij herinner van tien jaar geleden) van
mijn eigen huisje en balkonnetje en ka-
mertjes dan in ‘t huis in mijn eerste pro-
ject. Daar stond veel meer het gemeen-

schappelijke voor mij op de voorgrond en
was mijn huis minder belangrijk. Ik zat
toen geloof ik wel in zes werkgroepen
tegelijk. Niet dat ik er spijt van heb, van
alles. Want ’t was duidelijk een fase in mijn
leven waarin ik helemaal - za’ k maar zeg-
gen - uitgemolken heb wat er nou wel en
niet mogelijk was in centraal wonen.
En nou ben ik weer een ‘woonrelatie’
aangegaan, maar heel anders begonnen.
Met ervaring, met een meer realistische
kijk op de mogelijkheden. En ik ben ook
direct  veel meer bezig met werk en
sociale contacten juist buiten het project.
Dat ging in het vorige project toch ook wat
anders.

Ik heb door allerlei hier niet noodzakelijk
te omschrijven redenen vrij weinig, nogal
korte  (dus niet langdurig ‘uitgemolken’)
relaties gehad in de ‘normale’ (intieme dus)
zin. Zoals velen om mij heen die wel heb-
ben gehad of nog steeds hebben.
Maar met deze “woonrelatie” heb ik wel
grondig ervaring opgedaan, althans met
een gemeenschappelijke woonvorm.
Uiteindelijk was die woonervaring  voor
mij allemaal goeddeels teruggebracht tot
de ervaring van een gewone straat.
Maar dat met een meerwaarde door de
gemeenschappelijke ruimtes (vijf maal
koffieochtenden per week) en wie weet
ook door een bepaalde instelling van de
medebewoners. Zo ‘afgeslankt’ van idealen
(zeg maar gerust ‘afgevallen’) ben ik
verhuisd naar Deventer.

In Deventer
In Deventer kwam in de eerste maand wel
af en toe verdriet naar boven over allerlei
pijnlijke aanvaringen in de afgelopen
veertien jaar. Wat kun je je hechten zeg,
aan iets of iemand, in dit geval een
heleboel ietsen en iemanden tegelijk.

CW-Deventer

CW-Deventer
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Een Interview met een nieuwe bewoner , Martin Quist
Sinds begin juni is komen wonend aan de VE v. Vrieslandstraat.

Op dezelfde dag dat hij de sleutel kreeg van dat pand is hij er

ook ingetrokken. Dit was eigenlijk niet gepland, maar meer een

samenloop van omstandigheden.
Hij verbleef tot dan toe in een caravan in
Dirksland en had vanwege scheidings-
perikelen nauwelijks spullen om een huis
mee in te richten. Tot dat een gulle gever
hem juist op diezelfde sleuteldag van
allerlei meubilair voorzag. Martin aarzelde
geen moment, maar ging gelijk hier
wonen. Dat heeft zo z’n voor- en nadelen,
want netjes witten bijvoorbeeld is er door
alle haast bij ingeschoten. Dus wie hem
daarmee wil helpen is van harte welkom.
Ook als je een fauteuil of salontafel over
hebt, houdt hij zich aanbevolen, evenals
voor wandversieringen en dergelijke.
Deze jongeman is voor velen al geen
onbekende meer, want wie naar het open
podium is komen kijken heeft hem kunnen
bewonderen als de blonde blanke slavin,
die wulps kronkelend aan de voeten lag
van his/hers royal badness Prince. Een leuk
visitekaartje vindt hij zelf.
Martin heeft vanaf de oprichting 7 jaar in
cw Vlaardingen gewoond, waar hij iemand
leerde kennen met wie hij later ging
trouwen en in een nieuwbouw koophuis
wonen. Wat hem betreft was hij veel liever
in cw gebleven, maar zijn vrouw wilde dat
niet, dus dan maar in een keurige,
hartstikke kale nieuwbouwwijk vol
nieuwbouw-carrièremensen. Echt te erg

voor woorden. Hij kreeg twee kinderen:
Stijn van 6 en Fleur van 3 jaar, maar het
huwelijk strandde, dus Martin besloot zich
weer in te laten schrijven in maar liefst 3
cw-projecten in Rotterdam, t.w. de Banier,
de Bonnefanten en cw 7-kamp. Onze
locatie beviel hem het meest, qua huis en
omgeving stak het ver boven de andere
uit. Ook met de mensen hier klikte het
meteen en het hof bevalt hem heel erg
goed door de ligging en de gezelligheid.
Martin heeft er zin in, hij heeft nog wat tijd
nodig om zijn privézaken goed te regelen
en hier in te burgeren, maar hij zal zeker
actief bezig gaan in ons project. Hij neemt
nu al deel aan het gezelligheidsgebeuren
in en om de kroeg, zo heeft hij zich
bijvoorbeeld aangemeld als barkeeper.
Verder koestert hij grootse plannen voor
dansavonden op blote voeten in het
fitnesskluster. Dit meditatieve
dansgebeuren staat bekend onder de naam
de 5 ritmes en zal als een workshop door
hem gegeven worden. Ook is hij
geïnteresseerd in rugzakwandelen en
kamperen, dus dat wordt de paden op de
lanen in met wie weet onze Bert.
Ik vraag hem of hij het verschil aan wil
geven tussen cw Vlaardingen en cw
Zevenkamp:

“In Vlaardingen is net zo’n ontwikkeling
geweest als hier, in   het begin heel idea-
listisch met later de kater. Het verschil is
dat Vlaardingen niet meer kon doordraaien
en jullie hier wel. Vlaardingen was kleiner,
28 huizen, met maar 1 grote gemeen-
schappelijke ruimte, terwijl het hier veel
groter is met 60 woningen en meerdere
klusterruimten. Dat biedt mogelijkheden
voor verschillende interesses in kleinere
groepen.
Martin is van beroep calculator en werk-
begeleider in de wegenbouw. Het accent
ligt op calculaties, maar daarnaast legt hij
vanuit zijn kantoor contacten met leveran-
ciers en onderaannemers alsook opdracht-
gevers. Het is een financiële/commerciële
job.
Aan hobbies ontbreekt het hem niet. Hij is
dol op het al eerder genoemde
rugzaklopen en kamperen, maar luistert
ook graag naar alle soorten van muziek en
gaat regelmatig naar live optredens van
jazz-, blues- en rockbands. Het 5 ritmes
dansen werkt zelfs min of meer verslavend,
zo vaak doet hij dat. Hij houdt van lekker
eten en aangezien zijn vader kok was, kan
hij ook heel goed koken. Eigenlijk zou hij
best fulltime huisman willen wezen met
een vrouw die de kost verdient, geen
probleem.
Al met al lijkt Martin goed op zijn plek in
onze gemeenschap, een echte aanwinst.
De nieuwsbrief heet hem dan ook van
harte welkom en wenst hem veel
woonplezier hier.

Nelleke van der poel
Uit Nieuwsbrief van CW7Kamp te
Rotterdam

Maar er kwam ook een heleboel vrijheid
terug. Weg waren al die verplichtingen die
aan mij kleefden, juist vanuit mijn
betrokkenheid als initiatiefnemer. Aan de
andere kant voelde ik mij vaak heel
vreemd met alles wat anders was in
Deventer en dat vond ik best eng. Ik zat
een korte tijd (anderhalve maand
ongeveer) in een soort niemandsland
tussen twee werelden.
Ik denk wel eens en dat speelde ook wel in
mijn gedachten: ga eerst eens in
Amersfoort in een gewone straat wonen en
laat alles eens zakken. Ik wilde snel weg,
maar er was niet zomaar een mooie
woning in die plaats beschikbaar, vond ik,
en bovendien zag ik mezelf zo alleen
zitten in zo’n gewone straat als een
cultuuromslag, die voor mij te negatief zou
uitvallen. Dus besloot ik toch wel graag
verder te willen in Centraal Wonen.

De wassende Linde?
Nou ik dit schrijf, zo begin september
2002, denk ik echter af en toe: ik zou
misschien best wel toch in een gewoon
huis in een gewone straat willen wonen.
En dat verbaast en verrast me wel een
beetje. Goed en nieuw? De reden dat ik

CW-Amersfoort “Woonvorm van de Toekomst”

het nu misschien zou aandurven is mis-
schien dat ik waar dan ook in het Oosten
meer aansluiting kan of denk te kunnen
voelen via het dialect praten/horen  (en de
cultuur van de Oosterlingen, want die is
zoals ik al dacht duidelijk anders, lees: ik
vind ’t leuker/past meer bij mij). Maar
voorlopig eerst maar eens doorgaan met
wonen in dit tweede project op een los-
sere, onafhankelijker manier, zo voelt het.
Ik heb vaak de indruk dat mensen die van
een lange eerste intieme relatie in een

tweede gestapt zijn misschien wel iets
soortgelijks denken of voelen/ervaren.
Maar op dat vlak ben ik denk ik nog te
idealistisch.  Daar moet ik nog flink (vet
zeggen de jongeren tegenwoordig) wat
van meemaken en waarschijnlijk van
afslanken…..Kennelijk moet je alles echt
zelf  meemaken om te weten wat het is en
om te kunnen destilleren, wat er reëel en
illusie aan is. Daar word je slank van. Dat
haal je nooit uit de boeken of door gepraat
van anderen.

HL
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Boeken & Folders
* Algemene CW informatiefolder

(Gratis))
* LVCW video. VHS, 20 minuten.

Rondleiding door en ervaringen
van projecten.

   (•  20,- en huur •  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

Te Koop
* ‘Centraal Wonen in Beeld’ dl. 2
   (aanbieding •  1,25)
* ‘Centraal Wonen in Beeld’ dl. 3
   (•  10.-)
* ‘Centraal Wonen in Nederland’
   B. Kesler (•  16,-)
* ‘De gevolgen van het huurbe-
   leid voor CW projekten’,
   R. Panneman (leden; •  6.-,
   niet-leden •  9,-).

Diversen
* Koffie-/theekopjes  met CW logo en

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

De Winkel van het Verenigingsbureau
Te Huur

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

over centraal wonen.
* De CW vlag (ook te gebruiken als

spandoek).

Borgsom voor de drie bovengenoem-
de items is •  50,-
Leenvergoeding (leden •  1,20 niet-
leden •   4,50).

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

    voor •  45,-.
Begeleiding van het spel kost •  150,-

per dagdeel (minimaal nodig 2
dagdelen) + reiskosten spelleider.
Het verdient aanbeveling van
tevoren na te gaan of een
betrokken woningbouwstichting
en/of gemeente (even-tueel via
sociale vernieuwings-gelden)
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
Volkshogeschool te Bergen aan Zee
een cursusprogramma “Woongroep in
Zicht” beschikbaar 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.

Colofon
‘Gewoon Anders’ is het kwartaalblad van de

Landelijke Vereniging van Centraal Wonen

projecten ( LVCW) en verschijnt vier maal

per jaar.

Verenigingsbureau
Grenadadreef 1-J, 3563 HE Utrecht.
Tel: 030-2612585. (doorgeschakeld)
Internet: www.lvcw.nl
E-mail: info@lvcw.nl

Abonnementen
•  8,- per 4 achtereenvolgende nummers
*    Leden van aangesloten projecten

betalen E 7.-
*     Aangesloten groepen krijgen per 10

woningen / wooneenheden 1 exemplaar
van ieder nummer ter verspreiding onder
hun leden.

*    Losse nummers kosten voor leden •  2,-
incl. porto en •  2,25 voor niet-leden excl.
porto.

Redactieadres
Annemarie Kooij, Zeelandstraat 26,
2408 GJ Alphen a/d Rijn.
Email; A.Kooij@hetnet.nl

Redactie
Flip Krabbendam (CW-Delft)
Harry Linde (CW-Deventer)
Heleen Toet (CW-Heemskerk)
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(c) Auteursrechten
Overname van artikelen en illustraties is niet
toegestaan zonder toesteíming van de redactie.

Is er interessant nieuws uit uw
project schrijf ons dan. Jullie
project jubileert? Meldt dat dan
tijdig aan de redactie, dan komen
we voor een artikel in de Gewoon
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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, 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  •  3,- p.p. Volgende nachten •  1,50 p.p. Douche en toilet aanwezig.

Mogelijkheid tot koken •  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 in 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

5

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 initiatief-groepen
kost •  2,50 per h.h..
Startende groepen kunnen, voordat ze lid
worden, een informatiepakket aan-vragen.

Voor woongroepzoekers zijn
'vakatures' in projekten op Internet-site
van de LVCW te vinden.

Bestuur:
Voorzitter: Ada Bolder
Secretaris: Thea Bekkers (Breda)
Penningmeester: Gerard Koning (Groningen)
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 Projekten

De kodes tussen haken betekenen:
Nb = Nieuwbouw, Ob = Oudbouw,
H = Huurwoningen, K = Koopwoning-en, HK
= Huur- en koopwoningen.
Het getal geeft het aantal woningen aan
(i.p.v. een getal kan er ook de aanduiding
“Wg” = Woon-groepstaan). Het jaartal is het
startjaar van het projekt. Projekten aangeduid
met een * zijn in voorbereiding.
Wijzigen graag doorgeven aan info@lvcw.nl

AlkmaarAlkmaarAlkmaarAlkmaarAlkmaar
C.W. De Rups, Harpoenstraat 1, 1825 LD,

Alkmaar [Nb H 9 1983]
info: Wim Grapendaal, tel: 072-5618482,

email: grap.wit@hccnet.nl
C.W. De Regenboog, Elzasstraat 39, 1827 BV,

Alkmaar, tel. 072-5620770 [Nb H 40 1986]
info: Gerard Eggerding, tel: 072-5629444
email: gerardeggerding@freeler.nl

AlmereAlmereAlmereAlmereAlmere
*C.W. 1904 i.o., O. Wellestraat 6, 1325 HB,

Almere
Alphen a/d RijnAlphen a/d RijnAlphen a/d RijnAlphen a/d RijnAlphen a/d Rijn
C.W. Alphen a/d Rijn, Zeelandstraat 26, 2408

GJ, Alphen a/d Rijn [Nb H 30 1995]
info: Annemarie Kooy, tel: 0172-495244
email: a.kooij@hetnet.nl

AmersfoortAmersfoortAmersfoortAmersfoortAmersfoort
C.W. Het Hallehuis, Sandenburg 20, 3813 LX,

Amersfoort, tel. 033-4804951 [Nb H 33]
info: Jelle Mulder, tel: 033-4807684

C.W. Woonvorm van de Toekomst, Hof der
Toekomst 29, 3823 HX, Amersfoort, tel.
033-4564015/4570233 [Nb HK 61 1993]
info: tel: woonruimte: 033-4562778/

4563005/4559282
website: www.jhmh.cistron.nl/~jhmh/wvdt/,

email: fbardoel@uwnet.nl
AmstelveenAmstelveenAmstelveenAmstelveenAmstelveen
C.W. Amstelveen, Suze Groeneweglaan 63,

1183 EK, Amstelveen, tel. 020-4560254 [Nb
H 36 1993]
info: Frans van Nostrum, tel: 020-6439515
website: home.zonnet.nl/cw.amstelveen/,

email: nostrum@wxs.nl
ApeldoornApeldoornApeldoornApeldoornApeldoorn
C.W. ‘t Vierschaar, Magistratenveld 613, 7327

LK, Apeldoorn, tel. 055-5415569 [Nb H 25]
info: Monique Kapel, tel: 055-5331986
website: www.cwapeldoorn.nl, email:

info@cwapeldoorn.nl
BredaBredaBredaBredaBreda
C.W. Het Aardrijk, Aardrijk 103 A, 4824 BT,

Breda, tel. 076-424207 [Nb H 52]
info: Kees Bekkers, tel: 076-5424846
website: www.aardrijk.nl, email:

info@aardrijk.nl
Capelle a/d IJsselCapelle a/d IJsselCapelle a/d IJsselCapelle a/d IJsselCapelle a/d IJssel
C.W. De Bonvivant, Bonnefanten 45, 2907 NA,

Capelle a/d IJssel [Nb H 50 1990]
info: Jacqueline Stoele, tel: 010 4581718

website: www.cw-capelle.box.nl, email:
j.m.a.stoele@capellaandeijssel.nl

DelftDelftDelftDelftDelft
C.W. Delft, Fuutlaan 160, 2623 MS, Delft, tel.

015-2617724 [Nb H 80]
info: Rosa Verhoeff, tel: 015-2577729
website: www.xs4all.nl/~cwdelft, email:

belangstellendenlijst.cwdelft@xs4all.nl
Den HaagDen HaagDen HaagDen HaagDen Haag
C.W. Katerstraat, Katerstraat 41, 2512 CD, Den

Haag [Nb H 31 1986]
info: Paula Vlietstra, tel: 070-3646581
website: www.xs4all.nl/~fabriek/centraal-

wonen/, email: centraalwonen@xs4all.nl
C.W. Houtwijk, Albert Schweitzerlaan 24 B,

2552 PK, Den Haag [Nb H 49]
info: Dientje van Tilburg, tel: 070-3972329

DeventerDeventerDeventerDeventerDeventer
V.E.G.W.D.  ‘Het Zandgoed’, Lange Zandstraat

191, 7412 CG, Deventer [Nb K 10]
info: Marjolein Fransen, tel: 0570-615695

C.W. Deventer, J.D. Huibersstraat 10, 7412 JR,
Deventer [Nb H 32]
info: Maria Karsten, tel: 0570-610406
website: www.centraal-wonen-deventer.nl

DriebergenDriebergenDriebergenDriebergenDriebergen
E.C.W.D. Ecologisch C.W. Driebergen, Bosstraat

33, 3971 XA, Driebergen, tel. 0343-521348
info: Mine de Ranitz
email: mine.deranitz@12move.nl

EdeEdeEdeEdeEde
C.W. De Wonewei, Hegelstate 17, 6717 SL,

Ede [Nb  47 1996]
EindhovenEindhovenEindhovenEindhovenEindhoven
C.W. Strijp, Strijpsestraat 48, 5616 GR, Eind-

hoven, tel. 040-522864 [Nb H 21]
info: Rianne Leenders, tel: 040-2523219
website: www.cws.lvcw.nl, email:

rianneleenders@hotmail.com
C.W. Lismortel, Tourslaan 18, 5627 KX,

Eindhoven [Nb H 67 1983]
info: Mattie Wethlij, tel: 040-2426833
website: www.lvcw.nl/cwl, email:

info@cwl.antenna.nl
EnschedeEnschedeEnschedeEnschedeEnschede
*C.W. Enschede, Lippenkerkstraat 167, 7511

CX, Enschede, tel. 053-4319871 [H]
HaarlemHaarlemHaarlemHaarlemHaarlem
C.W. Drielandenhuis, Drielandenhoek 6, 2034

LV, Haarlem, tel. 023-364783 [Nb H 39
1986]
website: htsa.ie.hva.nl:81/~appers02/

cw.html, email: drielandenhuis7@zonnet.nl
C.W. Romolenpolder, Venkelstraat 25, 2034 MT,

Haarlem, tel. 023-365198 [Nb  47 1992]
website: www.cw-romolenpolder.tmfweb.nl,

email: info@cw-romolenpolder.tmfweb.nl
HeemskerkHeemskerkHeemskerkHeemskerkHeemskerk
C.W. Heemshof, Oosterweg 2 B, 1968 KN,

Heemskerk, tel. 02510-45265 [K 6 1977]
info: Lambert Koppers, tel: 0251-245265
email: lkoppers@hotmail.nl
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Woongroepenwinkels:

Amsterdam.
ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen), Nieuwe-

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

Groningen.
Steunpunt Huren Groningen, Naberpassage 17,

9712 JV Groningen, tel.: 050-3141349
fax.: 050-312614,

      email cees@steunpunthuren.nl,
ww.stuenpunthuren.nl

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
Leideî, tel. 071-5121554.

Rotterdam:
Woongroepenwinkel Rotterdam.
      Overblaak 94, 3011MH, Rotterdam,
      geopend, di. & do. 14.00-16.00 u.
     tel.: 010-4674495, fax: 010-2652706,
      e-mail: info@woongroepenwinkel.nl.

www.woongroepenwinkel.nl
Tilburg.
Federatie v. Woonverenigingen Tilburg.

van Bijlandstraat 65, 5046 MB Tilburg,
tel. 013-5350479.

Diversen

Amsterdam
St. MW2, Sarphatikade 7, 1017 WV Amsterdam,

Tel. 020-5312091, E-mail: mw2@ecodorp.nl
http://www.ecodorp.nl/

Driebergen:
Elim (informatie over diverse christelijke

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

     tel. 0343-417064.
s’Hertogenbosch.
Het Verband / De Maalstroom (Federatie van

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

Utrecht.
VAK-groep (Federatie “Verenigde Arbeids

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

     tel. 030-2721660.
LVGO (Landelijke vereniging Groepswonen van

Ouderen), Korte Elisabethstraat 13, 3511 JG
Utrecht, tel. 030-2318222 (09:30-13:00 uur).
Bezoek na tel. afspraak. email
lvgo@planet.nl
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 Amster-

dam,
    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.

HilversumHilversumHilversumHilversumHilversum
C.W. Hilversum, Wandelmeent 42, 1218 CP,

Hilversum [Nb H 50 1977]
info: Judith Kortland, tel: 035-6919401
email: jxkortland@chello.nl

HoornHoornHoornHoornHoorn
C.W. Aurijn, Roodborstje 8, 1628 CT, Hoorn,

tel. 02290-49782 [Nb H 9]
info: Marjo Goedhart, tel: 0229-244895

Huis THuis THuis THuis THuis Ter Heideer Heideer Heideer Heideer Heide
C.W. Dinslo, K. Alfrinkhof 39, 3712 DD, Huis

Ter Heide [H]
HuizenHuizenHuizenHuizenHuizen
C.W. Bijvanck, Postbus 3009 , 1270 EA, Huizen,

tel. 02152-53833 [Nb H 50]
info: Peter Meijer Westhove 32 1275 DD

Huizen. tel. 035 5268412
website: www.geocities.com/cwhuizen,

email: Carolien.de.roode@12move.nl
KerkradeKerkradeKerkradeKerkradeKerkrade
C.W. Kerkrade, Vinkerstraat 98, 6464 GM,

Kerkrade, tel. 045-5455428 [Nb H 8 1988]
LeeuwardenLeeuwardenLeeuwardenLeeuwardenLeeuwarden
C.W. Circa, Schoolstraat 9 - F, 8911 BH,

Leeuwarden [Nb H 7 1988]
info: tel: 058-2513626
email: a.arnold@chello.nl

LeidenLeidenLeidenLeidenLeiden
C.W. Gerestraat / Gortestraat, Gortestraat 37,

2311 MS, Leiden
C.W. Stevenshof, Joke Smitstraat 22, 2331 MA,

Leiden
info: Peter Koomen, tel: 071-5324672
website: home.hccnet.nl/hsmit.5/

cwstevenshof, email:
heuven@nhn.leiden.univ.nl

LelystadLelystadLelystadLelystadLelystad
C.W. Hestia, Horst 26-27, 8225 MA, Lelystad,

tel. 0320-233339 [Nb H 32]
website: go.to/hestia

MaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastricht
*C.W. Maastricht,  , , Maastricht [Nb  12 2004]

info: Han de Jong, Vinkerstraat 104, 6464
GM Kerkrade, tel: 045-5455428

email: handejong@hetnet.nl
NieuwegeinNieuwegeinNieuwegeinNieuwegeinNieuwegein
G.W. Nieuwegein, Bedumerschans 2, 3432 TC,

Nieuwegein, tel. 03402-64648 [Nb H 160]
website: gwwebsite.com

NijmegenNijmegenNijmegenNijmegenNijmegen
De Raat, vereniging voor centraal wonen, p/a

Kastanjehof 31, 6533 BX, Nijmegen
info: Teun Stekelenburg, tel: 024-3567249
email: teunvanstekelenburg@zonnet.nl

C.W. Opaalstraat, Opaalstraat 188, 6534 XP,
Nijmegen, tel. 024-3555460 [Nb H 49]
website: home.hccnet.nl/karel.sauer

OegstgeestOegstgeestOegstgeestOegstgeestOegstgeest
C.W. Anna Bijnshof, Anna Bijnsplantsoen 1,

2343 JT, Oegstgeest, tel. 071-173622 [Nb
HK 13]

RotterdamRotterdamRotterdamRotterdamRotterdam
C.W. De Banier, Banierstraat 14 B, 3032 SW,

Rotterdam [Nb H 52 1980]
info: Julian Veenker, tel: 010-4666535
website: www.cwzevenkamp.com

SevenumSevenumSevenumSevenumSevenum
*C.W. Sevenum i.o., Op Den Bergen 10, 5975

NS, Sevenum
SpijkenisseSpijkenisseSpijkenisseSpijkenisseSpijkenisse
C.W. Spijkenisse, Toekanshoek 6, 3201 PJ,

Spijkenisse, tel. 0181-611278 [Nb H 24
1981]

TilburgTilburgTilburgTilburgTilburg
C.W. De Meenthe, De Meenthe 20, 5012 TH,

Tilburg, tel. 013-555654 [Nb K 35]
website: websitemaker.kennisnet.nl/meenthe

Woonvereniging Stationsstraat 32, Stationsstraat
32, 5038 ED, Tilburg, tel. 013-350218 [K]

UtrechtUtrechtUtrechtUtrechtUtrecht
C.W. Klopvaart, Cubadreef 4 - J, 3563 HH,

Utrecht [Nb H 80 1984]
website: www.vcwu.nl, email:

Marjo.ae@hetnet.nl
VlaardingenVlaardingenVlaardingenVlaardingenVlaardingen
C.W. De Pionier, Karel Doormanhof GR, 3134

CW, Vlaardingen, tel. 010-4341772 [Nb H
24]
website: www.centraalwonen.org, email:

p.degraag@gw.rotterdam.nl
VVVVVoorburgoorburgoorburgoorburgoorburg
C.W. Voorburg, Veurselaan 65, 2272 AP,

Voorburg [Nb H]
website: www.cwvoorburg.nl

WWWWWageningenageningenageningenageningenageningen
C.W. ‘t Binnenveld, Joh.buziaustraat 59, 6708

NR, Wageningen, tel. 0317-422677 [Nb H
39 1990]

WWWWWesteresteresteresterestervoorvoorvoorvoorvoorttttt
C.W. Westervoort, Lange Griet 42, 6932 MG,

Westervoort, tel. 026-3115383 [Nb  25
1986]
website: www.lvcw.nl/cwwvoort

ZaandamZaandamZaandamZaandamZaandam
C.W. Zaandam, Ds. M.L. Kingweg 234, 1504

DH, Zaandam, tel. 075-6353124 [Nb H 11
1985]

ZwolleZwolleZwolleZwolleZwolle
C.W. Zwolle, Rijnlaan 217, 8032 MX, Zwolle

[Nb H 35 1985]
website: members.tripod.lycos.nl/hielema/

folder.html


