
BOTOX 
Wegens drukke bezigheden in binnen- en buitenland 
kijk ik weinig televisie. Programma's als "extreme make 
over" ken ik daarom alleen van horen zeggen. 
Toen iemand dus pas geleden de vergelijking tussen 
onze injectietechnieken en botoxinspuitingen maakte, 
hebben ze me uit moeten leggen wat dat betekent, bo-
tox-injecties. 
Voor het geval u het ook niet weet: botox is een mid-
del dat vrouwen zich onder de huid laten spuiten, om 
rimpels en kraaienpootjes te laten verdwijnen en lip-
pen een voller aanzien te geven. 

Injecteren o m het verval te s toppen en het aanzien te 
verbeteren. . . , je weet van horen zeggen dat het mogel i jk 
is, ik had het nooi t eerder op onze eigen prakti jk gepro-
jec teerd. Maar achteraf denk ik: de vergel i jk ing is mis-
schien wa t vergezocht, maar toch ook t re f fend. Want w i j 
knappen verzakte v loeren op en s toppen het verval van 
funder ingen ook met 'onderhu idse ' inject ies, in ons ge
val onder de g rond of de vloer. 
Groots te verschi l : onze methode is een stuk duurzamer 
dan botox . 

Wi j geven gebouwen een ' facel i f t ' die vele jaren stand-
houdt en het schi jnt dat het botox-effect met de jaren 
verdwi jn t . 
Het URETEK-effect is b l i jvend, dat houdt decennia 
stand. 

De Botox-techniek schi jnt de laatste t i jd heel populair te 
zijn en ook de belangstel l ing voor de URETEK-methode 
zit duidel i jk in de lift. 
Daarom presenteren we ons voor het eerst op de Inter
nat ionale Bouwbeurs 2005 te Utrecht o m nog meer be-
langstel lenden kennis te laten maken met onze unieke 
inject ietechnieken die ongekende krachten kunnen ont-
wikke len, maar die desaln iet temin zo onwaarschi jn l i jk 
nauwkeur ig te doseren zi jn. 

Dat doet n iemand ons na, daar 
kunnen w e t rots op zijn en dat zijn w e ook. 
Daarom: we l kom op onze stand B091 in hal 7. 

Distributiesysteem op niveau 
Even iets rechtzetten? Vergeet't maar. 

De Anker kalkzandsteenfabriek in Kloosterhaar maakt deel uit van het 
Calduran concern dat is gespecialiseerd in kalkzandsteenproducten. 
In deze fabriek wordt een compleet assortiment stenen, lijmblokken 
en vellingkanten geproduceerd voor de IMederlandse en ook voor de 
Duitse markt. Het transport van de ruwe grondstoffen vindt meters 
boven de grond plaats, middels een buizenstelsel. Zogeheten spuit-
torens zijn een belangrijke schakel in het distributiesysteem. Een van 
die torens, gefundeerd op een betonplaat van 5 x 5 x 1 m, w a s uit het 
lood geraakt. 

In opdracht van aannemer Plegt-Vos uit Oldenzaal deden w e op de 
Franse nat ionale feestdag,14 jul i 2003, een pog ing de scheve toren 
recht te kr i jgen, maar dat mislukte. Het stelsel van stalen stangen en 
buizen waarmee de construct ie in verb ind ing staat met een andere to
ren brak ons op: er was geen beweg ing in te kr i jgen. De toren werd te 
zeer in zijn posit ie bevest igd door de rest van de instal latie. 

Een jaar later, op 27 jul i 2004 (het projekt kon alleen in de zomerva-
kantie u i tgevoerd worden ) , kwamen w e terug. De toren was inmiddels 
losgekoppeld van het distr ibut iestelsel en deze keer lukte het ons wel 
de construct ie weer in balans te kr i jgen. 

We maken niet vaak mee dat een object dat we onderhanden hebben, 
bui ten gebruik moet wo rden gesteld. We maken nog minder vaak mee 
dat we falen en terug moeten komen. Toch zijn we tevreden met het 
eindresultaat: de funder ing van 25 m 3 beton heeft namel i jk al een ei
gen gewicht van 65-75 ton , tel daarbi j op het gewicht van de construc
t ie en het zal duidel i jk zi jn: dat geheel rechtzetten was een project op 
hoog vaktechnisch niveau. 

Een genuanceerd staalt je krachtpatseri j . 

J53 Tokk",e 

De familie Tokkie heeft een groot publiek inzicht gege-
ven in de huisvestingsproblematiek van wat in de po-
litiek 'sociaal zwakkeren' wordt genoemd. Inmiddels 
heeft dit gezin een (definitieve?) huisvesting gevon-
den. Maar er zijn in Nederland tienduizenden thuis- en 
daklozen die minder geluk hebben, omdat ze niet zo in 
de publieke belangstelling staan. 
In Amsterdam zet de idealistische Stichting Volksbond 
zich in voor de opvang van thuis- en daklozen. 
In een pand aan de Fokke Simonszstraat in Amster
dam, een voormalige garage gelegen in het hart van 
de veelbezongen Jordaan, vinden de meestal verslaaf-
de (drank, drugs) onbehuisden (tijdelijk) een bed en 
een dak boven hun hoofd. 

Het betreffende pand is in de zomermaanden ingr i jpend 
ve rbouwd in opdracht van Keemink Vastgoedprojecten 
in Rotterdam. In samenspraak met het hoofd Facilitaire 
Dienst Jan Billekens van de Volksbond hebben we de 
beganegrondvloer van het pand in een heel lange ar-
beidsdag geli f t . 

De parkeerproblemen terplaat-
se waren van zo'n aard dat ons 
team liever doorwerkte dan 
nog een dag terug te moeten 
komen... Omdat het pand t i j -
dens onze werkzaamheden 
niet in gebruik was, hebben we 
bijna 300 m 2 vloer kunnen liften 
en de structuur van de Amster-
damse bodem ter plaatse fl ink 
kunnen (moeten) versterken. 

Tijdens de ingri jpende verbouwing hebben de dak- en 
thuislozen hun stek moeten missen; er zal nog vaker 
onder de blote hemel zijn geslapen dan anders. De 
grotestadsblues* zullen we maar zeggen: andere sfeer 
en andere problemen dan in de provincie (al zijn we 
in Lelystad ook wel wat gewend en zitten de Tokkies 
tegenwoord ig niet in Zeewolde?). 
Voordat de winter t i jd aanbrak is het tehuis weer opge-
leverd en dus kunnen de dak- en thuislozen van A m 
sterdam weer terecht op hun ver t rouwde stek. 

* Blues: melancholische, trage muziekstijl, meestal wordt op 

klaaglijke wijze een lijdensweg bezongen. 

Baby-Dump 
Baby-Dump, een naam om even goed te proeven: is het een heel klein 
dumpbedrijf? Is het een plek waar baby's kunnen worden gedumpt of 
is het een soort megastore met lage prijzen, gespecialiseerd in artike-
len die met baby's en jonge kinderen te maken hebben? 

Voor honderdduizenden ouders en grootouders is het allang geen vraag 
meer: Baby-Dump is hun favoriete leverancier voor de complete inden
t ing van dek inderkameren nog veel meer. Mets lechtsvest ig ingen in Roe-
lofarendsveen en Eindhoven drukt deze retai l formule toch een heel 
zwaar stempel op een specifieke markt. Want Baby-Dump heeft bijvoor
beeld een enorm aandeel in babykamers: bijna 1 op de 3 inrichtingen 
daarvan komt uit de 2 vest igingen van deze formule, terwi j l 1 op de 4 
wandelwagent jes bij de Baby-Dump zijn gekocht. Baby-dump mag met 
recht een superstore worden genoemd, een retailreus! 

De vest ig ing in Eindhoven kreeg ongewi ld te maken met funder ings-
prob lemen, veroorzaakt door een naastgelegen bouwproject . Door be-
midde l ing van het Eindhovense bureau Van der Bos en Boon Exper
tise en begeleid door schade-expert Venowa uit Middelbeers hebben 

onze vakmensen de 
zi j fundering hersteld. 
Een hele week hard 
werken, maar Baby-
Dump is dan ook me-
gagroot. We hebben 
45 meter funder ing 
behandeld en behal-
ve dat ook nog eens 
200 m 2 aanpalende 
vloer gelift. 
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De grootste vei l ing van Nederland: 
Flora Holland in Naaldwijk heeft een 
uitdaging voor URETEK: asfaltvloe-
ren. 
We mochten als prakti jkproef 2 asfalt-
vloeren naar dockshelterniveau liften. 
De hellende oppervlakken waren op 
sommige plaatsen tot 12 cm verzakt! 
Asfalt is geen beton, maar dat heeft 
ons er niet van weerhouden een goed 
resultaat neer te zetten. Per slot van 
rekening hebben we ook al ervaring 
met snelwegen. 
De hel l ingbanen zijn dus in ere her
steld en ze zijn bijna permanent in 
gebruik gebleven. 
Totaal behandeld oppervlak: 1000 m 2 

in twee weken, bloemetje voor de 
mannen, missie geslaagd. 


