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Op 28 augustus werd het nieuwe clubhuis officieel geopend door Paul Slettenhaar, onze Stadsdeelvoorzitter. Een 
prachtige op z’n koppe Nederlandse vlag sierde het clubhuis en volgens mij was de hele buurt uitgenodigd. Er 
spelen dan ook best veel van onze kinderen bij de club, die – als ik me goed herinner - nog geen tien jaar een 
jeugdafdeling kent. Waarschijnlijk zijn er ook seniorenleden, maar daar ben ik niet zo in ingevoerd.

Opening van het nieuwe 
clubhuis van Arsenal 

Veel buurtbewoners zaten te genieten van de nasi en 
maakten mee hoe Wim Teulings het Ereteken van Ver-
dienste van de gemeente Amsterdam kreeg uit handen 
van loco-burgemeester Erik van der Burg. Volgens de 
annalen van de club was dat de eerste keer dat Wim wer-
kelijk sprakeloos was. Eerder op dezelfde dag ontving 
Emile Pruijs al de Gouden A van de voorzitter van Ar-
senal, Bert van de Rotte. 
Het was leuk om oude bekenden te zien, zoals Cock 
Rigter, die onze strijd ter behoud van de speeltuin heeft 
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gesteund en bij Jan en Alleman financiering voor dit 
prachtige nieuwe clubhuis heeft weten te bewerkstelli-
gen. Ook Egbert de Vries, de voormalig voorzitter van 
ons oude Stadsdeel Oud Zuid gaf acte de présence. 
De sfeer was prima, het clubhuis is mooi, waar vooral 
de prachtige luchtfoto’s van onze buurt toen en nu mijn 
aandacht trokken. Leuk detail is ook dat er een lekker 
actieve buitenschoolse opvang een plekje in het clubhuis 
heeft gevonden. Bijna jammer dat mijn kinderen daar 
te groot voor zijn geworden. Maar gelukkig heeft mijn 
dochter buitengym op het veld van Arsenal. Kan ze lek-
ker een beetje uitslapen.

Ellen

Overlast te water
Heeft u last van te hard varende boten langs uw ark? BBA (Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam) geeft u 
de mogelijkheid om deze overlast te melden via een formulier (meldpuntformulier) op hun website.
http://www.bba.amsterdam.nl/overlast_op_het/formulier_meldingen
U komt op deze site nog de vermelding tegen van de oude stadsdelen. Dit komt omdat de stadsdelen per 1 
mei 2010 gefuseerd zijn en dit nog niet is aangepast op hun website. 
Er is ook een link beschikbaar over de campagne overlast te water die het BBA is gestart : http://www.bba.
amsterdam.nl/overlast_op_het/campagne_overlast_te.

De contactgegevens van BBA
Bezoekadres: De Ruijterkade 6, 1013 AA Amsterdam
Postbus 14742, 1001 LE Amsterdam
Telefoon: 020 550 36 34
Internet: www.bba.amsterdam.nl
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Ad Fraanje
een “in memoriam”

Een bijzonder mens is van ons heengegaan.

 Op 5 december 1968 kwam Ad hier samen met Piet op 
steiger 1 wonen. Eerst hadden zij een lange smalle boot 
waar zij 10 jaar op hebben gewoond. In 1979 werd het deze 
mooie gele boot.

Veel mensen kenden Ad want hij was een van de medeo-
prichters van het VWZ. Toen de nieuwe steigers werden 
aangelegd was Ad de coördinator van het IJsbaanpad. Vol-
gens Ruud van Honschoten heeft hij toen veel werk verzet 
om het allemaal op een prettige manier voor elkaar te krij-
gen. Ja, want iedereen moest van zijn plek. Ad is ook jaren-
lang steigervertegenwoordiger van steiger 1 geweest.

Van beroep was Ad verpleegkundige, graag had hij verlos-
kundige willen worden, maar in 1969 was het als man on-
mogelijk die opleiding bij de vroedvrouwenschool te doen.
Wel kon hij op de verloskundeafdeling van het Wilhelmina 
Gasthuis als verpleegkundige werken, wat hij ook enige  tijd 
gedaan heeft. Later werd het de eerste hulpafdeling en toen 
het W.G. overging naar het A.M.C. heeft hij daar in de staf 
van de eerste hulpafdeling gewerkt.

Op 55- jarige leeftijd ging hij met de VUT. Maar niets-
doen was niets voor Ad, hij ging bij de PTT ’s morgens  
vroeg met de postbus bij bedrijven langs om post af te ge-
ven. Op 60 jarige leeftijd was hij echt gestopt met werken 
buitenshuis. Nu maar aan de slag in huis. De keuken werd 
verbouwd en vernieuwd en Ad was gek op allerlei elektro-
nische snufjes. Op het toilet gaat het licht vanzelf aan en uit. 
Naar de afvalbak in de keuken hoef je alleen maar te wijzen 
en hij gaat open.

Als laatste klus bleef de logeerkamer over, maar helaas, Ad 
werd eind april ziek en opgenomen in het OLVG. Na een 
paar weken kwam hij naar huis en al snel werd duidelijk 
dat het niet lang meer zou duren want er was kanker ge-
constateerd, onbehandelbaar. Wel heeft hij nog een enkele 
bestralingen gehad in het AVL. Raoul heeft hem nog enkele 
keren erheen gebracht. Het mocht allemaal niet baten. Op 
zaterdagochtend 26 juni is Ad rustig thuis ingeslapen.

Helga
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Boerenstreekmarkt
Zaterdag 18 september was een deel van het Stadionplein omgetoverd tot een boerenstreekmarkt. Allerlei bedrijven 
uit de omgeving van Amsterdam hadden hun eigen producten uitgestald in kraampjes. 

Je kon er van alles proeven, zoals  biologische kaas en wijn, 
biologische sapjes en fruit, eigengemaakte bloemenhoning, 
biologisch brood. Het was mogelijk vlees te proeven van 
dieren die niet in koude betonnen bakken zonder enig dag-
licht zijn vetgemest, maar gewoon zoals het hoort buiten 
lopen en eten krijgen zonder toevoeging van antibiotica. 
En natuurlijk kon je deze heerlijkheden ook kopen. In twee 
Franse Citroën HY busjes (die geribbelde, Red.) boden een 
heuse fransman en zijn vrouw, Franse heerlijkheden aan. 
Deze producten haalt hij weliswaar uit kleine Franse dorp-
jes en zijn niet van onze eigen Hollandse bodem. Maar dat 
deed aan de smaak niets af. Voor de kinderen was er een 
groot springkussen en om de paar uur speelde het mario-
nettentheater een voorstelling. In het midden van de markt 
stonden allemaal lange tafels met banken. Dit gaf het geheel 
de sfeer van een dorpsfeest. 

Oud-Hollandse klederdracht
Ter vermaak van iedereen voerde een groep ouderen, ge-
heel in oud-Hollandse kledendracht oude volksdansen uit. 
Ze werden begeleid door twee accordeons. Verder waren 
er kraampjes met tweedehands boeken en er was een aan-
tal kraampjes met informatie over al het natuurschoon wat 
in onze omgeving te vinden is. Voor de kinderen reed er 
een huifkar getrokken door twee paarden over de markt en 
door de omliggende straten. En bij dit alles scheen de zon. 
Dat maakte het nog feestelijker.  Ik denk dat de organisato-
ren kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Marije
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Housefeesten
Afgelopen zaterdag 9 oktober vond er weer een mega housefeest plaats in de Sporthallen Zuid. Op 4 december a.s. 
wordt er op dezelfde locatie wederom een groot housefeest gehouden. In de afgelopen twee jaar vonden er hier ook twee 
grote housefeesten plaats. Ik kan me de aanblik van een aantal van onze buurtbewoners in de ochtend na dit spektakel 
nog goed herinneren. Met slaperige ogen liepen er een paar met kleine kinderen langs de speeltuin. Allemaal slecht 
geslapen van de bastonen. Sommigen hadden ’s nachts de politie gebeld, maar niet iedereen was op dit idee gekomen. 
Er waren ook een heleboel buurtbewoners die nergens last van hadden gehad. 

Ik denk dat de gevoeligen onder ons er last van hebben. Die 
nacht heb ik, eigenlijk in de vroege ochtend, voor het eerst 
van mijn leven de politie gebeld voor overlast. De halve 
nacht vroeg ik me met wijd opengesperde ogen af waar in 
‘s hemelsnaam dit harde gedreun vandaan kwam. De agente 
aan de andere kant van de lijn vertelde dat ze al heel veel te-
lefoontjes over deze geluidsoverlast had gekregen, die nacht. 
De politie was inmiddels al op onderzoek uitgegaan om te 
kijken waar deze muziek vandaan kwam. Ze vermeldde er 
wel bij dat als een organisatie een vergunning heeft, de po-
litie er weinig aan kan doen. 

Je moet het stadsdeelkrantje met de vergunningaanvragen 
goed lezen, adviseerde ze mij. Maar vooral ook blijven bel-
len als je overlast ervaart. Dan kunnen er stappen worden 
ondernomen. 

Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat op het moment dat 
er weer een housefeest plaatsvond, ik bij vrienden ben gaan 
slapen. Heerlijk buiten op een boerderij midden in het bos. 
Gewoon na een nacht lang heerlijk geslapen te hebben, om 
zes uur wakker gekraaid te worden door de haan. Nu moet 
u ook weer niet denken dat ik tegen grote housefeesten 
ben. 
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Persoonlijk denk ik dat ze beter passen in een havengebied 
of bedrijventerrein, waar in de verre omtrek geen woningen 
zijn. 

Bezwaar
Met een aantal buurtbewoners hebben we vorig jaar een 
bezwaarschrift ingediend tegen deze grote housefeesten 
in de Sporthallen, maar het stadsdeel geeft aan dat de ge-
luidslimieten, die door iemand zijn vastgesteld, tijdens deze 
housefeesten niet overschreden worden. De organisatoren 
van het feest op vier december a.s. hebben er zin in. Ze 

vermelden letterlijk op hun website over de Sporthallen 
Zuid: Nagenoeg geen geluidslimiet, donkere gangetjes en 
hoge plafonds, wat wil je nog meer?  Een hele dikke line-up 
natuurlijk! (http://www.fuddle.nl/index.php/component/
content/article/19-events/657-time-warp-komt-naar-am-
sterdamse-sporthallen-zuid-4-december). U bent gewaar-
schuwd. Misschien heeft u ergens in een laatje nog een ho-
telbon liggen.

Marije

Marije van den Hoek, Dave Schmalz,  Ellen Walthuis, 
Helga van Wegen.
Vormgeving: Susan Sukkel
Met medewerking van Wilbert van Eyck, Christiaan 
Brester, Theo van Wegen en Raoul Schoenmaeckers.

De VWZ Nieuwsbrief is een uitgave van de  
Vereniging Woonschepen Zuid.

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
IJsbaanpad 74E
1076 CW Amsterdam

website: www.vwz-amsterdam.nl 
e-mailadres redactie: nieuwsbrief@vwz-amsterdam.nl
e-mailadres bestuur:  vwz-bestuur@vwz-amsterdam.nl
e-mailadres website: website@vwz-amsterdam.nl
e-mailadres Lieve Wilbert: wilbert@vwz-amsterdam.nl

Voor commerciële advertenties kunt u contact  
opnemen met: 
Dave Schmalz
IJsbaanpad 62E, 
1076 CW Amsterdam 
E-mailadres: dave@vwz-amsterdam.nl

Kleine advertenties van VWZ-leden zijn gratis. 

Redactie
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Revolutie in een Belgische provinciehoofdstad: 
Hasselt biedt plaats aan 

één woonboot
Van onze buitenlandse correspondent
Hasselt – De populaire radiozender JIM biedt 
jaarlijks aan een student een luxe tijdelijke 
woonplek aan die door een wedstrijd te win-
nen is. Dit studiejaar is Hasselt aan de beurt. 
De studentenwoonplek zal op een woonboot 
worden ingericht, waardoor deze prachtige en 
vooruitstrevende stad ook zegge en schrijve 
één woonboot rijker wordt. Of dat tijdelijk 
of permanent is, dat kan uw correspondent nu 
nog niet zeggen. 

Wilbert van Eyck

Goed hè? Ook Hasselt heeft inmiddels een woon-
boot, zoals we uit het stukje uit deze Belgische 
krant kunnen lezen. Het lijkt welhaast Amster-
damse proporties aan te nemen.  Wilbert heeft be-
loofd ons op de hoogte te houden van het wel en wee 
in de Belgische woonbotenscene.
Redactie
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Zon op je dak
Na het succes van de zonnepanelenactie van afgelopen jaar zijn we (met medeneming van wat leerervaringen) weer in 
de weer. Aanstaande maandag de 18e om 09.00 gaat de regeling Zon Op Je Dak van de gemeente Amsterdam weer 
open voor zonnepanelen. De subsidie is alleen iets lager dan vorig jaar, maximaal 750,- per set zonnepanelen van 
600 watt piek.

De ervaring leert dat we niet (net zoals vorig jaar) door 
een paar mensen alle aanvragen moeten willen indie-
nen. Dat duurt namelijk te lang. Afgelopen jaar was 
de regeling uiteindelijk binnen 5 minuten ‘leeg’. Later 
werd (alleen in ons stadsdeel) de regeling zo uitgebreid 
dat ik op alle aanvragen uiteindelijk een toekenning 
kreeg. Dat zal dit jaar zeker niet het geval zijn (we-
ten we uit betrouwbare bron). De enige manier om 
voor Zon op Je Dak in aanmerking te komen is om er 
om 8.45 klaar voor te zitten met alle gegevens bij de 
hand en nu vast even 
te kijken wat je dan 
allemaal moet gaan 
invullen. 

Besparing
Als we voldoende 
toekenningen hebben 
gaan we weer kijken 
of we gezamenlijk 
kunnen onderhande-
len over levering en 
prijs. Dat leverde ons 
vorig jaar een bespa-
ring op van maar liefst 
30%.

Subsidie 2011
Jammer genoeg is de 
subsidie dit jaar lager, 
gelukkig is de prijs 
van de panelen iets 
gezakt. De subsidie is 
nu maximaal 1,25 per 
wattpiek, én maximaal 
40% van het totaal, én 
maximaal 750 euro. 
Als ik dat doorreken krijg je de maximale subsidie bij 
een set van 600 wattpiek als die set dan minimaal 1875 
euro kost. Kort en goed komt het er op neer dat je set 
minimaal 600 wattpiek moet zijn: dat zijn 3 panelen 
en dat die set je dan 1875 kost zonder subsidie en 1125 
met. 
Een set van 600 WP levert per jaar ongeveer 500 
KWh stroom. Dat is iets van een vijfde van het gemid-

delde stroomverbruik van een huishouden. In geld is 
levert dat ongeveer 120 euro op. 

Hoe werkt dat nou ? 
welnu, je krijgt zonnepanelen, die produceren de 
stroom. Een omvormer zet de geleverde stroom om 
naar 220 volt wisselstroom. Aan die omvormer zit een 
stekker die je in een (willekeurig) stopcontact steekt en 
voila, je bent producent geworden. Dat kan je zien bij 
enkelen bij ons in de buurt want dan draait de meter 

op een mooie dag 
achteruit (bij mijzelf 
overigens heel hard, 
maar ik heb er dan 
ook 16 op mijn dak 
staan).

Terugverdienen
Wat verdien je 
daaraan? Er wordt 
gerekend met ‘terug-
verdientijd’ (die is in 
dit geval ongeveer 
9 jaar), maar ik vind 
dat een rare term. 
Het suggereert dat je 
er pas over 9 jaar iets 
aan zou hebben. Ik 
denk liever in econo-
misch rendement. Als 
je investering 1125 
is en die levert 120 
euro per jaar heb je 
een rendement op je 
geld van 9% en dat 
krijg ik niet op mijn 
spaargeld.

Praktisch bestaat een set zonnepanelen uit bevesti-
gingsmateriaal voor een schuin of plat dak, de pane-
len, de kabels en de omvormer. Dat is allemaal vrij 
eenvoudig zelf te plaatsen. Ik zeg wel eens dat het zo 
moeilijk is als het aansluiten van de stereo. 
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-  Op een plat dak worden de panelen op beugels ge-
schroefd die automatisch de beste hoek (35 graden) 
ten opzichte van de zon hebben voor de hoogste 
opbrengst; Die set blijft op zijn plaats met minimaal 
120 kilo gewicht (12 stoeptegels).

-  Voor een schuin dak krijg je beugels die je op je 
schuin dak kunt  bevestigen. (schuin dak heeft geen 
ballast nodig);

-  de panelen richt je zo goed mogelijk op het zuiden. 
Als je de lengterichting volgt van onze steigers zit 
je niet helemaal Zuid. Dat maakt een klein rende-
mentsverschil uit.

Vanaf de panelen voer je 2 kabels naar de plaats in de 
boot waar de omvormer aan de muur hangt. Die ven-
tilator van de omvormer maakt overdag geluid daarom 
plaats je die waar je van dat gezoen geen last hebt.

Op www.Zonopjedak.nl vind je alle informatie die je 
nodig hebt en het ook aanvraagformulier. Dat formu-
lier wijst zichzelf. Kort en goed komt het er op neer 
dat je klaar moet zitten met je identificatiebewijs (rij-
bewijs, paspoort, ID). In de aanvraagprocedure zitten 
een paar vragen:

-  ‘aantal Wattpiek dat u wilt aanschaffen’ is het juiste 
antwoord 600;

-  ‘het subsidiebedrag dat u aanvraagt’ is het juiste ant-
woord 750

Pas wanneer we weten hoeveel huishoudens de sub-
sidie toegekend hebben gekregen gaan we offertes aan-
vragen voor het geheel. Die beoordelen we op prijs-/
kwaliteitverhouding en leveringsvoorwaarden. 

Mocht je nu een toekenning krijgen en er toch vanaf 
willen zien dan kan dat zonder verder gedoe (anders-
om niet). Een veel gestelde vraag vorig jaar is of je dak 
tegen het gewicht kan. Antwoord: Ja dat kan er tegen 
(en anders heb je sowieso een nieuw dak nodig). 

Specifieke vragen kan je aan Christiaan stellen via de 
mail aan christiaan@brester.net Hou ons alsjeblieft op 
de hoogte of je je aanvraag gedaan hebt als je wilt door 
te mailen aan vwz-bestuur@vwz-amsterdam.nl dan 
kunnen we bijhouden voor hoeveel mensen we kun-
nen inzetten in de onderhandeling met leveranciers. 

Christiaan
Namens de energiecommissie, Paulien, Christiaan en 
Raoul

hogeweg 14   1098 cb  amsterdam  telefoon 020 - 69 31 042   fax 020 - 66 82 991   postbank 16 82 44     bank 46 80 75 518    e-mail  info@schippefelt.nl
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Uit de brand
Het heeft een tijd geduurd, want de laatste keuring van onze brandblussers is lang geleden, maar begin volgend jaar 
is er weer gelegenheid om onze brandblussers te laten keuren.

We hebben een scherpe offerte ge-
kregen voor het keuren van onze 
brandblusser, in deze offerte wordt 
wel uitgegaan van een minimum 
aantal van 100 brandblussers. Kos-
ten per brandblusser circa € 7,-. De 
exacte prijs met aanvullende informa-
tie volgt. Wanneer je de keuring laat 
uitvoeren, weet je wel dat in nood de 
brandblusser goed werkt.

Verder hebben we ook een aanbieding 
gehad voor een cursus “hoe werkt de 
brandblusser?” en “hoe bestrijd ik een 
brand?”. In deze cursus leer je in de praktijk hoe de brand-
blusser werkt en hoe je een eventuele brand moet bestrijden. 
Je gaat dus daadwerkelijk een brand blussen.  
Deze cursus heeft een minimaal aantal van 30 deelnemers. 

Kosten circa € 30,- per deelnemer.
Je kunt je dus voor de volgende zaken 
aanmelden:

1: Ik wil graag .. stuks brandblussers la-
ten keuren.
2: Ik wil met .. personen de cursus 
“brandblussen” volgen.

Als je geïnteresseerd bent, kun je de 
aantallen brandblussers die je wil laten 
keuren en/of aantal personen die de 
cursus brandblussen willen volgen, aan-
geven bij je steigervertegenwoordiger.

Met vriendelijke groet
VWZ bestuur

W. VAN DUIN
SCHILDERWERKEN

LEVERANCIER VAN O.A. HISTOR

EN PROFESSIONELE VERVEN VAN

Tevens:
•wandafwerking •kleuradviezen •isolatiebeglazing •zonwering

Hoofddorpweg 28 • 1058 PC Amsterdam • Telefoon: 020 - 617 04 95 • Fax: 020 - 615 39 06

10% korting voor VWZ leden!



12

Ze leerden elkaar kennen toen Paul op het Singel woon-
de en  Jan er de post bezorgde. Binnen afzienbare tijd 
vormde zich een vriendschap die ze – Paul 32 en Jan 24 
jaar – tot vandaag hebben voortgezet. Maar de huizen-
voorraad was krap in de tweede helft van de jaren vijftig. 
Bureau Huisvesting hield de touwtjes stevig in handen 
en verdeelde het beschikbare woningaanbod over de 
woningzoekenden. Daarbij gold een aantal voorwaarden 
om voorrang te krijgen. Getrouwd? Kinderen? Hoeveel 
dan? Minimaal 3 kinderen had je toch wel nodig om een 
beetje een aangenaam huisje te kunnen krijgen. En daar 
voldeden de heren niet aan, dat spreekt voor zich. 

Echt makkelijk was het sowieso al niet, twee mannen 
samen, in die jaren. Zo mochten ze er op het werk niet 
achterkomen. Paul kleedde zich in die tijd toch al een 
tikje frivool, zodat z’n kansen om procuratiehouder te 
worden bij de bank daardoor alleen al verkeken waren.
Al met al was er dus geen enkel uitzicht op het verkrijgen 
van een huis. Toen kregen ze een idee en togen naar het 
opperhoofd van de politie op bureau Oudezijds Achter-
burgwal. Wat nou als het zijn zoon was geweest? Zou 
hij die dan op een leuk woonbootje kunnen onderbren-
gen? Er waren wel wat bezwaren: windgevoelig, geen 
verwarming, geen comfort, geen leidingwater en geen 
elektra. Maar Paul en Jan hielden voet bij stuk en zo is 
het geschied.  In 1957 betrokken zij een woonboot aan 
de Vlothaven. Na een uitgebreide tocht langs de diverse 
bouwers, hebben ze hun eerste boot laten bouwen bij 
Wijkstra in Wijdewormer voor de somma van zevendui-
zend gulden! Toen kon je nog geen hypotheken afsluiten 
op een woonboot, dus hebben ze van diverse mensen 
geld geleend en in 2 jaar afbetaald. Dat was geen sine-
cure, want de salarissen lagen een stukje lager in die jaren. 
Met zijn goede baan bij de bank verdiende Paul toen 
zo’n ƒ 300 per maand…

Naar het IJsbaanpad
In 1960 moesten ze de Vlothaven verlaten. Er waren door 
rolgolven in het IJ een paar boten gezonken en boven-
dien werd Cargill daar neergezet. Zo kwamen ze in 1960 

Paul Lichtenbelt 
en Jan Schelvis

Paul en Jan, wie kent ze niet? Ze wonen op steiger 7 van het IJsbaanpad en ze wonen daar al jaren. Wie hier wat 
langer woont zal ze ongetwijfeld kennen door hun bijdragen aan de Nieuwsbrief. Paul schreef jarenlang bloemrijke 
bespiegelingen over het leven op de boot en in de buurt. De foto’s van Jan hebben menig nummer gesierd.
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op het IJsbaanpad terecht. Onvoorstelbaar eigenlijk, dat de 
boten hier al vijftig jaar liggen. Van de A10 en het spoor was 
toen nog geen sprake, laat staan van de sneltram. Het was hier 
superromantisch met houten steigers aan een macadamweg-
getje met knotwilgen. Het was een prachtige tijd. Ze kwa-
men terecht op steiger twee, maar mevrouw Eriks van steiger 
zeven wilde hen graag als buren krijgen. Het doktersgezin 
waar ze eerst naast zou komen te wonen zag er uiteindelijk 
vanaf en zo kwamen Paul en Jan als haar buren in zicht.  

In die tijd waren de meeste bewoners nog oude 
schippers(gezinnen), totaal vergroeid met hun schip en 
huizenhoog opziend tegen een leven aan de wal. Er 
heerste een sfeer van saamhorigheid, al liep men niet de 
deur bij elkaar plat. In de jaren tachtig begon dat te ver-
anderen. Toen de betonnen steigers er kwamen, werd de 
verwarmde waterleiding aangelegd en werden de boten 
aangesloten op duurzame riolering. Het was een grote 
verbetering, met kabeltelevisie en een gasleiding. Maar 
met het comfort kwam er ander publiek op de boten 
wonen. Wonen op een woonboot werd steeds hipper. 
Er kwamen steeds meer gezinnetjes met jonge kinderen 
en alleenstaande ouders, omdat de prijzen voor Amster-
damse begrippen nog redelijk te doen waren. En dat voor 
een heerlijke woonomgeving.  Maar voor de bewoners 
van het eerste uur was het wel even wennen.
 
Vroeger was het huishouden een stuk geordender. Rust, 
reinheid en regelmaat waren kernbegrippen. Met de jaren 
‘70 trad de vrijheid blijheid in en begonnen de beleefde om-
gangsvormen aan waarde te verliezen. Inmiddels krijg je geen 
waarschuwingsbriefje meer in de bus als de buren een feestje 
houden en krijgen kinderen meer ruimte voor wat we nu 
zelfontplooiing noemen. Dat dat anderen wel eens tot last zou 
kunnen zijn, komt nauwelijks meer in mensen op. Maar ach, 
de camping die er vroeger was, gaf ook de nodige overlast.

De jongeren onder ons kunnen zich het maar moeilijk 
voorstellen, maar als je ouder wordt, begint het wonen 
op een woonboot toch wel complicaties met zich mee 

te brengen. Als je moeilijker begint te lopen, dan kan 
de stap van de woonboot naar de steiger een schier on-
neembare hindernis gaan vormen. Ook de relatief krappe 
behuizing in de oudere boten maakt het onmogelijk om 
lekker met een rollator rond te crossen. Gelukkig is er 
externe hulp beschikbaar. Binnenkort komt een geria-
trisch adviseur langs om wat tips te geven. Ik hoop dat 
die nut hebben, zodat Paul en Jan hier nog vele jaren naar 
genoegen zullen blijven wonen.

Ellen



Antwoordcoupon
Ja, ik wil besparen op de premie van mijn woonarkverzekering:
m Stuur mij een offerte.   m Neem contact met mij op.
Naam:
Adres:  Postcode/Woonplaats:  
Telefoonnummer: E-mailadres:  
Bouwaard woonark:   m Beton    m staal Opbouw:   m Hout    m anders:
Soort dakbedekking: Onderhoudsituatie:  uitstekend / goed / matig / slecht
Herbouwwaarde ark: € Nieuwwaarde inboedel: €  
Bouwjaar:     
Nu verzekerd bij:       Tot:        /         /20

Stuur deze antwoordcoupon naar: SEDW Alkmaar   Antwoordnummer 68   1800 VB  Alkmaar. U kunt de gegevens ook mailen naar: info@sedw.nl 

14

SEDW: NiEuWE vErzEkEriNg voor DrijvENDE WoNiNgEN

De beste en voordeligste verzekering voor uw woonark!

Voor bezitters van goed onderhouden woonarken hebben wij een nieuw verzekeringsproduct! De Drijvende Woning 
Verzekering. Deze unieke verzekering kent een zeer complete dekking tegen een zeer scherpe premie.

Afhankelijk van factoren als de bouwaard, het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woonark wordt een unie-
ke premie vastgesteld. Dit speciale tarief geldt voor woonarken tot 20 jaar oud.

Voor een verzekering voor een nieuwe woonark (betonnen bak) met een herbouwwaarde van 

€ 200.000,-- geldt bijvoorbeeld een jaarpremie van slechts € 250, -- (excl. 7,5 % assurantie-belasting). De 
premie verschilt per regio. 

De pluspunten van deze verzekering:
- Zeer scherpe premie (gebaseerd op uw situatie).
- All-In dekking inclusief glas, transport en aansprakelijkheidsrisico.
- Gevolgschade eigen gebrek (tot 25 jaar) is verzekerd.
- Ook dekking voor schade door zinken en aanvaring.
- Meerpalen, loopbruggen, steigers en schuurtjes zijn meeverzekerd.
- Extra korting door vrijwillig het eigen risico (standaard € 50,- ) te verhogen.
- Pakketkorting bij meerdere verzekeringen.

Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
Bel voor een vrijblijvende offerte  072 – 540 84 90, ga naar www.sedw.nl

of gebruik onderstaande antwoordcoupon.

SEDW Alkmaar   Antwoordnummer 68   1800 VB  Alkmaar  -  www.sedw.nl  -  info@sedw.nl   -   072-5408490

!
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Kwaliteitcasco’s
voor de
arKenbouw!

Productieadres (alleen op afspraak):  
Loswal
7772 TT Hardenberg

Correspondentieadres:  
Schoenerstraat 7
8301 AV Emmeloord
Tel: 0527 252278
Fax: 0527 252277 

E-mail: info@betoncasco.nl

 Hans Kok Jon Kok



Vorig jaar begonnen Rob en 
Renate hun zoektocht naar een 
nieuw huis. Rob wilde graag een 
huis van ongeveer 90 tot 100 m2 
met een tuin, een zolder en een 
schuur. Van deze wensen is alleen 
de schuur vervuld. Ze zochten via 
Funda en breidden hun zoektocht 
uit met woonarken. De ark die ze 
nu gekocht hebben verscheen als 
enige op het scherm. Ze heb-
ben er een hele zomervakantie 
over nagedacht of deze ark wel de 
juiste was. Uiteindelijk hebben ze 
er toch voor gekozen. Er moesten 
wel een paar aanpassingen gedaan 
worden. Zo hebben ze de keu-
ken naar de bovenverdieping, bij 
de huiskamer, verplaatst en waar 
vroeger de keuken was is nu de 
ouderslaapkamer.  

Ze zijn een hele poos bezig ge-
weest met alles schilderen en ver-
bouwen en nog is niet alles klaar. 
Datgene wat af is ziet er prachtig 
uit. De ark is niet groot en dat 
betekent dat ze goed moeten 
puzzelen over hoe ze alle ruimtes 
moeten indelen. Zo hebben ze 
nog een serre waar het zomers 
heel warm is en ’s winters zo 
koud is dat het water er bevriest. Ze kunnen de ruimte 
eigenlijk best gebruiken als opbergruimte, maar of dat 
bouwtechnisch ook kan is nog de vraag. Ook willen ze 
nog iets doen aan zonwering. 

De ene kant van hun ark bestaat alleen uit ramen. 
Als de zon een dag goed schijnt, dan wordt het in de 
huiskamer tropisch heet. De thermometer gaf op een 
hele warme dag 35 graden aan. Renate heeft met haar 
voeten in een bak koud water gezeten en een koude 
doek in haar nek om weer een beetje af te koelen. De 
ramen lopen rond en dan plaats je niet zo makkelijk 
een zonnescherm. Ze zoeken nog naar een creatieve 

oplossing voor dit probleem. Ze 
hebben nog genoeg stof om over 
na te denken. De kinderkamer is 
ook nog niet helemaal af. Maar 
over een week gaat Renate met 
zwangerschapsverlof en dan heeft 
ze zeeën van tijd om het af te ma-
ken. Dat is ook wel nodig, want 
over zeven weken verwachten ze 
hun eerste kind. 

Rob geeft aan dat het wonen op 
een ark op het IJsbaanpad hem 
een gevoel van vrijheid geeft. 
Lekker buiten op het vlonder in 
het zonnetje, klussen in je hemd-
je. Renate geeft aan dat ze het be-
leven van de seizoenen leuk vindt 
op een ark. De winter was prach-
tig en de zomer ook. ’s Winters 
loop je naast je ark over het ijs en 
‘s zomers neem je een frisse duik. 
Ze voelden zich direct thuis in de 
buurt. De eerste keer dat ze kwa-
men kijken naar de ark kwamen 
ze op de steiger Ad tegen. Hij 
maakte direct een gezellig praatje 
met ze. Zoals de meesten van ons 
weten is Ad helaas begin dit jaar 
overleden. Renate vertelt dat het 
hier een hele rustige buurt is met 

weinig lawaai. Geen direct verkeer dat langs de ark raast 
en geen hangjongeren. Af en toe komen er vliegtuigen 
over. Maar de buren twee arken verder, ze zijn beiden 
vliegverkeersleiders, vertelden hun dat dit te maken 
heeft met de weersomstandigheden. Onze kant van de 
stad wordt dan als uitvalsroute gebruikt om de vliegtui-
gen veilig te kunnen laten landen. 

Weer twee mensen ontmoet die blij zijn met de plek 
waar ze wonen!

Marije
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Even voorstellen
Dit jaar hebben we nieuwe ‘buren’ gekregen op steiger een: Rob en Renate. Rob werkt als programmeur bij Uitgeverij 
Sanoma en Renate werkt bij de Immigratiedienst. Na haar zwangerschapsverlof gaat ze werken als medewerker Advies bij 
de IND en ze geeft salsa dansles. Ze kwam direct met het idee om een keer een salsa dansworkshop te organiseren voor de 
buurt. Gewoon buiten in de zon. 
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CAPAAN & FALKEISEN
S c h e e p s m a k e l a a r d i j

taxaties maritiem advies makelaardij
beëdigd taxateurs 

CAP BOAT SERVICE
s i n d s  1 9 7 3

Overdiemerweg 18 
1111 PN Diemen 

telefoon 020 4700800
fax 020 4700801
mobiel 06 55712142
e-mail:info@cafa.nl 

internet:www.cafa.nl

Advertentie 6  08-07-2005  16:13  Pagina 1
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Stadsdorp Zuid:
een zelfhulporganisatie voor en door ouderen

Op 22 september 2010 vond de startbijeenkomst plaats van ”Stadsdorp Zuid” in de aula van het Gerrit van der Veen 
College. Ruim 100 buurtbewoners uit de Apollobuurt en de Prinses Irenebuurt lieten zich door voorzitter Jacques Al-
legro informeren over de ontstaansgeschiedenis en de voordelen van “Stadsdorp Zuid”. Op 1 oktober is de organisatie 
gestart als proefproject en heeft als doel de leden zo lang mogelijk onder eigen regie thuis te laten wonen op basis van 
de drie belangrijkste pijlers Optimale thuiszorg, Modern nabuurschap en Kennis over betrouwbare vaklieden.

Is dit nu de zoveelste organisatie van overheidswege 
die allerlei hulp biedt aan ouderen op sociaal gebied en 
serviceverleningen op het terrein van “huis-, tuin- en 
keukenbehoeften”? Nee, want dit project is een initia-
tief van bewoners zelf om te bevorderen dat ze zo lang 
mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen wonen. 
Ze willen zelf de regie voeren over het eigen leven in 
de eigen buurt.

Stadsdorp Zuid bevordert samen met zijn leden goede 
en betaalbare dienstverlening. Denk daarbij aan thuis-
hulp en wijkverpleging door een vast team, een over-
zicht van betrouwbare schilders, installateurs en andere 
vaklieden, advies bij de aanschaf van elektronica, het 

aantrekken van betrouwbare hulp in de huishouding, 
adresjes om lekker en gezond te eten. En elkaar te hel-
pen waar dat kan. Stadsdorp Zuid bemiddelt dus voor 
diensten en verbindt tegelijkertijd bewoners: ouderen 
onderling om elkaar te helpen, maar ook ouderen met 
jongere buurtbewoners.
Om dit alles mogelijk te maken wordt er een kleine 
maandelijkse financiële bijdrage gevraagd. 
Denkt u dat een dergelijke organisatie ook iets zou 
toevoegen aan onze buurt? Kijk dan om te beginnen 
op www.stadsdorpzuid.nl en laat het bestuur van VWZ 
weten wat u er van vindt.

Theo van Wegen
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Ingezonden brieven
Lieve Wilbert

Lieve Wilbert,

Al geruime tijd krijg ik geen Stadsdeelkrant meer. Zo 
weet ik ook niet wat ze allemaal in onze buurt van plan 
zijn en waar iemand vergunningen voor heeft aange-
vraagd. Staat er soms iets groots op het spel wat wij als 
buurtbewoners niet mogen weten? 

Mevrouw B. Ang te A.

Beste mevrouw B. Ang te A.,

Sinds woensdag 22 september jl. is de Stadsdeelkrant weer 
bij iedereen bezorgd. En ja, wat er de afgelopen maan-
den allemaal aan vergunningen is aangevraagd en welke 
officiële bekendmakingen er zijn geweest, dat weten we 
niet. Ik hoop niet dat er al te grote dingen op stapel staan 
zonder dat wij het weten. Wilt u op de hoogte blijven 
welke officiële bekendmakingen/vergunningaanvragen 
er allemaal zijn gedaan, dan kun je dit voortaan alleen 
nog digitaal inzien op www.zuid.amsterdam.nl/publica-
ties. 

Groet,

Wilbert
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