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Het meest melancholische herfstnummer

In het vorige nummer meldden we dat er een
uitverkiezing van de bloemigste steiger 2005
zou plaatsvinden. De afgelopen weken heeft

de jury zich eerst gebogen over de vraag: wat
maakt een steiger nu bloemig? Maken 2.000 afri-
kaantjes een steiger uitzinnig bloemig, of willen
we ook nog iets van variëteit inbrengen? En dan
nog, twintig met zorg gekweekte rozen, zo bij de
Praxis vandaan, vinden we dat dan bloemig? Wat
bedoelen we nu eigenlijk met bloemig?

Het heeft geen zin anderen te vermoeien met
de speurtocht van de jury. Het enige dat telt is het
resultaat: “een bloemige steiger is een steiger of
een stuk straat of pad met woonboten die door
aankleding (bloemen!) en inrichting een positieve
en vriendelijke uitstraling heeft” (Juryrapport
2005). Fietsen, bedrijvigheid en verzorging: het
draagt allemaal bij aan
een bloemig-gevoel.  

De jury heeft de
steigers, paden en
kades waar VWZ
leden wonen geïnspec-
teerd: Jaagpad, Jacht-
havenweg, IJsbaan-
pad, Noorder Amstel-
kanaal en Hobbema-
kade. Elk van deze
gebieden kan zeker in
vergelijking met de
omliggende buurt gel-
den als bloemigste
kade, pad of steiger.
Neem nou eens de
Hobbemakade: tegen
de verdrukking van
verkeer en honden-
poep wordt daar toch

maar mooi een stadstuintje gekoesterd. Het Jaag-
pad is door de lange afstandspaden (wandelen
van Amsterdam naar Den Bosch en verder door
naar Nice) die er langs worden geleid zelfs offi-
cieel erkend als uiterst bloemig. En de verbaasde
uitroepen van fietsers die over het sluisje komen
– “moet je kijken, ik zou hier best willen wonen”-
geven al aan dat we behoorlijk bloemig overko-
men. Kortom, als woonbootbewoners doen we
het lang niet gek. 

Maar nu de onderlinge competitie! Wie van
ons woont aan de allerbloemigste steiger? De
vraag bezorgde op zich al de nodige spanning.
De jury ontving dan ook een verzoek van een
bewoner om beslist NIET beoordeeld te worden.
Jammer!

Maar hier is ie dan, de uitslag:

De Bloemigste Steiger 2005

De foto van de winnende steiger is eind juni gemaakt. Jachthavenweg steiger 3 is wat de jury
betreft de bloemigste steiger (AvdM).
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Wie oh wie?
Geniet je graag van een goed glas wijn of een lekker
biertje?
Ben je gek op chocolaatjes, koekjes en nootjes?
Kun je hele zinnen schrijven?
En dat nog op een computer ook?
Zit je graag zo’n acht keer per jaar om de tafel met
inspirerende buurtgenoten?
Ben je betrokken bij de buurt en het wel en wee van
de bewoners?
Heb je soms best wel eens een mening?
Lees je deze Nieuwsbrief wel eens?

Als je een of meer van de bovenstaande vragen met
ja hebt beantwoord, dan kun je meedingen naar een
prachtige prijs… een redacteurszetel in de Nieuwsbrief-
redactie!

We hebben dringend een aantal vervangers nodig
voor een der redactieleden, die deze buurt - in de geluk-
kig niet al te nabije toekomst - zal gaan verlaten. Boven-
dien is een verfrissende nieuwe blik altijd welkom om ons
van nieuwe inspiratie te voorzien.

Stuur een mailtje naar 
nb-redactie@vwz-amsterdam.nl, 

spreek ons aan of bel naar 
Ellen, 4709044.

Steiger Drie Jachthavenweg

“Afwisselende en uitnodigende begroeiing
tegen een achtergrond van een verscheidenheid
aan woonarken”, aldus de jury.

Hobbemakade:

“Dit vraagt echt doorzettingsvermogen en
creativiteit. De woonarken met tuintjes laten stuk
voor stuk zien hoe aan de rand van de Pijp langs
een drukke verkeersader het stedelijk geweld
door een zekere landelijkheid doorbroken kan
worden. Zeker een aanrader voor gemeentelijke
politici en beleidsmakers!”

Jaagpad (Kostverlorenkade – Riekerhavenbrug)

“Terecht worden hier jaarlijks honderden wande-
laars langs gestuurd. Het weilandje biedt een
laatste blik op het polderlandschap zoals dat
vroeger tot aan Sloten doorliep. Maar ook de
bewoners doen er alles aan om het Jaagpad haar
bijzondere karakter te laten behouden.”

De jury “Bloemigste Steiger 2005”
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In Memoriam 
Geert Kunst

Op 16 augustus is Geert Kunst rustig over-
leden. Hij is 75 jaar geworden. Meer dan
40 jaar heeft hij in deze buurt gewoond en

zijn kinderen zijn hier geboren en een daarvan
woont hier nog steeds. 

Als er iets aan de hand was in de buurt, dan
was Geert er altijd als de kippen bij om een hel-
pende hand te bieden. De herinnering aan hoe hij
met Verduijn gedaan heeft wat hij kon toen er een
woonboot gezonken was is nog altijd levendig.
Ook was hij altijd bereid om je te helpen bij het
vastleggen van je boot. Hij was een echte redder
in nood en genoot daarvan. Zijn laatste jaar heeft
hij door zijn ziekte in het ziekenhuis en later het
verpleeghuis doorgebracht, dus we hebben zijn
parmantige verschijning in de buurt al geruime
tijd moeten missen. We wensen zijn familie veel
sterkte.

De redactie

In Memoriam
Irène Otter-Baylé

(20-2-1941 – 9-9-2005)

Vrijdag 9 september is Irène in het VU zie-
kenhuis gestorven. Ze kwam in 1971 aan
het IJsbaanpad 70d wonen met Hens. In dat

jaar werd hun dochter Balou geboren en een paar
jaar later kwam Kyung. Irène was verknocht aan
haar buurt en kende veel mensen, vooral de men-
sen met honden want ze was een echt honden-
mens. Boxers waren haar favoriet, waarvan Ki de
laatste was. Maar ook kleine pup Herbie, die werd
meegesmokkeld uit Griekenland, heeft ze met veel
liefde grootgebracht. Heerlijk vond ze het om na
het werk weer thuis te komen in ‘haar’ dorp. 

Een aantal keren hebben we samen een buurt-
feest georganiseerd en Irène kende dan wel weer
een paar Russische musici die werden opgetrom-
meld en speelden in het Witte huis. Concerten
organiseren was haar beroep waardoor ze veel
muzikanten kende.

Tijdens de bestuursvergaderingen notuleerde
Irène en ook daarin was ze een kei. Overzichtelijk
en efficiënt werken was haar sterke punt maar
bovendien kon ze taaie onderwerpen met een
humoristisch sausje overgieten. Als schoonzus
had ik een speciale band met haar, het was zo fijn
om dichtbij elkaar te wonen.

Een buurtbewoner zei onlangs:’dat kleine kop-
pie achter het stuur van dat rode autootje hoort er
zo helemaal bij’. De laatste tijd was Irène vaak in
de speeltuin te vinden met Bo, haar kleinzoon. Ze
genoot er van en fleurde er helemaal van op.

We zullen haar heel erg missen.
Alice
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Eindelijk was het zo ver…na veel bellen,
tekenen, googlen, en overleggen werd op 9
juli de  vernieuwde speeltuin feestelijk her-

opend, en wel door twee bereidwillige en zeer
hulpvaardige personen: wijkbeheerder Rob van ’t
Padje en wijkcoördinatrice Stephanie van Veen.
Uitgebreid met maar liefst 80 m2, zes fantastische
speeltoestellen en een overdekte picknicktafel!
Wie had dat ooit kunnen denken toen we op een
regenachtige middag handtekeningen verzamel-
den voor een wijkinitiatief met een hoofdprijs
van 17.000 euro. We hadden een uitbreiding van
de speeltuin in ons hoofd, met toestellen voor
zowel jongere als ook wat oudere kinderen zon-
der de natuurlijke omgeving al te veel aan te tas-
ten. In rap tempo haalden we 50 handtekeningen
op en kon het plan naar het stadsdeel. Vol ver-
wachting klopte ons hart…

In de prijzen!

Na enkele weken werden we volledig verrast
door de ontvangst van een beschikking met de
toezegging voor het maximale bedrag. Rosanne
Kolmer en ik hadden ons al aardig verdiept in het
aanbod van speeltoestellen, en na een bespreking
met Rob en Stephanie kregen we carte blanche
om zelf toestellen uit te zoeken. We wilden het
project graag voor de zomer afgerond hebben om
dit jaar nog zoveel mogelijk van de speeltuin te
kunnen genieten. Daarom gingen we gelijk aan
de slag. We spraken met enthousiaste medege-
bruikers van de speeltuin die ons voorzagen van
allerlei zeer bruikbare tips. Een trapveldje bleek
niet haalbaar maar een tafeltennistafel wel, en zo
bleef er weer geld over voor een speelhuisje voor
de allerkleinsten.

Na korte tijd leverden we zodoende niet
alleen een kant en klare offerte in maar ook een
tekening voor de plaatsing van de toestellen. Na
ontvangst van deze stukken zetten Rob en Step-
hanie er flink de vaart in door de opdracht direct
door te sturen naar de leveranciers in verband
met een krappe levertijd. Tja, er zijn nog ambte-
naren die snel kunnen werken! En zo kwam het
dat er binnen twee maanden na de honorering
van ons wijkinitiatief een openingsfeest gepland
kon worden. Ook onze eigen VWZ liet zich niet
onbetuigd in de aankleding van de speeltuin. Een
verzoek voor een kast, bezems, tafeltennisbatjes
en – ballen werd direct ingewilligd!

Feestje!

Op 9 juli werd met steun van diverse buurt-
bewoners een ontzettend gezellig feestje voor
zowel ouders als kinderen georganiseerd. Er was
een geweldige ballonnenclown die de prachtigste
figuren maakte, er waren hapjes en drankjes en,
niet te vergeten, een openingstaart! Om half 1
verrichtten Rob en Stephanie de officiële opening
door een tros ballonnen op te laten en het lint
rond de vogelnestschommel door te knippen. 

Maar bij een officiële oplevering horen naast
alle feestelijkheden natuurlijk ook de perikelen
rond de geconstateerde gebreken. Zo ook met
onze speeltuin. Er moest nog zand gestort wor-
den bij de veerwip, bankjes moesten verplaatst,
en de tafeltennistafel stond niet op zijn plek.
Bovendien bleek na twee weken intensief gebruik
van de tafeltennistafel dat het gras eromheen vol-
ledig kaal getrapt was, waardoor er bij regen een
modderpoel ontstaat. De eerst genoemde gebre-
ken zijn inmiddels verholpen. 

Wat de tafeltennistafel betreft is er de
afspraak met het stadsdeel gemaakt om de tafel
naar achteren te verplaatsen tussen de schom-
mels en het vogelnest in, en er tegels of iets der-
gelijks omheen te leggen. Dat zal dit najaar
gebeuren. We zullen nog enige last krijgen van
deze verplaatsing omdat de grond eerst geëgali-
seerd moet worden. Als dit eenmaal achter de
rug is kunnen we helemaal met gepaste trots
zeggen dat we een van de mooiste en grootste
speeltuinen in Oud Zuid hebben! Een plek die
inmiddels druk bezocht wordt door jong en oud,
door buurtbewoners maar ook door mensen uit
andere wijken. En daarmee is dit wijkinitiatief
voor 100% geslaagd! 

Leone Pameijer

Feestelijke opening speeltuin

Opening van de speeltuin: een plechtig moment
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Speeltuinimpressie van een
buurtbewoner

Een lint werd doorgeknipt, taart werd gegeten,
er werd gesnoept en gespeeld, neuzen wer-
den afgeveegd, koffie werd gezet en rondge-

deeld, en de initiatiefneemsters Leone en Rosanne
straalden van oor tot oor! 

Allerlei gesprekken ontsponnen
zich tussen de bootbewoners, steiger-
genoten of bezoekers. “Ik woon hier al
zo lang, dit hadden we in de tijd dat ze
bij mij klein waren niet hoor.” “Nee,
toen waren hier geiten en die apen
weet je nog?” 

“Kijk, die daar op dat bankje, dat
zijn mijn kleinkinderen, die komen nu
lekker bij oma in de speeltuin spelen!” 

“Goede plek hé?, ja, ik mis alleen
nog een coffeecorner. Hmm, een lek-
kere cappuccino!”         “O, dan ga ik
wel even koffie zetten hoor, komt eraan …”  “Nou,
een wit biertje…”    “Hee, jouw zoontje zit dus bij
die van mij op de crèche. Kijk ze kennen elkaar.
Nou weet ik ook over wie hij het heeft.”

Voor elk wat wils
en voor iedereen

De oudere bewo-
ners, die deze buurt
hebben zien groeien,
genoten net als de
nieuwelingen en het
jonge grut. Een van
de “oudgedienden”
is Nel Hoekzema,
initiatiefneemster
van het allereerste
uur. Zij heeft er oorspronkelijk voor geijverd dat er
een speeltuin én een’ papier- en glasbak zouden
komen. 

De speeltuin heeft vele leeftijdscategorieën iets
te bieden. Overdag zie je er vaders en moeders met
kinderen, met elkaar kletsend en spelend, soms lek-
ker dromend in de zon of lezend in de krant.  Voor-
al in de namiddag wordt er flink getafeltennist. Vol-
wassen en kinderen slaan het plastic balletje heen
en weer. Voor wie het nog niet weet: er zijn batjes en
balletjes in de kast en een tiental bewoners beheert
de sleutel ervan.
Een van de bewoners van de Jachthavenweg, die
vroeger tafeltennisles gaf, gaat dit binnenkort aan-
bieden aan iedereen die dat leuk vindt. Let op het
mededelingenbord bij de speeltuin voor meer infor-
matie of kijk op de VWZ-site. 

Zo tegen de schemering wordt er lekker gehan-
gen in de vogelnestschommel door de groten. En
pingpongen terwijl je met z’n drieën rondjes om de
tafel loopt is ook cool natuurlijk.     Ongelukken
doen zich niet voor, iedereen let op elkaar, de groten
en de kleintjes. En bovendien, de tijden zijn anders:

overdag de hele
kleintjes, dan
komt de mid-
dengroep nog
even langs
(hangen en klet-
sen in de vogel-
nestschommel)
en daarna de
echte groten.
Passanten stap-
pen van hun
fiets en vragen
of ze er wel in

mogen. “Is het niet privé? Er ligt zoveel speelgoed
en het ziet er zo gezellig uit.” Natuurlijk ben je wel-
kom, kom binnen, het is voor iedereen. 

Naam?

De speeltuin is geweldig, hij is
compleet, het is een pleisterplaats
(soms letterlijk) voor de buurt en zijn
bewoners. Maar er ontbreekt nog één
ding: een naam! Bedenk dus een
goede naam voor deze unieke plek
en mail die naar de VWZ-website of
stuur ’m naar de redactie.                     

Iedereen mag meedoen, bewo-
ners en bezoekers. Vraag vooral de
kinderen hoe ze willen dat hun
speeltuin gaat heten. In de volgende

VWZ Nieuwsbrief wordt de naam bekendgemaakt.

Kiek Verburg

In de rij voor de ballonnenkunstenaar (IE)

Feestelijke speeltuinopeningstaart (IE)

De vogelnestschommel is zwaar favoriet!
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W o o n b o t e n m a k e l a a r

Al 35 jaar zijn wij de gespecialiseerde woonbotenmakelaar, de eerste beëdigde 
woonbotentaxateur van Nederland en actief door het gehele land.

Verkoop van uw woonboot is heel wat anders dan een “gewoon” huis, 
dit vereist specialistische kennis, maatwerk en persoonlijke benadering. 

Gaat u verkopen ?... vooraf advies, geheel vrijblijvend en zonder kosten!

Wij maken vooraf, samen met u, een plan van aanpak en wij werken op basis 
van NO CURE NO PAY. U weet daarom exact waar u aan toe bent en betaalt ons alleen
bij daadwerkelijke verkoop van uw woonboot.

Uw woonboot wordt onder andere uitgebreid gepresenteerd op onze website
www.woonboot.nl. Deze website heeft ruim 12.000 bezoekers per maand.

Hans Kok; duidelijke afspraken, begrijpt het 
“waterwonengevoel” en is al jaren een bekend gezicht in woonbotenland.

,
‘H a n s  K o k  W o o n b o t e n m a k e l a a r | U t r e c h t s e w e g  2 5 A  | 1 3 8 1  G R   W e e s p

tel 0294 - 41 05 06 | fax 0294 - 48 11 79 | info@woonboot.nl | www.woonboot.nl

Ing. Hans Kok    &    Jon Kok
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Energie aan boord, nummer 26

Een interview met Joke Jongejan

Deze keer gaat de energierubriek over de
onuitputtelijke energie van een mede-
werkster van het Wijkopbouworgaan

Zuid-West. Wie de Agendapagina van de VWZ-
website regelmatig bezoekt, heeft al vaker een
bericht gezien over een 'werkdag westelijke

Schinkeloever'. Deze werkdagen vallen meestal
op de laatste zaterdag van de maand en de acti-
viteiten zijn gericht op het onderhouden van de
bosgebieden langs het Jaagpad. Wij lezen telkens
dat de contactpersoon voor deze werkdagen Joke
Jongejan is.

Hoe komt het dat een opbouwwerker zich
met de natuur aan het Jaagpad bemoeit? Om ver-
heldering te krijgen spreken we af met Joke Jon-
gejan te gaan praten.

Groene Schinkeloevers

Aangekomen op het kantoor aan de Achilles-
straat word ik begroet door een vriendelijke,
enthousiaste, informeel geklede vrouw van (naar
mijn schatting) in de dertig die mij een kopje thee
op haar kantoor op de eerste verdieping aan-
biedt. Het blijkt dat de werkzaamheden aan het
Jaagpad hun oorsprong hebben in de acties van
het Platform Groene Schinkeloevers, dat ooit
gepleit heeft voor het behoud van de Blauwe
Brug over de ingang van de Riekerhaven. Deze
werkgroep werd mede opgericht door Jaagpad-
ders Renée Simons en Ronald Eveleens. Ronald
was toentertijd voorzitter van de VWZ.  

Joke vertelt dat er tegenwoordig ongeveer vijf
vaste deelnemers zijn op de werkdagen, en nog
een man of vijf die onregelmatig op komen
dagen. Opmerkelijk is dat er thans geen enkele
Jaagpadbewoner is die met de werkdagen mee-
doet. Ronald is uit de buurt verhuisd en Renée

heeft volgens Joke haar activiteiten
op een laag pitje gezet in verband
met haar moederschap. De vrijwilli-
gers komen dus uit de Stadionbuurt,
Schinkelbuurt en Hoofddorpplein-
buurt. Joke vertelt dat zij ooit door
een bewoner gevraagd werden of zij
toestemming van het stadsdeel had-
den om hun werk te verrichten; het
antwoord luidde dat zij werkten in
opdracht van het stadsdeel!

Deskundigheid

Toen het idee boven water kwam
om wat aan het onderhoud van de
bosjes langs het Jaagpad te doen,
heeft Joke advies ingewonnen van de
ecoloog Michel Koper, die haar een
waslijst van nuttige en milieuverant-

woorde activiteiten heeft gegeven. Knotten van
wilgen, af en toe grof maaien van het laag gewas,
gevallen takken verzamelen en er houtwallen
van bouwen, dat zijn enkele voorbeelden van wat
de vrijwilligers doen. Vooral de houtwallen heb-
ben een leuk effect, want zij herbergen een schat
aan kleine diertjes, vogeltjes en insecten die de
ecologie van de buurt verrijken. Zij helpen ook
om vocht in het gebied vast te houden, wat van
belang is nu we 's zomers steeds langere perioden
van droogte zullen krijgen. 

Joke met haar kruiende zoon Marinus (IE)

Een wiedende vrijwilliger (IE)
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verzekeringen

pensioenen

hypotheken

financieringen

ONAFHANKELIJK SPECIALIST
in woonbootverzekeringen en woonboothypotheken.  

– verzekeringen afgestemd op woonschepen
– alle SPECIFIEKE risico’s van woonschepen verzekerd
– concurrerende premie
– ALLE mogelijke hypotheekvormen
– persoonlijke benadering 
– als l id NVA onafhankelijk

MEER WETEN ?  BEL, FAX OF E–MAIL ONS!

hogeweg 14  1098 cb amsterdam  telefoon 020 - 69 31 042  fax 020 - 66 82 991  postbank 16 82 44  bank 46 80 75 518email info@schippefelt.nl
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Het periodiek knotten van de wilgen is ook
van groot belang, want anders kunnen de wil-
genstronken gaan verrotten. Verder heeft de
groep een bospaadje aangelegd.

De groep werkt in overleg met het stadsdeel
en dat heeft tot enkele afspraken geleid:

- zij beperken hun activiteiten tot het hoogst
noodzakelijke om totale verwildering van het
gebied tegen te gaan;

- zij krijgen geld van het stadsdeel voor mate-
rialen, gereedschap, enzovoorts;

- voorzover mogelijk wordt
het snoei- en maaiafval in het
gebied gehouden.

De bedoeling is dat de
bewoners zich hierdoor meer
betrokken voelen bij het
behoud van het natuurlijke
karakter van het gebied. 

Bosbloempjes en -uilen

Andere projecten die op de
werkdagen zijn ondernomen
zijn het uitzetten van bloeiende
bosplantjes en het plaatsen van
op specifieke soorten gerichte
vogelhuisjes. Zo hopen zij met
vogelhuisjes een torenvalk- en
een bosuilgezin naar het gebied
toe te lokken. Verder willen zij
activiteiten voor kinderen organiseren, zoals een
dagje hutten bouwen.

Desgevraagd verklaart Joke zich een voor-
stander van ruige natuur. Zo heeft zij zich, samen
met vertegenwoordigers van een aantal milieug-
roepen, sterk verzet tegen het grootscheepse kap-
pen van de bomen op de Schinkeleilanden dat
door de projectontwikkelaars is voorgesteld. In
juli hebben milieugroepen bezwaar aangetekend
tegen de vergunningen voor deze kap, die overi-
gens voor veel rumoer binnen de deelraad heeft
gezorgd.

Vloek

Nederlanders hebben het van oudsher met het
begrip ‘wild’. Eeuwenlang strijden tegen het
water, moerassen droogleggen, akkers bouwen ...
zo heeft een heel volk de natuur als vijand leren
kennen. Van kreten als wildgroei, wildplassen,
wild kamperen en verwildering straalt de negatie-
ve houding ten opzichte van 'wild' af. Als volk zijn
wij gewend om een koetje in het weiland of een
grasveld in een park als natuur te beschouwen.

Deze houding krijgt duidelijk gestalte in een uit-
spraak van een van de Schinkeleilanden-project-
ontwerpers die het huidige struikgewas op het
toekomstige parkeiland 'opschot' noemde.

Wie kinderen dagenlang ziet genieten van de
bomen en struiken naast het speelplaatsje en ach-
ter de glas- en papierbakken op de hoek van de
Jachthavenweg, weet dat deze mentaliteit iets
genuanceerder mag zijn. In Joke Jongejan hebben
we een voorvechtster voor een buurt waar meer
ruimte wordt overgehouden voor echte natuur!

Vrijwilligers gezocht!

Joke vertelt dat het enige
frustrerende aan de werkdagen
het tekort aan vrijwilligers is en
vooral het niet vooraf weten wie
er allemaal op komt dagen.
Daardoor is het moeilijk om
passende activiteiten in te plan-
nen. Als de missie van deze
werkdagen u aanspreekt, kunt
u de Wijkkrant, de Stadsdeel-
krant en de VWZ-website regel-
matig bekijken om op de hoogte
te blijven van de werkdagen. U
hoeft niet bang te zijn dat als u
zich voor een werkdag opgeeft,
uw hele zaterdag ermee wordt

opgeslokt. De groep werkt
namelijk niet langer dan een uur of twee, drie
(van 11.00 tot 13.00 à 14.00 uur).

Wel is het belangrijk dat u zich in verband
met de planning tijdig aanmeldt. Dat kan op het
telefoonnummer van het Wijkopbouworgaan:
662 03 89. Het is toch te gek dat een vrijwilligers-
organisatie die de natuur in onze buurt hoog in
het vaandel houdt, geen enkele buurtbewoner
onder zijn gelederen heeft?

Dave

Natuurwerkdag Jaagpad

Bij uitzondering is de volgende werkdag op zaterdag 5
november gepland, om aan te sluiten op de Landelijke 
Natuurwerkdag. Als u deel wilt nemen kunt u zich bij

Joke Jongejan opgeven:
Telefoon: 020-6620389

E-mail: j.jongejan@woozw.nl
Het is dus op zaterdag 5 november 10.00 uur,

verzamelen Jaagpad 
Riekerhavenbrug, zie ook:

http://www.natuurwerkdag.nl/
locatie?name=683&provincie=Noord-Holland

Klassiek maaien met een zeis (IE)
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Op 25 juni was het zover. Eindelijk weer eens
een echt VWZ-buurtfeest. De dag opende
redelijk rustig met allerlei leuke spelletjes voor

de kinderen, een heuse limonadekoe en een beschei-
den rommelmarkt. De grote trekpleister voor de kin-
deren was het gigantische springkussen, waar veel lol
werd gemaakt, maar ook de nodige huilbuien ont-
stonden door het op elkaar landen van de kinders
door te hoge of te woeste sprongen. En zo nu en dan
belandde er eentje met een plof naast het kussen,
gelukkig zonder ernstige gevolgen omdat er steeds
toezicht was.

Ondertussen kletsten de ouders wat af onder
het genot van een glaasje fanta, rosé of bier. Er
waren zelfs aspirantleden van de VWZ die hun
naaste buren alvast konden leren kennen. Het
was een uitgelezen kans voor de Poekoelan-
school in het Frans Ottenstadion om jeugdleden
te werven en hun demonstratie annex proefles
trok een groot publiek. Ook het open podium
was een succes. Na het prachtige dwarsfluittrio
van Adelheid, Ichelle en Luca en een solo van de
violiste Isabel, stal een duo Russische straatmuzi-
kanten de show. Ook mijn eigenste David kreeg
met zijn vertolking van “Venus” de meezingers
op zijn hand. De rest van de muzikale omlijsting
werd verzorgd door een voortreffelijk duo van
het IJsbaanpad, waarvan de tubaspeelster lid is
van de Klezmerband Ot Azoj. Haar partner speelt
gitaar en zingt. De perfecte combinatie!

De barbecue was een groot succes. Wat een
zalige groentesoep! En de salades vonden zo gre-
tig aftrek dat ze eerder op waren dan het vlees.
Jammer genoeg werd het een beetje te koud om
nog lang buiten te blijven zitten. Maar binnen
werd het ook reuze gezellig. Een perfecte gele-
genheid om eens bij te praten met goede buren en
verre vrienden – ik heb zelfs met Jaagpadders

Het jubileumbaggerfeest

gepraat! En gedanst, tot diep in de nacht. Ik kan
me niet eens meer herinneren hoe laat ik nou
thuis was. Kortom, het was een zeer geslaagd fes-
tijn, vooral dankzij de tomeloze inzet van Marion
Bloem en Annemarie Franswa. Ik kan me nu al
verheugen op een afterbaggerparty!

Ellen
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Foto’s IE en HS
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Onze buurt in oude foto’s, deel 7

Ferienschmerz
Mijn weg hervindend in de tredmolen van

werk, schooltijden en agenda’s, heb ik
in september altijd een beetje last van

‘vakantieheimwee’. Lichtpunten als mosselen
eten, kastanjes zoeken en het vooruitzicht van
een glas rode port houden een mens dan aardig
gemotiveerd.

Gelukkig kan het in het vroege
najaar nog gebeuren dat toeristen uit
den vreemde hier verdwaald raken op
zoek naar een camping. Dat geeft je
toch het gevoel dat het toch nog niet
helemaal voorbij is, ook al zijn we vol-
gens buitenstaanders in ons woonbo-
tendorp voortdurend op vakantie. 

Om dat vakantiegevoel voor de
nieuwsbrief nog even vast te houden,
heb ik een paar oude ansichtkaarten
van de voormalige camping aan het
IJsbaanpad uit m’n archief opgediept.
De originelen hebben van die heerlijke
jaren zeventig kleuren (kijk op de web-
site voor de kleurenversies!).

De auto’s – best veel voor die tijd – staan
gezellig naast de tent en verraden de tijd waarin
de foto’s zijn genomen. De koepeltent was zo te
zien nog niet uitgevonden. 

Van ons eigen ‘vakantiedorp’ is weinig te zien
door de ondoordringbare bomenrij er omheen.
Misschien werd dat indertijd ook niet als ‘unique
selling point’ gezien; vandaag de dag wellicht
ook niet, eigenlijk.
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Verder zoekend in m’n buurtarchief vind ik
nog een luchtfoto uit 1959. Onze Amsterdamse
stadscamping lag destijds in ‘the middle of now-
here’, omgeven door weiland en braakliggende
lappen grond aan een smal weggetje zonder
bomen. De A10 was nog in geen velden of wegen
te bekennen, hoewel je al wel kunt zien waar
deze gaat komen. ‘Onze’ boten lagen nog niet aan
steigers en tot mijn verbazing zie ik in de Sta-
diongracht ook nog een boot of vier liggen. Ik
weet niet of ik het verkeerd zie, maar de boten
aan het Jaagpad bij de sluis worden voor een gro-
ter deel dan nu het geval is ingeklemd tussen de
wal en de remming (tijdelijke aanmeerplaats
voor boten die wachten voor de sluis).

Hoewel het al zo’n jaar of 15 geleden is dat
deze stadscamping is opgedoekt, is dat kennelijk
aan menige reisgids ontgaan. En ook aan de
gemeentedienst die de informatieplattegronden
rondom Amsterdam moet bijhouden: op een
ervan schijnt deze camping namelijk nog aange-
geven te worden. 

En zolang dit het geval blijft, duurt mijn
vakantie soms toch net een stukje langer. Wel
jammer voor de toerist die tamelijk verreisd op
zoek moet naar een andere overnachtingsplek. 

Inge

Met dank aan Alice en Nicole die mij afzonderlijk
van elkaar aan de ansichtkaarten uit de jaren zeventig
(begin jaren tachtig, gezien de aanwezigheid van een
Talbot Horizon) hebben geholpen.

Ook dank aan Pauline die mij de foto uit 1959
heeft gegeven (copyright AVIODROME Luchtfoto-
grafie, Lelystad.www.aviodrome.nl).
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Het begon ruim twee jaar geleden toen
John van Calsbeek zijn oude boot op de
kop van steiger 4 ging verkopen. Het zat

er al een tijdje aan te komen, dus zijn buurvrouw
Joke was er als de kippen bij om die ligplaats zelf
te krijgen. Ze had het plan opgevat om haar eigen
boot aan de kop te leggen en dan de oude ark van
John op haar oude plekje door te verkopen. Aan
dat plan zaten zoveel haken en ogen, dat Joke uit-
eindelijk besloot om toch een totaal nieuwe ark te
laten bouwen en haar eigen ark te koop te zetten.
Dat heeft als grote voordeel dat je je eigen buren

kunt uitzoeken. En Joke is nog
altijd heel tevreden met ze. Ze
was al begonnen met schetsen,
voorbereiden en plannen
maken toen Christian in haar
leven kwam. 

Samen zijn ze opnieuw
begonnen met ontwerpen en
de oude plannen gingen over
boord. Het belangrijkste was
de beslissing om boven te gaan
wonen en beneden de slaap-
verdieping te maken. Het pro-
bleem was daarbij de aanslui-
ting op het drijvende terras.
Zoals zo vaak gebeurt, ont-
staan onder de douche de
mooiste ideeën, en het was
dan ook daar dat Christian de

oplossing bedacht. Een vide tussen de westkant
van de woonkamer en de grote glazen pui die op
het water kijkt. Een trappetje naar beneden, een
soort tussenverdieping met de schuifdeuren naar
het terras en dan weer een trappetje naar de
slaapverdieping, die in de bak is gebouwd. Ook
bij de voordeur werd zo’n constructie toegepast.
Een tussenvloertje aan de steigerkant met een
trap omhoog en omlaag. Maar vanuit de woon-
kamer gezien, is er niet alleen aan de steigerkant
een vide, maar ook aan de waterkant. Daar zit
namelijk een raam over beide verdiepingen in en

dat zorgt
voor een
grote hoe-
veelheid licht
beneden in
de slaapver-
d i e p i n g .
L i c h t i n v a l
was trou-
wens een van
de belang-
rijkste uit-
gangspunten
van het hele
ontwerp. Op
vragen of die
grote glazen
westpui niet
heel warm

Een nieuw leven, een nieuwe ark

De maquette van Christian (EW)
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Arkon Woonschepenonderhoud
www.arkonbouw.nl

nieuwbouw, verhogen, verlengen,
onderhoud

voor: • het bouwen van een nieuwe woonark
• het nieuw opbouwen van uw huidige casco
• het verlengen of verhogen van uw huidige woonark
• het vernieuwen van de buitenwandbetimmering
• het restaureren of vernieuwen van kozijnen
• het plaatsen van isolerende beglazing
• het aanbrengen van afmeervoorzieningen
• het aanbrengen van een omloop
• het installeren van rioolpompinstallaties
• alle voorkomende verbouwingen aan het interieur
• sanitair  gas  water  elektra  CV

Arkon   tel.   020-6166651 
info@arkonbouw.nl

wordt in de zomer, reageert Christian wat gela-
ten. Hij komt uit Zuid Frankrijk en heeft het in
Nederland maar zelden te warm. Toen het ont-
werp helemaal klaar was, bouwde Christian een
maquette, wat enorm goed gewerkt heeft, vooral
in de gesprekken met (potentiële) bouwers. Er is
later nog wel een aanpassing gekomen. De extra
slaapkamer werd wat groter gemaakt, want Joke
bleek in verwachting.

De bouw

In het uitzoeken van de bouwer is veel tijd
gaan zitten. In eerste instantie ging hun voorkeur
uit naar Water & Wonen in Den Ham, want die
zat veel lager aan de prijs dan de anderen. Toen
Joke en Christian reeds gebouwde arken gingen
bekijken, werd helaas ook al snel duidelijk dat er
bezuinigd werd op kwaliteit en afwerking om
zo’n lage prijs te kunnen bieden. Toen bleven
ABC en Ardeche nog over. Met Ardèche konden
ze het budget niet rondkrijgen en met ABC wel.
Dus dat was een duidelijke keus. Ook met Klaas
Koffeman konden ze goed overweg, en boven-
dien zit ABC in Urk, en dat is een stuk dichterbij

Amsterdam dan Den Ham, waardoor het makke-
lijker werd om regelmatig te gaan kijken. Wat je
moet er natuurlijk wel bovenop blijven zitten. De
hele hoge plafonds die ze bedacht hadden, moes-
ten wijken vanwege het budget. ABC kwam wel
met de geweldige aanbieding om voor dezelfde
prijs als het lagere dak, het dak schuin omhoog te
laten lopen naar de westelijke pui, onder het
motto dat ze ook liever geen schoenendozen
bouwen. Het is een succes, de ruimtelijke wer-
king is enorm. Misschien deed ABC ook zo z’n
best omdat deze ark de eerste was die ze bouw-
den na het faillissement. De betalingswijze werd
ook een beetje aangepast, in meer termijnen. 

De bouw zelf ging eigenlijk reuze snel. In
december 2004 werd de bak gestort en op 21
maart werd hij op z’n plaats gelegd. Dat mocht
ook wel, want het waren spannende maanden.
Joke’s zwangerschap vorderde gestaag, Sarah is
op 30 april geboren.

Het uitzicht vanuit de glazen pui (EW)
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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

www.betoncasco.nl

Joke is wel blij dat de nieuwe ark er was, al
moest van binnen nog alles gebeuren. De ruimte
en dat licht, dat is toch een stuk prettiger. Maar
het waren zware
weken, die weken die
eigenlijk de rusttijd
voor de bevalling moe-
ten zijn. Veel gesjouw
en gehobbel, gedoe
met de oude boot, en
niet één maar twee
verhuizingen. En een
verhuizing kun je
gewoon niet rustig aan
doen. Maar Sarah is
een zeer tevreden
baby, dus die heeft er
niets aan overgehou-
den. 

Voor Christian is
het z’n eerste woonark,
maar hij wil al niet
meer anders. Z’n enige
ervaring met woon-
schepen was een echt

schip, muf, koud, vochtig en bedompt. Dus hij
voelde er in eerste instantie niets voor. Hij is een
Fransman en in Frankrijk daar woon je in stenen.

Maar inmiddels is hij helemaal
overstag. Het buiten wonen,
dat is het ‘m. Vroeger had hij
een tuin, maar daar kwam hij
nooit. En hier staan de schuif-
deuren naar het terras eigenlijk
de hele dag open en heb je
altijd contact met het weer. En
de buurt, vrijwel allemaal
leuke mensen, het geluid van
de klussers en de mensen die
klooien met hun bootjes, han-
dige duizendpoten, de
gemeenschapszin, de vanzelf-
sprekendheid waarmee men-
sen elkaar te hulp komen bij
calamiteiten. Nee, Christian
wil niet meer weg. Ook al
wordt hij nog altijd wat ner-
veus als het hard waait. Zo’n
ark is toch een stuk fragieler
dan een huis.

Ellen
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Baggerpapier

Bagger groeit vanzelf aan, lijkt het wel, maar
papier ook. Vanaf het moment dat de bag-
gerplannen vaste vorm kregen, begon er

een papierstroom over die plannen op gang te
komen. Als u al die papieren uit uw brievenbus
hebt gehaald en bewaard, hoeft u niet verder te
lezen, want in dit artikel staat niets nieuws. En als
u die papieren niet hebt bewaard, hoeft u ook niet
verder te lezen, want al dat gedoe over het bag-
geren interesseert u toch niet. De rest van dit ver-
haal is dus bestemd voor die vijf trouwe lezers
die altijd de hele Nieuwsbrief tot zich nemen.

Het stadsdeel - in de persoon van
Cock Rigter - zorgde voor het meeste
papier, maar daar stond dan ook de nut-
tigste informatie in. De bewoners van de
steigers aan het IJsbaanpad weten nu
wanneer hun arken gedurende enkele
weken aan de noodsteiger komen te lig-
gen of wanneer hun ark slechts één dag
van zijn plaats moet. De brieven van de
verzekeraar G-RAS en van DWR, die
beide nogal streng van toon waren,
gaven aanvullende informatie. U weet
nu dus ook dat u kruipolie in huis moet
hebben. Voor de leken onder u: kruipolie
is geen olie die u voor het kruipen nodig
hebt, zoals smeerolie voor het smeren,
maar kruipolie is dunne olie die als het

ware tussen metalen delen
kruipt waardoor deze gemakke-
lijk zijn los te draaien. Deze olie
kunt u onder andere kopen bij
een van onze adverteerders,
Cornelissen aan de Stadionweg.

Naar de noodsteiger
De enquête die enkele maan-

den geleden bij u in de bus is
gestopt, is bedoeld voor de
bewoners die aan de noodsteiger
komen te liggen. Het stadsdeel
wil ervoor zorgen dat voorzie-
ningen als kabel en telefoon ook
aan die steiger beschikbaar zijn.
Als u het formulier nog niet hebt
ingevuld en teruggestuurd,
moet u niet gaan klagen als u
daar eenmaal ligt. Op de website

van de VWZ kunt u het formulier downloaden.
Dan kunt u het printen, invullen en terugsturen.
De Werkgroep Baggeren van de VWZ zorgt er
overigens voor dat het verblijf aan de noodsteiger
de minste problemen voor u meebrengt.

Intussen is het baggeren al begonnen, maar
nog niet tussen de steigers. DWR is bezig met het
verwijderen van het slib aan de kop van de stei-
gers aan het IJsbaanpad. Het baggeren is nodig
om diepte te maken voor de arken die heen en
terug worden gesleept, en voor de boten van
DWR die straks tussen de steigers moeten
manoevreren. Als u wilt, kunt u een 'knijper' aan
het werk zien.

Wilbert

Baggerboten van de DWR (IE)

Noodsteigers in aanbouw achter het Olympisch Stadion: 
om vast in de stemming te komen (HS)
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Eerder dit jaar was er op de Schinkel regel-
matig een duo zwanen te zien. Soms was
de groep uitgebreid met nog een stel en

hadden ze jonkies bij zich. Al een tijdje is deze
groep verdwenen en hebben we nog maar één
zwaan over (hoewel, vandaag zag ik er weer
drie!?). Bij ons thuis heet die zwaan René(e). Aan-
gezien volgens mijn supervogelboek de geslach-
ten gelijk zijn, weten we niet of René(e) een man-
netje of een vrouwtje is. Bij mannetjes kun je in
het broedseizoen zien dat het mannetjes zijn
omdat de knobbel op hun neus groter is dan
anders. Voor de rest is er geen onderscheid. Met
de naam René(e) zitten we dus altijd goed. 

René(e) heeft echter geen knobbel op de neus.
Zou het dan een kleine of een wilde zwaan zijn?
Dat schijnt volgens het vogelboek niet te kunnen
want het onderscheid zit ‘m in de ‘oranjerode
snavel met zwarte knobbel en basis’. Zijn/haar

De knobbelzwaan (Cygnus olor)
snavel is oranjerood en de top van de neus is
zwart. Ook is René(e) niet echt klein en heeft
zij/hij geen citroengele plek bij de neus, zodat de
kleine en wilde zwaan afvallen. We houden het er
dan maar op dat die knobbel nog wel komt en dat
René(e) nog niet helemaal volwassen is.

Omdat zwanen nogal snel een agressieve
houding kunnen aannemen, zijn we vooral op
afstand aardig tegen René(e) en krijgt hij/zij zeer
sporadisch wat brood van ons. Stel je voor dat
zij/hij permanent post gaat vatten op ons vlot!
Dan kunnen we de deur niet meer uit met de bij-
boot. 

René(e) is het beste te herkennen aan
zijn/haar pootje, dat wat treurig langszij hangt.
Voor de rest maakt René(e) geen zielige indruk.
Integendeel!

Inge

René(e) wilde niet op de foto. Daarom een foto van een knobbelzwaan zoals ‘het hoort’, met dui-
delijke knobbel (IE)
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In de vorige nieuwsbrief raadde Inge ons allen
aan om een avondje te gaan surfen op de web-
site van het gemeentearchief. Dat liet ik me

geen twee keer zeggen want foto’s van woonbo-
ten en dan ook nog van de fotografe Eva Besnyö
zijn prachtig om te zien. Na een half uur kijken
viel mijn mond open van verbazing. 

De tjalk waar Harry en ik van 1979 tot 1986
woonden, was door de beroemde Besnyö in 1975
gefotografeerd! Een licht gevoel van weemoed
kwam over mij. Wat was ze mooi en wat woon-
den we er toch fijn. Even later moest ik bedenken
waarom we ook alweer een andere boot op
dezelfde plaats hadden gelegd. Toch wel een
beetje klein hè, en vooral smal (3,75 meter) en als
je de kelder inging waren alle laarzen wit uitge-
slagen van het vocht… Het dak lekte en de kozij-
nen waren verrot en we klusten ons helemaal suf. 

Gelukkig kon ik alle redenen om de tjalk te
ruilen voor een ark weer bedenken, want de foto
zette me even terug in de tijd.

Alice

ELEKTRA 
EN SANITAIRE ARTIKELEN

W.J.CORNELISSEN & Zn

STADIONWEG 259  

TEL.: 6790931

IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

DEALER VAN

BOSCH
BLACK & DECKER

MAKITA

Mijn oude boot

Alice bekijkt helemaal blij verrast de foto van haar oude boot, gemaakt door Eva Besnyö, op de
website van het Gemeentearchief Amsterdam.



Ten westen van de Schinkel, tussen de wijk
Nieuw-Sloten en de rijksweg A4, ligt Lis-
sabon. Als u hiervan opkijkt, omdat u

dacht dat Lissabon in Portugal ligt, dan bent u
een van de velen die niet weten dat Lissabon ook
de naam is van een tuinpark. Er liggen rond de
A4 nog meer van die tuinparken: Ons Buiten,
VAT, Eigenhof, Bijenpark en Siegerpark.

De beheerders van die tuinparken en van de
Oeverlanden hebben onlangs een gids uitgege-
ven met de titel 'Volkstuinen te Voet'. De onderti-
tel 'Wandelingen door de zuidwestelijke tuinpar-
ken van Amsterdam' geeft precies weer wat de
bedoeling is van de gids.

De tuinparken zijn voor de bootbewoners
rond de Schinkel per fiets en te voet te bereiken;
zie de plattegrond. In de gids staan ook beschrij-
vingen van een wandeling in elk van de tuinpar-
ken. In het park Ons Buiten bijvoorbeeld is een
wandeling van ongeveer 2 kilometer uitgezet. De
kortste wandeling gaat door Bijenpark, 500 meter
slechts. In dit park wonen inderdaad bijen.

De liefhebber van bijzondere planten en
bomen zal veel aan de gids hebben. Van die plan-

ten en bomen wordt nauwkeurig aangegeven
waar ze te zien zijn. Wilt u bijvoorbeeld de Vrou-
wenmantel of het Koninginnekruid zien, dan
moet u naar VAT, het tuinpark van de Vereniging
Amateur Tuinders. Maar ook voor degenen die
het verschil niet weten tussen tussen een beuk en
een linde of tussen een eik en een beuk (of tussen
een eik en een echte eijck!), is er in de parken veel
te zien. De eigenaren van de tuinen zijn duidelijk
liefhebbers van de natuur, en vaak ook van tuin-
kabouters.

Of de gids ergens te koop is, heb ik niet kun-
nen achterhalen. De tuinliefhebbers zijn daarover
niet duidelijk. “Komt u dat woensdag tussen
negen en tien maar even vragen, dan is hier
iemand die dat misschien wel weet.” Ik heb een
exemplaar van de gids ontvangen toen hij offi-
cieel werd uitgereikt door Midas Dekkers aan
wethouder Hester Maij. De VWZ beschikt dus
over één gids. Maar ook zonder die gids kunt u in
de parken genieten van de liefde van de eigena-
ren voor de natuur. Ga vooral eens kijken.

Wilbert

Naar de tuinen
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Spinnenleed
Om de jaarlijkse invasie van spinnen een

beetje binnen de perken te houden haal ik
regelmatig spinnennesten weg. Dit op

advies van een buurtgenoot nadat ik het eerste
jaar dat ik hier woonde een spinnen-
hausse heb meegemaakt. Uiteraard
blijven er altijd wel een paar nesten
zitten, maar zo over het geheel geno-
men was het spinnenaantal afgelopen
maanden goed te doen.

Dit jaar had ik onverwachte hulp
van buitenaf bij het preventief ruimen
van de nesten. Een koolmeesje flad-
derde af en toe eens langs om een
nestje mee te pikken. Nooit geweten
dat koolmezen daarvan hielden! Zo
hadden die spinnennesten toch nog
enige toegevoegde waarde.

Wie, naast de zonnebaars van Nicole, ook van
spin houden zijn wespen. Een tijdje terug zag ik

op mijn balkon een wesp een kruisspin uit zijn
web lichten en ermee wegvliegen. En een keer
heb ik gezien dat een spin dacht dat er iets eet-
baars in het web vloog, er op af snelde om de
prooi in te spinnen, zag dat het een wesp was en
daarop maakte dat zij wegkwam.

Sinds kort heb ik twee jonge katten die het er
voor spinnen ook niet gezelliger op
maken, hoewel ze de grootste lol heb-
ben. Het gebeurt nu regelmatig dat ik
afgerukte spinnenpootjes tegenkom.
Ik doe m’n best om spinnen zo min
mogelijk te pletten als ik de ramen
dicht doe, maar dat heeft helaas ook
de nodige collateral damage opgele-
verd. Nee, op een woonboot wonen is
best gevaarlijk voor achtpotigen. Eten
in overvloed, maar er lang van genie-
ten is er niet bij. En intussen is de tijd
weer gekomen dat spinnen in
gedroogde vorm uit de lucht komen

vallen. Het valt soms best tegen een spin te zijn,
geloof ik.

Inge
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Lieve Stella,

Ik hoorde laatst dat spinnen op een wit oppervlak
zwarte poep achterlaten en op een zwart oppervlak
witte poep?! Doen ze het er om, of niet?

S. Pin te A.

Beste P.,

Dit is echt een geval van zintuigelijke waar-
neming. Nogal wiedes dat je op een wit opper-
vlak zwart ziet en op een zwart oppervlak wit.
Laat je dus niet foppen, want op een wit opper-
vlak zie je ook witte poep en op een zwart opper-
vlak zwarte poep. Ik hoop dat je me nog kunt vol-
gen, maar ik zou er maar eens een vergrootglas
en een schoonmaakdoekje (respectievelijk zwart
of wit) bij pakken.
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Aan dit nummer werkten mee:

Inge Epping, Wilbert van Eijck, Evelien van Leeuwen, 
Alice van der Meer, Leone Pameier, Dave Schmalz, 

Hugo Schuit, Kiek Verburg, Henk Vermaat en Ellen Walthuis.

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

Het correpondentie adres van de Vereniging is:
IJsbaanpad 76 F, 1076 CW  Amsterdam

website: www.vwz-amsterdam.nl
email-adres redactie: nb-redactie@vwz-amsterdam.nl

email-adres bestuur: bestuur@vwz-amsterdam.nl
email-adres website: beheer@vwz-amsterdam.nl

Voor commerciële advertenties kunt u contact opnemen met 
Dave Schmalz, IJsbaanpad 62 E, 1076 CW, 

e-mail: Dave.Schmalz@inter.nl.net
Kleine advertenties van leden van de VWZ zijn gratis.

Aannemersbedrijf Ardesch is een van de 
veelbelovende arkenbouwers van deze tijd.

Met het uit 1931 stammende Hammer 
bouwbedrijf als basis bouwen we op een 
perfecte locatie in Hardenberg woonarken
in diverse maten en uitvoeringen. 

Met een team van vakmensen werken we
dagelijks geheel op specificatie van onze
opdrachtgevers aan 2 arken met een 
doorlooptijd van 14 tot 16 weken na de 
werkvoorbereiding.
Een groot, ruim en overdekt droogdok geeft
ons de gelegenheid het gehele jaar door los
van de weersinvloeden te werken aan uw 
specifieke idee n.

Wij begrijpen dat dit slechts een oppervlakkige
kennismaking is en geven u daarom met klem
aan: Heeft u bouw- of verbouwplannen maak
dan gerust een afspraak met ons.

Maar ook: 
Als deze advertentie u gewoon nieuwsgierig
heeft gemaakt bent u van harte welkom. 
Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een
nader gesprek of voor een bezoek aan onze
bouwlocatie te Hardenberg u kunt ook de 
website bekijken.
Het is beslist de moeite waard.Ommerweg 2  7683 AX Den Ham

Postbus 51    7683 ZH Den Ham
Tel. 0546 - 672712 
Fax. 0546 - 672069
Email: herman.ardesch@planet.nl
Website: www.ardesch.com




