l

experimenteel
Programma
t6meitear

\Mgnen

9 .3 0-

spelen

10.00-

tl

RONDGANG LANGS DE F'LATSMET DE DRUM.
BAND OVERVECHT
(iedereen
looptnatuurlijk
mee)
OPENINGDOORDE HEERJANSSE\
(architekt
vande experimentele
Ílats)

1 0 . r 5- 1 2 . 0 0KINDERSPELEN
OP DE GRASVELDEN
MET O.A.
springkussen
ponyrijden
grabbelton
l2 tal spelletjes
appelenlim onade
TEVENSOPTREDENVAN STRAATMUZIKANTEN
- viool- accordeon)
(doedelzak
- I4.30KINDERTONEEL
I3 .OO
(in enrondhetkinderbadje)
- I7.OOROM M EL/ KUNST/KREATIEF'INF'
I3 .OO
/
O-M AR KT
en natuurlijk
eengroot
TERRASMET HAPJESEN DRANKJES
- I7.OO
I5 .OO
OPTREDENVAN DE BRASSBAND
28mansterkop hetmarktterrein
21.30_ ??

FEESTVOOR DE BEWONE,RS
EN DE OUDBEWONERS OP DE BOVENSTEHALLEN VAN DE PERN A M B U C O D R E E IF- I 5

Zondagl7 mei VOLLEYBALTOERNOOI
OP HET GRASVELT)
r; **

Lt4+.i-i-,t-i

ttWIJtt speciaal

- mei 1981

Kontaktorgaan
Yan en rloor de

expenimentele
flatbewoners
Korrespondentie-adres:
Pernambucodreef12,
Telefoon615443,
l0ejaargangnr. I
meil98l

Met dank aan iedereen,die door
het schrijvenvan een artikel, zijn
of haar medewerking heeft verleend aan het tot-stand-komenvan
dezespecialeuitgave.
Bijzonderedank aan Henny voor
het vele typewerk; voor dit nummer en voor al die voorgaande.
S a m e n s t e l l i nH
g :a n sd e B o u t e r
L a y - o u t :W . G . M o l e n a a r
Inhoud (volgordekan om lay-outt e c h n i s c h er e d e n e nd o o r d e d r u k ker zijn gewijzigd):
- Toen was geluk nog heel ge-

De erfenis van ene Janssen,of
tien jaar experimenteelwonen
C e n t r a l eG r o e p l 9 7 l - 1 9 8 1
ExperientiaDocet Stultos
Woningtoewijzingbrl experimenteleflatsin Overvecht.

Reaktiesvan ex-bewoners:
- Gemeenschappehjke
hal,
. feesten
. diskussies
. kleineruzies
- E x p e r i m c n t e ewl o n e n- e e nt e :
rugblik
- Een beetjeheimwee
- Intellektuelenghetto
En verder:
- l0jaar "WIJ"
- Programma16mei
- Reaktiesvan kinderen
En uit de oude doos:
- Ons kookhoekje
- Rinkel en Ronkel
- Bridgeprobleem

Wanneerje ergenslangeretijd woont of werkt, krijg je onwillekeurigde neigingom
eensterug te krjkennaarde algelopentr1d.
Voor ons als bewonersvan de experimenteleflats zijn dat de laatstel0 jaar. In l0 jaar
kan er veel veranderen,verbeterenof nog moetengebeuren.
Velen van de huidigebewonerskunnen over die hele periodeniet ol'nauwelijksmeepraten. Zij wonen hier soms pas een paar maandenen kunnen zibh bepaaldezaken
niet of nauwelijksvoorstellen.Daarom denk ik dat het aardigkan zijn om in dit numm e r e e n st e r u g t e b l i k k e n .T e r u g z i e no p w a t e r g e b e u r di s , m e n i n g e nv a n h u i d i g ee n
ex-bewonersen een overzichtvan de veranderingenin de afgelopenjaren.
Een van die typischegebeurtenissen
was de uitgiltevan:
Het kontaktorgaanvan en voor de ExperimenteleFlatbewoners.
Het eerstenummer kwam uit op I september197I . De doelstellingwas om alle bewoners,ook zij die niet regelmatigkontakt haddenmet medebewoners,
in te lichtenover
het wel en wee binnenonzeflats.
Er werd een - wel zeer - oude stencilmachineaangeschaft
en een paar pakken papier door een paar bewonersvan PernambucoI. Zo aktief waren ze in het begin,dat
de krant (chauvinismeten top) iederemaanduitkwam.
Al snelkwamen er een aantalvasterubriekenin. zoalseen bridge-probleem,
een kookrubriek enz.
De kosten werden betaalddoor de advertentie-opbrengsten,
zodat het krantje gratis
bij iedereenin de brievenbuskwam. Zelfs was er de mogelijkheidom een "experimentje" te plaatsenvoor het luttele bedrag van éen kwartje.
Heeft "WIJ" nu een funktie gehadin die l0 jaar? Voor mij een moeilijk te beantwoorden vraag.Geziende vele reakties,denk ik van wel.
Wanneerwe even het LT.S.-rapporterbij halen,zien we dat in 1915"WIJ" goed gelezen werd:
76 oÁvan de bewonerslas het altiid
l4%las hetmeestal
5 % lashet soms
5 % lashet niet.
In ieder geval is "WIJ" een naslagwerkgewordenvoor alleswat er in l0 jaar experimenteelwonen gebeurdis. Vooral de verslagenvan de CentraleGroep geveneen aardig evaluerendbeeld.Hierovereldersin dit nummer meer.
Voor mr1is dit het laatstenummer van "WIJ". lk denk dat het goed is om na zo'n lange tijd er mee te stoppen.
Op dit moment is nog niet bekend of ervrrjwilligerszijn enzo ja wie, die de uitgave
zullengaanvoortzetten.In elk gevalwensik dezemensenveel suksesI
Hans de Bouter

De erfenis Yan ene Janssen
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of Tien iaar
experimenteel wonen
HoehetbegrDll ....
1968

1969

Aan 72 woningontwerperswerd door het Ministerie
van Volkshuisvestingen Ruimtehjke Ordening het
predikaat"Experimenteel"toegekend.
Eén van deze72 ontwerpen,het alsnummer 2 gerealiseerdeontwerp,was dat van de direkteur van Bouwen Woningdienstte Utrecht.
O p 4 d e c e m b e r 1 9 6 8d i e n d ed e h e e r W . H . A . W . M .
Jansseneen schetsplanbij de gemeenteUtrecht in
voor de bouw van 168 etagewoningen.In dit schetsplan was nog niet de ons bekende"hal" opgenomen.
De woningenzouden onderlingverbondenzijn door
een galerij.

F.*-*
Utrecht

Koninkrijk
Holland

Op l0 juni 1969werd het definitieveplan bij het kollege van B & W ingediend.Grote veranderingwas het
afsluitenvan de voorgevel,waardoorde z.g."leefhal"
ontstond.Overigenswerd zowel in het schetsplan,als
het definitieve plan uitgegaanvan het feit dat de flats,
in verband met "het opdoen van ervaringen"br.1de
gemeentein exploitatiediendete blijven.

Inmiddels was het juli 1969geworden en gingen de
stukken ter goedkeuringnaar de gemeenteraad.En
wat belangrijkwas, de bouw- en exploitatiebegroting
stondop papier,dus . . .
kwam er in augustus1969een eerstefolder uit om het
volk kond te doen van het heugelijkegebeuren.De
huurprijzenzouden variëren van f 212,45(3-kamerflat) tot í 230,95(4-kamerflat).
l97O

En toen Het Stadsbladvan 4 november1970:op pagina 2 een paglnagroteadvertentievoor de experimentele flats. Inmiddels varieerdende huurprrlzenvan
f 275,- tot f 298,-. (Dat was dus al ietsopgelopen
in eenjaar tijd !).
De gemeenteraad
had overigensal zo'n moeitegehad
huurprijzen.Het
met de oorspronkelijkvastgestelde
experiment moest immers voor iedereen haalbaar
z1jn.

l97l

Om precies l0 minuten over l0 kreeg schrijverdezes
de sleutel uitgereikt van zijn flat. Anderhalve maand
later dan was gepland, werden de eersteflats dus opgeleverd. "Vertraging door de selektieprocedure"
heette dat. Of had de aannemerAlbers - Abcoude
misschienniet zo'n haastgehad?

1981

Nu 10jaar laterzittenwe er nog steeds:
Feestdus voor kinderenen ouders/ouderen.
De huurprijs?Ach, ze variëren nog steeds:
nu al zo rond de f 600.- . . .
Hansde Bouter

Gentnale groep
l97';

Op maandagavond
6 septemberl97l werd op de derdehal van
PernambucoI de eerstebijeenkomstgehoudenvan de kontaktpersonenvan de reedsbewoondegebouwen(Pernambuco
I, II en III, Marowijne en CayenneRood en Blauw).
Dit was de openingsvergadering
van de zo gedoopte"Centrale
Groep".
Vele vergaderingenzoudenhierop nog volgen.Veel aktieszijn .
gevoerden er werd ook het een en anderbereikt.
In onderstaandartikel wil ik proberen de afgelopenjaren de
revuete latenpasseren.
Om te beginnen,de doelstellingen
van de CentraleGroep:
I Het verzamelen en doorgeven van informatie betreffende
aktiviteiten die in de diverse flatgebouwen gaande of gepland zijn.
2 Het centraal optreden bij gemeenschappelijkeproblemen,
o.a. huurder/verhuurder-problemen,inspraak bij gemeentelijke dienstenetc.
3 Mogelijke hulpverleningbij interneproblementussenbewoners.
4 Optreden als kontaktorgaan ten opzichte van groepen van
buiten, zoals bouw- en woningdienst,kommunikatiemedia,
onderzoekteams
etc.
Na een eerste ruggespraakin de flats, bleken voornoemde
doelstellingen een wrjziging te moeten ondergaan: punt 3
kwam in het geheelte vervallen,terwijl de tekst van punt 4 gewijzigd werd in:
4 Het optreden als kontaktorgaan tussen bewoners enerzijds
en groepen van buiten anderzijds,indien dit wenselijkwordt
geacht.
Het zou een veel te uitgebreid verslagworden om alle onderwerpen, vragen, akties e.d. hier opnieuw te bespreken.Het
blijft dus bij een greep uit alles wat ondernomen werd. Veel
werd gerealiseerd,maar helaas niet alles. Wat dit laatste betreft. een eerstevoorbeeld:

1981

Op 23 sep{emberl97l werd besloteneen werkgroepin het leven te roepen,die een onderzoekzou instellennaar de problematiek van de verschillendehuurkontrakten. Het doel was tot
een aanvaardbaarkonsept te komen, wat niet alleenvoor onze
flats zou gelden, maar ook stedelijk, of zelfs landelijk, een akseptabelhuurkontrakt zou opleveren.
Jammer genoegviel de werkgroep, mede door het vertrek van
Andre Rosendaal,al sneluiteen.
Ook werd in november1971begonnenmet besprekingenover
de verwarming van de flats. Daar zijn we nu, anno 198l, nog
steedsniet over uitgesproken!
Welgerealiseerdin l97l werd:
- het aanbrengenvan een dranger op de tussendeurvan de
parterrehal;
- het loskoppelenvan de halverlichtingvan de buitenverlichting in de Bo-Ex flatsen één van de Julianaflats;
- een eersteaanzettot het inrichtenvan hèt park en de speelplaatsen;degenendie hiervoor een werkgroep vormden,
waren Hans de Witte, Peter Suurmond en Christiaanvan
Nieuwenhuijzen.
We schrijven februari 1972 als de eerste hearing over de verkeerssituatiein Overvecht-Noordplaatsvindt.Nu nog is de
VerkeersgroepOvervecht-Noord druk doende met deze problematiek, maar een oplossingzal nog wel enigetijd vergen.
In april 1972 gaan een aantal bewoners over tot het zelf
schoonmakenvan het trappenhuis.
Hoewel het woord trimmen nog niet zo populair was, startte
op 9 april 1972de eersteInterflat TafeltennisKompetitie. Fenna van Bennekom stelde hiervoor de teamindelingper flat
vast.
In mei l9T2werdende namenvan de experimenteleflatgebouwen vereenvoudigdtot respektievelijkSao Paulo I, II en III,
PernambucoI, II en III, CayenneRood en Blauw en Trinidad.
Inspraak bij nieuwe bewoning kwam inmiddels steedsvaker op
de agenda van de Centrale Groep voor. Het zou echter nog
wel even duren voordat hiervoor vasteregelskwamen.
Het schoffelenvan het park deden we inmiddels zelf. De Gemeente steldehiertoe materieelter beschikking,zoalsschoffels
e.d. Ook de inrichting van de diversespeelplaatsqnwerd in mei
l9l2 eenfeit.
Dat niet iedereengelukkigwas met het park in z'n toenmalige
vormgeving,bleek op 24 augustusl9l2.Eenaantal parterrebewonersmaaktevan de gebodengelegenheidgebruik hun grieven te uiten tegen het "ruige" plantsoen.
Eind 1972komt van de heer Tramper (Bo-Ex) een voorstel tot
verbetering van de ventilatie in de hal (aanvankehjkwaren er
slechtstwee bovenraampjesper hal).
In oktober 1972verscheenvan de hand van Frits de Graafeen
eerste voorstel voor een inspraakprocedurebij nieuwe bewoning.
Op een op 6 november 1912gehouden bespreking met o.a.
Mej. van Rijswijk (UtrechtscheWoningstichting nu SW 2000)
kwam de inspraakprocedurevan de grond, voor wat de flats
van SW 2000betreft.

In verband met de ontwerp-raadsvoordrachtkwam de voetgangersbrugover de Carnegiedreegweer ter sprake.Jammer,
dat die er nooit is gekomen. Van de gemeente kregen we inmiddels wel bericht dat het door ons aangevraagdepublicatiebord, op het winkelcentrum De Klop, geplaatstzou worden.
Eveneensop verzoek van de Centrale Groep liet de SW 2000
in de flats prikborden aanbrengen.
In januari 1973kwam ook bij Juliana de inspraakprocedureop
gang,zij het in een andere vorm dan bij SW 2000.
Een "extra" uitgave van WIJ werd in april 1973volgeschreven
over de woningtoewijzing.Een "konseptregeling", die vele jaren dienst zou doen, werd samengesteld.Overigens niet dan
nadat er vele heftige diskussiesaan voorafwaren gegaan,zodat
eenjaar later een en ander een feit werd.
Op verzoek van de Centrale Groep kwam er in oktober 1973
op het winkelcentrum.
een proef met een glascontainer
Inmiddelswas er ook een eerstebesprekingmêt het I.T.S.geweest. Zij zouden, in opdracht van het Ministerie van Volkshuivesting,een onderzoek instellen.De Centrale Groep werd
ingeschakeldvoor dié vragen, die betrekking hadden op het
funktioneren van de Centrale Groep.
Ook hield de Centrale Groep de vinger op de pols bij diverse
verhogingenvan bijkomende kosten in de huurprrls.
Ook rioleringsproblemenkregen veel aandacht.In juli 1974
dachten we nog dat dit probleem opgelostwas door de toegepasteverbeteringen; nu weten we wel beter !
En dan november 1974:begin van een langdurigeen een ieder
in zijnrttaarban houdende aktie over de definitieve huurvaststellingvan de experimenteleflats. In vele WIJ's staande pagina's bol van aktie en informatie.
Jammer,dat het ons niet gelukt is onzeterechteeisvolledigingewilligd te krijgen.
Er is trouwens nog wel iets wat de Centrale Groep niet gelukt
is. Bij het doorlezen van al die verslagenvan vergaderingenis
er één onderwerp, dat al l0 jaar hoog genoteerd staat: "De
Poep in het Park". Die ligt er nog steeds(niet van l0 jaar oud,
maartoch...).
Een andere aktie waar de Centrale Groep, en dus de bewoners, zich voor heeft ingezet,is die tegen de bouw van de torenflats.
Ook de prullenbakkenin het park zijn er gekomen.Het is inmiddels 1975. Rond deze tijd kwam het konseptrapport van
het I.T.S.klaar.
In februari 1976werd met de beide verhuurderswederom van
gedachtengewisseldover diverseverhogingenvan bijkomende
kosten. Er werd onzerzijdsbezwaar gemaakt tegen de zogenaamdefondsvorming.
Op 22 mei 1976vierden we ons eerstelustrumfeest.Het bleek
een groot suksesIe zijn, en dus goed voor herhaling.
April 1977.De huuraktie loopt nog steeds;het resultaat laat
zich somber aanzien.
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De hoge snèlheden waarmee op de Amazonedreef gereden
wordt, baart grote zoÍgen.Er wordt geïnformeerdnaar de mogelijkhedenvan woonervenvoor de ExperimenteleFlats.
Begin 1977nam Henk Grónloh, na 5 jaar trouwe dienst, afscheidvan de Centrale Groep.
In verband met de toen nog steedslopende huuraktie, werd
het advokatenkollektief om raad gevraagd. Zij zagenvoor ons
geen mogelijkhedenin een huuraktie.
Teneinde het park van verlichting te voorzien,ging er een brief
naar de gemeente.Hierop kwam een positievereaktie.
In maart 1978werden besprekingengevoerdin verband met
het achterlatenvan de woning bij verhuizing. Wat was nu wel
en wat niet toegestaan?
Ook de verschillenin deze tussenSW 2000 en Juliana werden
doorgesproken.Mei 1978.De huuraktieis ten einde.Er volgt
een betalingsregelingvoor de ontstaneachterstand.
Toen in juni 1978de huren van Juliana en SW 2000 naast elkaar werden gelegd,vielen er nogal wat verschillente konstateren.
Hierover werd met de verhuurdersgesproken,hetgeentot verbeteringleidde.
John Barendrecht schreefinmiddels zijn rapport over verhuur
van de experimentelewoningen. Gevolg was een uitgebreide
diskussieover inspraak. De meeste bewoners wilden de bestaande toestand handhaven. Het bestuur van de SW 2000
voeldehier echternietsvoor.
Omdat het bestuurkennelijkgeen rekeningwenstete houden
met de meningvan een meerderheidvan de bewoners,besloot
ik uit de Centrale Groep te stappenomdat een samenwerking
op die basisme moeilijk uitvoerbaarleek. Het was inmiddels27
maart 1979.
Vragen over isolatie,geijsers,vloerbedekking,hal en aanrechten zijn bU SW 2000 kennelijk blijven liggen. Margreet Gepkens neemt een en ander op met de SW 2000.
Carlo Obispo noemt in de vergaderingvan 27 september1979
de "matheid" van de bewoners.Is iedereeningeslapen?Drijft
de "oude garde" teveelop ervaringenuit de beginperiode?
Inmiddels heeft Juliana-f 100,- kontraktkosten ingevoerdbij
zowel doorverhuizingals nieuwe bewoning.
Bert de Gilde stort zich inmiddels in de papierwinkel om een
inzicht in de stookkosten te krijgen. De opgave klopt wel, al
blijft het vreemd dat de winsten van de Pegusterugvloeien in
de gemeentekas.
Voor wat de aanrechten betreft, schreef Annemiek Fermont
een brief naar de SW 2000.Het resultaatvinden we nu in onze
keukens.
De geijsersmoeten echter nog even mee.
Op 9 september 1980 komen er weer vragen over verkeersdrempels.Het woonerf-ideeleeft nog steeds.
De verkeersgroepwerkt ook nog steeds,maar door de trage
gang van zaken bij de gemeente,is een oplossingnog niet daar.
Inmiddels is beslotenhet l0-jarig bestaanmet de nodige luister
te vieren. Het wordt groots aangepakt en belooft - als het
weer tenminste een beetie wil meewerken - een sukseste
worden.
Tot zover een mengelingvan gegevens,een greep uit het vele
werk dat de Centrale Groep in de afgelopen l0 jaar heeft gedaan.
En dit allesvóór en dóór de bewonersI
Hans de Bouter

EXPERIENTIA
DOCET
STUTTOS
"Door ondervinding worden zelfs dwazen wijs" is de vertaling
van dezegevleugeldeuitspraak.
Wrj hebben ons toch maar mooi laten gebruiken voor deze
proefondervindehjkebenaderingvan het huisvestenvan mensen.
Of waren alle betrokkenen bij dit socialevolkshuisvestingsprojekt inderdaaddwaasen hoopten zij er door ondervindingzelfs
wijs van te worden.Nou ja zeg,waarhebbenwij het over. Wat
een onzin!
Maar toch, een kern van waarheidis aanwezig,denk ik dat een
aantal lezerszullen zeggen.Proefondervindelijkwijs worden is
iets voor een laboratorium. Zij gebruiken daar ook proefapen.
Vandaarnatuurlijkde in het jaar l9T2veelgebruiktebenaming
"De Apenrots" voor 183woningenin Overvecht.
Op het gevaaraf, dat ik een loopje neem met de inmiddelsgevestigdeorde voor experimentelewoningbouw stel ik na l0
jaar vast dat alle betrokkenen,dus ook ikke, nog steedsdwaas
zijn.

t

J

Nu evenserieus.Wat was de bedoelingvan de instellingvan
het predikaat"experimenteel".Natuurlijk, u raadt het al, vrij
vertaald was dat "het doorbreken van eentonigheid in de
bouwmassa'sen proefondervindelijkvaststellenof het ontwerp
of delen van het ontwerp in de toekomst in de woningbouw
toepasbaarzoudenzijn".
Teveel is, zeker voor 183 Utrechtsewoningen,de nadruk gelegdop het wonen alseen belevenis.
Te weinig is de nadruk gelegd op het proefondervindelijkgebruikenvan de bouwvorm
en de konstrukties.Dat laatsteis zekerjammer.
Zolang de bewoners van experimenteel gebouwde flats zich
nog "experimenteleflatbewoners"noemen,lijkt het of de bewoners inderdaad die dwazen zijn. Het toch elitaire karakter
van de bewonersen dat speciaalgerichtop het gemiddeldeopleidingsniveau,doet mij vermoeden dat zij ervoor passenhet
proefaapje in het laboratorium te zljn. Ik denk dan ook, dat
speciaaldeze woonvorm is aangeslagenbij een bepaaldegroep
in onze samenleving.Bij deze groep was het hanterenvan de
woonvorm een uitdaging. lk waag het te betwr.yfelen,
zonder
dat het proefondervindehjk is aangetoond, dat ook voor de
brede massavan woningvragersde 183 Utrechtsewoningen
een voorbeeld zijn. Daarmee wil ik niet gezegdof gedachthebben dat schrijver meent dat de gevleugeldeuitspraak "Experientia Docet Stultos" op hem van toepassingis.

Utrecht,28april l98l
N.W.Tramper
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feesten
discussies
kleinetuzies

o. o o

I
Elkde dag rijd ik langs Overvecht naar Maarssentoe; En een
enkele keer, in een bui van zwartgalligheid,maak ik een omweg om even stil te blijven staanbij die merkwaardigeflats aan
de Pernambucodreef.Zes jaar geledenpakten we onze biezen.
Toen vondenwe dat een dramatischmoment.Nu, alsde emoties rond het afscheidvan de mensenwaarmeeje een paarjaar
lang lief en leed - in ons geval het laatsteduidelijk het meest
- hebt gedeeld,al lang niet meer zijn terug te halen,hebben
we het over "vluchten", over "ervoor zorgendat je er niet helemaalonderdoorging".
Nee, we kunnen niet zeggendat het wonen in de experimentele flats tot de meest gelukzaligemomenten uit ons bestaan
moeten worden gerekend.Alhoewel het er in het begin heel
andersuitzag.De krankzinnigefeestendie spontaanontstonden, de heftigediscussies
over god- weet-wat, de kleineruzies,
de gezamenlijkemaaltijden.Ik ontleendedaaraaneen gevoel
van verbondenheid,van "ergensbrj horen", de comfortabele
onderdompelingin de groep.
Dat was het eerstejaar. Maar daarnagingende zakenfout. De
oorzaken hadden niets met de flat en de etage waarop wij
woonden,te maken.Ze haddenwel zeerduidelijk hun invloed
op de manier waarop wij met onze medebewonersomgingen
en uiteraardook met de manier waarop onze medebewoners
met ons omgingen.Ziekte van het kind, een krant die over de

kop ging, het gevoel dat jouw zekerhedenschijnzekerheden
waren en alles om je heen in gruzelementenvalt. De reactie
was navenant.Daar hebbenwe geleerddat solidariteitin feesten en gezelligheideen slechtevoedingsbodemheeft. Dat verbondenheidniet is het kiezenvoor de een en tegende anderen
dat verbondenheidook niet is jezelf terugtrekkenomdat het
lijkt alsoler geenbegripbestaat.Want schijnbedriegt.
We zrjn nu zesjaar verder en, zoals gezegd,we kunnen terugkijken zonder rancunesen zonderal te grote reserves.
We zouden die tijd niet over willen doen. Maar daarvoorligt de oorzaak niet alleen bij de flatetage en de bewonersdaarvan. Een
gemeenschap,denken we dan maar, wordt niet bijelkaargehoudendoor sherryen pils,maar door mensendie aan de ontwikkelingvan die gemeenschap
een hoge prioriteittoekennen.
En die ontwikkelingloopt langsde weg van geleidelijkheiden
niet via de bij ons toen zo gebruikehjkecharmanteoverrompeling. We zijn te hard van stapelgelopen.
Wat hebbenwe er nu aan overgehouden?
Toch heel wat, vinden we. Het lijkt met het voorgaandein tegenspraak,maar
onze behoefte om ons bestaanmet anderen te delen, onze
weerstandtegen het isolerendeeffect van de eengezinswoningen, het zijn zakendie alleen maar zijn toegenomen.Wat we in
de experimentele flats hebben geleerd is, dat het mogelijk
moet zijn om anderesamenlevingsvormen
te bedenken,waarin je niet al te zeerafhankelijkbent van de willekeurin de keuze van je medebewoners,waarin van het begin af aan al eenduidigheid bestaat over de wijze waarop je die samenlevingsvorm inhoud wilt geven.
Een beter bestaan,niet alleen voor onszelfmaar ook voor anderen,in een leefwijzewaarin iedereenevenveelkansenheeft,
daaraan werken we nu. Zonder onze ervaringen in de experimentele flats zoudenwe lang zo ver niet zijn.
Wim Scheurer
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Toen was geluk nog
heel gewoon .
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Dit liedjevan Koot en Bie wil me de hele dag maar,nietuit m'n
hoofd, en daarom leek het me wel voor de hand liggenen eigenlijk ook wel toepasselijk,om dit boven dit artikeltje te
plaatsen.
Een artikel voor het laatsteWlJ-nummer - althansdoor ons
uitgebracht- roept tochwelwat nostalgische
emotiesop.
En wist ik nou maar nietsvan de verdereinhoud van dit nummer, dan was het allemaalmisschienniet zo moeilijk. Dan zou
ik in alle oprechtheidkunnenzeggendat:
- we deze l0 jaar alseen belangnjkeervaringzren,
- als we op het Wittevrouwensingel
waren blijvenwonen,we
misschienwel heelanderszoudenleven,
- we de socialekontaktenniet meer graagzoudenmissen,
en, dat we toch eigenlijkook wel eenseen ruim huis met een
t u i n z o u d e nw i l l e n . . .
$v'antdàt is natuurlijk wel de keerzijdevan de medaille.Het
gebrekaan privacy.De toch wel tamelijkegehorigheid.
Maar komaan, nu even de positievezaken.Ik ga ze niet allemaal opschrijven.In de diverseartikelenin dit nummer komen
ze allemaalaan bod en een ieder zal ze weer met wat andere
p u n t e nk u n n e na a n v u l l e n .
Toen deze week ons konijn zomaar en totaal onverwacht,we
!m
hadden nog niet zolangen wistenvan niets,eenjong kreeg
en onze dochter llona pijlsnelwegrendenaar benedenburen
en buren hier op de hal om dit heugelijkefeit even te kunnen
uitbazuinen,dacht ik: ja, dat is nu precieswat het wonen hier,
ondanks toch ook minder positieve ervaringen, zo leuk
maakt. Héél even je plezier met een ander te kunnen delen,
gewoon even bons op de deur: "hé, hoor es even, heb ie
het al gehoord . . .?"
Dat kàn toch maar en niemandvindt het sek.

Toen we hier paswoonden,werd onzedochter,toen net 3 jaar,
erg ziek en moest hals-over-kopnaar het ziekenhuis.Van alle
kanten werd aangebodenmee te gaan, het andere kind op te
vangenenz.enz.
Een paar jaar later viel Martin, zoonlief, eens zodanig op het
schoolplein,dat men besloothem thuis te brengen.Maar ik
was er op dat moment niet. Toen ik uiteindelijk wel thuis
kwam - ik wist toen van niets- blekener 3 medebewoonsters
met Martin naar het ziekenhuiste zi1n,alwaar een hersenschuddinggekonstateerd
werd.
Op zulke momentenword je warm van binnen en vergeetverder irritatiesover futiliteiten,die in wezen toch onbelangrijk
zijn.
Zie híer, wat mijmeringen,waar ik eindeloosop zou kunnen
voortborduren. Maar woningbouwverenigingWonen 2000
heeft aangebodende kosten van dit jubileumnummer voor
haar rekeningte nemen,waarvoorwe zeer erkentelijkzijn, en
daaromzet ik er nu een punt achter,om dit exemplaarnog een
beetjebinnende perkenvan het budgette houden.
Ik wens iedereeneen hele fijne dag toe de l6e, en nog veel
(woon)plezier
!
H e n n yd e B o u t e r

EeÈËeetie heimwee
Net verhuisd naar een flat in de tien-hoogbouw, maakten we
kennis met de eksperimenteleflats. Een aantal vrienden en
kennissengingener wonen.
Na nog meer kontakt met deze flats, door de oprichting van
een peutercréche, lieten we ons inschrijven. Na een paar
maanden kregen we een vierkamerflat toegewezen.Toen we
er gingen wonen, hadden we een kind. Na anderhalfjaar
kwam daar een tweede bij.
Een van de belangrijksteredenen om in de eksperimentele
flats te gaan wonen was het gemis aan kontakt in de hoogbouw, zowel wat ons als wat de kinderen betrof. Vooral voor
de kinderen moestdat kontakt altiid echt buitenshuissezocht
worden.
flats was, zeker in het begin,
Het wonen in de eksperimentele
een verademing.Er woondenjonge en oudere mensen,echtin onze flat.
paren met en zonder kinderen en alleenstaanden
Vooral het socialekontakt was erg plezierig.De hele opzet van
de flat, lekker open en ruim, gaf een minder opgeslotengevoel
dan de tien-hoogflat.De omgevingbuitendroegdaar zekertoe

bij. Van de hal werd goed gebruik gemaakt; overdag door de
kinderen, die met elkaar, dan hier, dan daar, speelden.
's
's
Middags werd er vaak gezamenlijkgegeten. Avonds door
de volwassenen.Er werd geping-pongd,een kaartje gelegd,en
eindeloos gepraat. De hal was ideaal om te feestenen is hier
ook vaak voor gebruikt.
Er waren ook wel nadelen natuurlijk: De inspraakprocedure
voor toelating van nieuwe bewoners liep bijvoorbeeld niet altijd vlekkeloos. Eén van de dingen, die we op den duur als erg
vervelend ervaren hebben, was de gehorigheid, vooral vertikaal. Ook binnenshuiswas er weinig gelegenheidtot echte privacy. Dit zal ongetwijfeld niet voor iedereer zwaar wegen,
maar voor ons was dit toch een van de redenenom na verloop
van tijd te verhuizen.Wat meer ruimte en vooral een tuin was
een andere reden. Na twee en een hall jaar eksperimentele
f1at,zijn we verhuisd naar een huis met een tuin. We hadden er
toen in totaal tien jaar flat "opzitten".
Ondanksde troublesdie er wel eenswaren met de buren,je
zatper slot van rekening toch kort op elkaar enje gebruikte samen de hal, denk ik, nu ruim vijf jaar later, nog wel eensmet
flat.
een beetjeheimweeterug aan de tijd in de eksperimentele

ElsKoenen
NÍ Tuindorp
VroegerSaoPaulodreef
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Was een soort voortzetting van je studentenleven-op-kamers, maar dan met meer kamers en eigen keuken/douche.
Want je voordeur stond altijd open en de drank was veelalgeleend.Ik zie nog op een late zondagochtendofeen vroegezondagmiddageen hele scharekinderen,waaronderenigeSalverdaatjes,belangstellendrond ons bed staan,terwijl we de sterren van de hemel vreeën.Of die LP's die op zekeredag alseen
soort hinkelpaddoor de kamer lagenopgesteld,terwijlde hoezen tussende c.v. en de buitenmuurhingen.We hebbeneens
elkaar dagenlangde schuldgegevenvan die enormestank die
er in het trappenhuishing, en die - toen het echt te gek werd
en er een opsporingsbrigadegevormd was - bleek op te stijgen uit een overdreven kist met franse kaasjes,waarmee deze
of gene ons via de post had willen verrassen.De mussenvielen
van het dak in die tijd, dus werd er beslotenbij maanlichtin de
Maarsevqenseplassente gaan zwemmen en aldaar de nog in
redelijke staat verkerende kaasjesmet zoveel mogelijk tiepes
te nuttigen.
Het "dat we dat niet vaker doen" verstomdede volgende dag
al snel toen bleek dat we er allemaal anders uitzagendan normaal.
De Maarseveensemuggenhadden genadeloostoegeslagen.
Ruzie hadden we ook. Want, hoezo parkietenveertjesonder
onze boekenkast,terwijl buurmans' parkiet pleitte was en wij
in het bezit van twee poezenwaren, en . . . hoezo kras op onze
lievelings-LP,terwijl die nooit was uitgeleend.
We hebben 't wel gemist:
---, zullen-we---?
8

Maar ach, nu wonen we in een dorp. Onze voordeur (omstreeks1820met de hand gemaakt)is nu ook nooit op slot en
de babyfoon gaat gewoon naar de buurvrouw. En 't stinkt hier
naar gier en de palingrokerij, in plaats van naar de barbecue
van de benedenburen.
Betty Lamers en Bas Linders
Vollenhove(Overijssel)
Ex-bewonersSao Paulodreef l4

Experimenteel wonen

een terugbtik

Ik herinner me nog als de dag van gisterenhoe blij we (Irene mijn vrouw - en ik) waren. toen we, nu alweer l0 jaar geleden, bericht ontvingen,dat we waren uitgekozenvoor een experimenteleflat. We hadden net een eengezinswoning
gehuurd in Vianen,die we onmiddellijk weer hebben opgezegd.

In doorsnee geldt: men was gezellig,aardig en belangstellend
voor elkaar. We leefden mee met elkaars wel (arig zijn, een
nieuwe baan krijgen, de geboorte van een kind), en elkaars
wee (autopech, ziek worden en - wat helaas ook veel voorkwam - scheiden).Kortom: men gaf een beetje om elkaar.

Ik heb daar nooit één moment spijt van gehad.

Ik heb deze vorm van wonen zo leren appreciëren,dat wij samen met acht anderevrienden,en hun kinderen,vorigjaaieen
eigen experimenteelpand in Nieuwegeinhebben laten bouwen, gebaseerdop hetzelfde idee: vijf eengezinswoningengegroepeerdrondom een centrale huiskamer(plus bovendien:
een centralekeuken,doka, hobbyruimte,studiekameretc.).

Wat was er dan zo leuk aan die flat? Buitenstaandersdachten
het altijd wel te weten:
-

"Jullie hebbenzeker minstenselke week een groot feest?"
Inderdaad, vooral in de beginperiode was er elke maand
wel een feest; en daar waren dikwijls zeer goedebij.

-

"Jullie gaan vastwel eensmet "een ander" naar bed". 't Is
waar, in de flats heerstedaaromtrent een iets andere moraal dan in de wijken erom heen.Men noemdede flatsdan
ook "communeflats".

-

"Jullie zorgen zeker om de beurt voor de kinderen,lenen
allerleidingenvan elkaar,knappenklusjesvoor elkaarop".
En ook dat was waar. Vooral het op elkaarskinderenpassenwas een zeerpraktischvoordeelvan de flats.

Maar of dit nou dè redenenwaren waarom het zo leuk was,
vraagik me af. Dingen,die belangrijkwaren,waren vooral het
vrr.yuit
bij elkaar over de vloer lopen; het onverwachtsomstot
diep in de nacht over een glas wrjn met elkaar zitten praten;
het alshet zo uitkwam,in elkaarzettenvan een gezamenlijkdineetje ol barbecue; het spontaanorganiserenvan een fietstocht of sleepartij;het plotselingmet elkaar naar de film, de
kroeg of een j azz-festivalgaan.

Toch een maar; terwijl ik dit opschrrjf, realiseerik me, dat ik
vooral herinneringen ophaal uit de beginjaren. Langzamerhand vond ik het helaastoch minder leuk worden. Dat zal wel
voor een groot deel aan mezelf liggen:je wordt ouder, en
denkt het allemaalal geziente hebben.Bovendien,alsje eenmaal het plan hebt opgevatom te vertrekken(zo'nvierjaar geleden),word je kritischer.
Niettemin waren er ook andereoorzaken:het voortdurenden
in steedssnellertempo wisselenvan bewoners:het toenemend
aantal mensen,dat op de flats afkwam, niet vanwegehet experimentele karakter, maar omdat men een woning wilde hebben; het - wellicht mede daardoor - meer en meer verwaarlozenvan de gemeenschappelijke
ruimten,tuinen e.d.
Ik zegdit niet om een kat na te geven,maar omdat het me zorg
baart. Want ik draag de flats nog altijd een zeer goed hart toe.
Ik had er een goedetijd'
Joop Swieringa

We leven nu niet bepaaldin een tijd dat de woningenvoor het
opscheppenliggen.
Wat er aan woningen is, moet uiterstzorgvuldigworden verdeeld.
De gang van zaken brj de toewijzing van de experimenteleflats
in de Utrechtse wijk Overvecht is in dit verband nogal uitzonderlijk.
Leven in hallen
Het experimentelevan de flatszit in:
- de mogelijkheidom door middel van schuifwandende indelingvan de woningennaar behoelteaan te passenaan de
eisendie de bewonersstellen
- de ongebruikelijkerangschikkingvan de woningen
- het per etage,tussenelke vier wooneenheden.
inpassenvan
ruimte.
een gemeenschappelijke
hallen zijn het belangrijkste
Welnu, die gemeenschappelijke
kenmerk van de flatsgeworden.Zij dwingende bewonersvan
de vier omliggendewoningen in feite tot omgaanmet elkaar.
Er gebeurtvan alles:van feestvierentot vogelshouden,van samen etentot het organiserenvan een creche.
In de hallen speeltzich een groot deel van het socialeleven
van de bewonersaf.
Nieuwebewoners
Hoe gaat het nu alsmensenvertrekkenen er nieuwebewoners
moetenkomen?
De flats worden beheerd door de Stichting Wonen 2000 en
"PrinsesJuliana".
Woningbouwvereniging
weer anders
Bij "Juliana" verloopt de toewijzingsprocedure
dan bij Wonen 2000 en bij beide wijkt de procedure af van de
normale gang van zaken.
Bij "PrinsesJuliana" wordt wel zoveel mogelijk rekeninggehouden met de voorkeurenvan de oude bewoners,maar kiest
de kandidaatzelf uit.
Er wordt hierbij uitgegaanvan een profiel van de nieuwe halbewonersopstellen.De uitgebewonersdat de achterblijvende
kozen kandidaat maakt met de bewonerskennis en bepaalt
vervolgensof hij de vrijgekomen flat aanvaardt.
Iets andersgaat het bij de Stichting Wonen 2000,waar de bewonersuit kaartenbakkeneén of meer kandidatenkiezen.
In de procedure waarbij van éen kandidaat wordt uitgegaan,
worden de voorkeuren van de zittende bewonersgetoetstaan
de gegevensop de kaart. De aldus uitverkoren bewoner kan
dan zrjn flat aanvaarden.
De andere procedure houdt in dat de zittendebewonersgesprekkenvoerenmet een aantaluit de kaartenbakkengeselecteerde kandidaten,waarna er één wordt gekozen.
De eerste procedure heeft als nadeel dat de achtergebleven
bewoners niets weten van de motieven van de kandidaat, behalve wat eventueel op de kaart staat. Het kan wel zijn dat
deze alleen maar de kans heeft gegrepenom aan een woning te
l0

te kunnen ontkomen en meent ztch aan het groepsgebeuren
trekken.
De tweedeproceduregeeft wèl meer inzicht,maar maakt dat
de kandidatenzich voelenals sollicitantenvoor een felbegeerde functie,die elkaarmoetenbeconcurreren.
De werkwijze van "PrinsesJuliana" verschiltdus wel van die
van Wonen 2000.De bewonershebbeninspraak,maar niet zo
vergaand.De kandidatengenietenmeer bescherming.
De br.yWonen 2000gevolgdewerkwijzenzijn democratischer
naar de zittendebewonerstoe, maar maken de kandidatenwel
erg aÍhankelijkvan de zittende bewoners.Overigensworden
bij beide corporatiescriteria als urgentieen wachttr.ldgehanteerd.
Luxe
geeft StichtingWonen 2000toe, dat de situatiein
Desgevraagd
de experimenteleflats eigenlijk niet past in deze tijd van
woningnood.Het is een luxe die Nederlandzich
schreeuwende
(nog)niet kan permitteren.
Maar om het experimentelekaraktervan de halwoningentot
zijn recht te laten komen,zrjndergelijketoewijzingsprocedures
noodzakelijk.
VolgensWonen 2000zou directeinvloedvan bewonersop toewijzing pas kunnen in de welhaastutopischesituatie dat er
overal voldoende woonruimte is voor alle bevolkingsgroepen...
Enfin, we gaan er maar vanuit dat de woonruimteverdeling
voorlopig nog een vraagstukvan de eersteorde blijft en dat de
zullenzijn.
experimenteleflatsnog wel evenuitzonderingen
Uit: Wonineraadno.4 - 28 febr. l98l

Wistudat. o...
de afgelopenjaren kon verschijnen,mede door
de steun van advertentiesvan de winkeliers van WinkelcentrumDe Klop?
Dank dank dank.

Wistudat.

o o o.

Dit lustrumjaar ook het vernieuwen van de geisersop
het programma staat?

Yerhaal voor de Kinderen

Rinkel

en Ronkel
en de
vliegmachine
Er waren eenstwee kabouters.De een heetteRinkel en de ander Ronkel. Ze gingennaar de kabouterschoolen haddeneen
kabouterpapaen mama en kabouterzusjes
en broertjes.Maar
alsje nu denkt dat ze het op de kabouterschoolleuk vonden,
dan heb je je lelijk vergist.De meestersen juffrouws op de kabouterschoolwaren erg strengen Rinkel en Ronkel moesten
dan ook vaak op de gangstaan.
Toen ze op een woensdagmorgen
weer twee uur op de gang
moesten staan, werd het hun dan ook te bar. En diezelfde
middagnog kwamenze bij elkaarom te besprekenwat ze kond e n d o e n o m v a n d i e n a r es c h o o la f t e k o m e n .I k g a g e e nd a g
rneernaar school,zei Ronkel. Ik ook niet, latenwe weglopen.
Ach, maar kaboutertjeshebben zulke korte beentjes,dat ze
niet zo vlug vooruit komen. Ik weet wat, riep Rinkel, latenwe
een vliegmachinebouwen.Ja, dat is een goed idee,wr; hebben
nog wel een motor en er is hout genoegin het bos.
Al gauw warenze, op een open plek in het bos,druk bezig.Na
een paar dagenhard werken was het klaar.Ze beslotenom om

f+f ffi;
tien uur's avondsweg te gaan.Waarheenwistenze nog niet als
ze maar ver van die rotschool af waren. Om precies2 minuten
voor l0 kwam er een rood kabouterbeentjeuit het raam en in
een anderepaddestoeleen groen kabouterbeentle.Zestapten
in en Rinkel starttede motor en daar gingenze. Maar na een
paar uur vliegen begon de motor een raar geluid te maken.
Wat is dat, zei Rinkel angstig.De motor staat in brand, vlug
springenI gilde Rinkel. En daar sprongenze allebei. Ronkel
bleef met zijn rode puntflapschoenenin een boom hangen,
maar Rinkel haaldehem er vlug uit. Kryk,daar zijn lichtjes,laten we daar naar toe gaan. E,nmoeizaamstrompeldende twee
arme kaboutertjesverder. Het was koud, want het was gaan
regenen.Oh, waren we maar nooit weggelopen,waren we
maar weer op die veiligeschool,klaagdenze alletwee.
Eindelijkkwamen ze bij een mooie rode paddestoelaan. Laten
we hier aankloppen,zei Rinkel. Er deed een knappeoude kabouter open. Hij zag er prachtig uit met zijn modieuzepuntflapschoenenen goudenpak. Wel, wel, twee lievekaboutertjes
n o g z o l a a to p ? ' W e . . w e . . z i j n v e r . . v e r . . . d w a a l . . v e r dwaald, stotterdeRonkel, we komen uit Berkendam,we zijn
hier met een vliegtuig gekomen, maar de motor vloog in
brand. Mogen we hier alstublieftslapen?Maar natuurhjk,zei
de aardigekabouteren ik brengjullie morgenweer naar huis.
Ze kregeneersteen kopje koffie,gemaaktvan vuil afwaswater
(dat is de gewoontebr.1
de kabouters)en gingentoen slapen.
De volgendemorgen bracht de kabouterze weer naar huis en
ze waren dolbh1weer thuis te zijn. Maar ze haddentoch wel
wat geleerd,ze liepen voortaan nooit meer weg en hoefden
nooit meer op de gangte staan.
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Ik benKim
Ik vind het erg leuk in de flat.
maar de lift gaat zolangzaam.
Ik vind dat wij leukstehal hebben.
Want onze hal gaat met elkaar op vakantie.
Dat komt om dat wij de meestekinderen hebben op de
hal hebben. Ik vind het ook erg leuk dat ton de zeeuw
een flipper-kastheeft.
We dus de mensenvan cayenne-blauw moeten weer
aan de tuin gaan werken want daar
wort vogensmij niks aan gedaan.lk weet nog wat spelletjesvoor het flat feest.
nog wat over de tuin vroeger groeide er alle maal kruiden. als het paassenis gaat onze hal haast altijt eieren
verstoppen.dat kunnenanderenhallenook doen.
vqn kim hyugen

Wonen in de Experimenteleflat
Ik ben mariëlle de hosson en ik woon op de Cayennedreef 4 I .
Toen ik 5 jaar was ging ik in de Experimenteleflatwonen. en nu ben ik 10jaar. Dus woon ik er al 5 jaar.
Je verveelt je er brjna nooit. Op de hal kan je fietsen en
spelen.Je kan er ook feestengeven,bijvoorbeeldverjaardagsfeestjeof een klasseavond.
Ik vind het ook leuk in de omgevingin het park met allemaal speeltuintjes
en ook het pirebadjeals het erg warm
ls.
We gaan soms ook met de hele hal wat doen bijvoorbeeldmet Kerstmis.Dan etenwe somseen Kerstontbiit.
Of gaanwe met de hele hal picknicken.
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flats
hallo ik ben mack kamphuiscayenneblauw 43.
ik woon er al 4tl, jaar.
ik vind de flatserg leuk, voral de halo en het park.
ik vind dat het park erg op kinderengemaaktis. maar ik
zou het fijn vinden alsde carnegiedreef
weg was.maar ik

Ik ben Nina Huygen.
Ik woon op de Cayennedreef42. Op Cayenneblauw.
Twee weken nadat onze flat klaar was,werd ik geboren.
Ik was het eerstekind dat geborenwerd in onze flat.
Ik woon hier al vanaf mijn geboorte.
Het leuke wat ik van de flats vind ik dat er elk jaar flaï
feestis.
En wat ik ook leuk vind is dat er elk jaar sinterklaasgevierd word.
IK zou het jammer vindenalshet niet meer gebeurd.
O o k a l g e l o o fi k e r n i e t m e e ri n ,
Ook op onzeverdiepingis het er leuk.
Wij hebben een goeie hal regeling.
Elke dag maken twee mensende hal schoon.
We hebbeneen schoolborden schooltafeltjes.
Op zondageten de volwassenenmet elkaar op de hal.
Op Maandagetende kinderenmet elkaarop de hal.
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vind de balke toestandenerg leuk.
i k s p e eg
l r a a go p d e h a l .
en dan doe ik vanalis zoals verstoppertje * tikertje -l_
fietsen- tekkenen.
d aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag

Als er iets besprokenmoet worden houden we een vergaderingmet elkaar.
IK vind het leuk dat in de buurt een zandbaken een fort
ls.
O ja, er is ook een klimboom en een pire-bad.
's
En het is voordelig van deze flats dat je winters als het
koud is, wel kan fietsenen anderespelletjesdoen op de
hal.
Want alsje in een huiswoont kan dat niet zo goed.
Wat ik ook fijn vind id dat een park om alle flats is.
Dat is het leuke wat ik van de Experimentele-flatsvind I
En wat ik vragenwil is dit:
Kan er misschienmet kerst een toneelstukkomen over
kerst of iets anderswat met kerst te maken heeft?
Net als met Sinterklaas;dus per flat.
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Zet de droge stokvis in ruim water, dat gedurendede weekpe_
riode enkelemalenververstmoet worden.
Stokvispocheren(dit is gaar maken in water dat net tesen de
kook aan,maar niet in bewegingis).

Mosterdsaus

-1'

'/,lvisbouillon(van de

stokvis)
40 g boter
40 g bloem
I flinke eetlepelmosterd.

Stokvis
400à 600g drogestokvisof
800à 1000g geweektestokvis
water
zout

=:

Smelt de boter en voeg de bloem toe. Roer boter en bloem tot
een wittegebondenmassaontstaat.
Daarna al roerendescheutjevoor scheutjevan het visnaterbij
doen en de sausgoed latendoorkoken.
De pan van het vuur afnemenen de mosterdtoevoesen.die
van tevoren, om klonteren te voorkomen, is aangeleÀgdmet
wat warme saus.

Stokvis is g_edroogdekabeljauw, welke bij Noorwegen wordt
gevangen.De kabeljauwenworden schoongemaaktaan stokken opgehangenen in de wind gedroogd.Vandaarde naam
stokvis.
De stokvisdie in de viswinkelte koop is, is meestalmachinaal
gebeukten somszelfsal geweekt.

Dit recept is berekend voor t 4 personen, bij de maten
en gewichtenwordt gewerkt met I algestrekeneetlepel: l5
cc water en I afgestrekentheelepel: 3 cc water.

Stokviszelf weken.
Wanneerde stokvisniet gebeukt is, bedraagtde weektijd 24 à
4 8 u u r ; b i j g e b e u k t ed e w e e k t r y d
k o r t e rn l . I j à t S u .

M a r t i n ee n J e a n n e

Een bridgeprobleempie voor klaverlassers
Op het onderstaandespel heeft zuid vier schoppengeboden,
d.w.z.hr.yhe-eftgekontrakteerdl0 slagente maièn m""ts.hop_
Denalstroef.

l6
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Westen Oost zrjn de tegenspelers.
Kunnen zij het vier schoppen- kontrakt down spelen,d.w.z.
meer dan drie slagenmaken'?
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OPLOSSING:
West kan 2 slagenmaken in de hartenkleuren oost maakt zeker schoppenaas.
Als de leiderde troefkleurverkeerdaanoakt.
maakt westnog schoppenvrouwen gaatde leiderdown.
Maar de titel geeftde methodeaan om zeker een vierdeslaste
maken. Volgensde regelsvan Rotterdamsklaverjassenmáet

noord de derde harten introeven en oost moet met het aas
o \ e r l r o e v e n .M a a r d a n b l i j k t d e s c h o p p e n v r o u ri,nr e e n se e n
zekere slag. Brj bridgen bestaatdie verplichtingtot introeven
niet. Toch is introeven met schoppenaashier de enigejuiste
speelwijze.
Piet Hofmans.

