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NDSM Open - 8 oktober 2016

Zaterdag 8 oktober 2016 stelt de NDSM
broedplaats op de NDSM-werf in
Amsterdam Noord haar deuren weer
wagenwijd open!
Het dagprogramma is van 12.00 tot
18.00 uur. Meer dan 60 kunstenaars
uit 40 ateliers en zeer verschillende
disciplines doen mee. Er komen speciale
installaties van kunstenaars Henk Schut
en Loi Che Rakhorst in de grote hal van
de loods en op het binnenplein is er
een fototentoonstelling van de eerste
Turks gastarbeiders op de scheepswerf.
Loop vooral rond de ateliers waar er veel prachtigs en inspirerends te zien
is. Eind van de dag zaterdag komt iedereen bij elkaar in de grote hal voor
een feestelijke afsluiting.
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Tentoonstelling modelschepen – 9 oktober 2016

Op 9 oktober ontvangen wij in de Blauwdruk de modelbouwvereniging
Purmerend. De leden nemen dan hun scheepsmodellen mee en stellen
die op in Blauwdruk.
We zijn open van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang is GRATIS!
Sanitair en toegang zijn helaas minder geschikt voor rolstoelgebruikers

Schaalmodel van de Nieuw Amsterdam - Bron: www.modelshipmaster.nl
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De Blauwe Wimpel in onze bibliotheek

Via schenkingen is onze bibliotheek in De Blauwdruk uitgebreid met de
tijdschriften “De Blauwe Wimpel” (vanaf jaargang 1945 t/m 2007) en met
“Maritiem Journaal” (vanaf jaargang 1974 t/m 1988).
De Blauwe Wimpel is een tijdschrift dat zich richt op de scheepvaart en
scheepsbouw in Nederland en België.
De titel van het tijdschrift is ontleend aan de blauwe wimpel, de onderscheiding voor (passagiers)schepen bij een snelheidsrecord tijdens de
oversteek van de Atlantische Oceaan. De ondertitel is al heel lang Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen. Het tijdschrift
is in 1945 opgericht door de schrijver Anthony van Kampen.
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Het blad verschijnt maandelijks en brengt populair-wetenschappelijke
verhalen over moderne en historische aspecten van de maritieme wereld
voor een breed publiek. De nadruk ligt op de koopvaardij, aangezien voor
de marine al speciale tijdschriften bestaan.
In de eerste decennia werden ook regelmatig literair getinte maritieme
verhalen en gedichten gepubliceerd, onder andere van Jan Slauerhoff en
Jan Noordegraaf. Geregeld wordt aandacht geschonken aan de verrichtingen
van de koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog.
In dit tijdschrift staan vrij wat illustraties door Pieter Kuhn. Hij was de tekenaar van de strip Kapitein Rob uit het dagblad Het Parool. Evert Werkman
schreef de teksten. Kuhn signeerde zijn bijdragen met Pieter Kuhn, P.K., P.K
of PK. Werk van zijn hand staat in de jaargangen 1946 tot en met 1950, 1955,
1957 en 1961. Aangezien Kuhn bevriend was met Anthony van Kampen, de
oprichter van het blad, is Kuhns aanwezigheid niet verwonderlijk.
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Voortgang tekeningenarchief

Vanaf het moment (2014) dat de stichting een begin heeft gemaakt met het
veiligstellen van beide tekeningenarchieven uit de NSM-NDSM tijd, kunnen
wij thans zeggen dat er licht is aan de horizon.
Als eerste is het archief onder het hoge deel van helling 4 geruimd en het
jaar daarop vanonder het lage deel van deze helling. De werkwijze vond
vanwege de logistiek, beschikbare man/vrouwkracht, opslag- en bewerkingsruimte, gefaseerd plaats. Dit stappenplan hield in dat het materiaal vanonder

Helling 4 in betere tijden met daarop het ms Høyanger kort voor de tewaterlating
Stichting NDSM-Herleeft
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de helling naar een 40 voets lange zeecontainer werd overgebracht en
daarin, naar verpakking soort, over de volle lengte over Lundiastellingen
werd verdeeld. Het betrof archiefdozen, kokers, ordners en divers los materiaal.
De dozen waren, afhankelijk van de leeftijd, van verschillende afmetingen.
De kokers met een doorsnede van 10cm zijn in de meeste gevallen 1 meter
lang. Soms langer en soms korter.
Omdat de netto beweegruimte in de container vanwege de geplaatste
metalen kasten, tafels en Lundia stellingen met inhoud de ruimte onwerkbaar maakte, werd deel voor deel naar de stichtingslocatie ‘de Blauwdruk’
verplaatst. Dit was aanvankelijk een afstand van ongeveer 10 meter. Na een
recente verplaatsing van de container is de afstand nu een meter of dertig
en nu helaas ook zonder binnenverlichting.
In de Blauwdruk werd/wordt op een groot aantal tafels de inhoud van de
kokers en dozen uitgerold/uitgevouwen. De inhoud betreft bouwtekeningen
van schepen, werkplaatsen, kantoren, hellingen en kranen zowel als
calque, blauwdruk als lichtdruk. Afhankelijk van de ouderdom en locatie
en toestand zoals het onder de helling werd aangetroffen werd besloten
hoe verder hiermee om te gaan. Het materiaal dat uit de eerst ontruimde
archieflocatie vandaan kwam was alleen maar ontzettend stoffig. Het
afstoffen van kokers en dozen was dus óók een stoffige aangelegenheid.
Omdat de dozen net als bij ordners aan een zijde een rond gat hebben
was ook de inhoud niet geheel stofvrij. Al het materiaal is uitgevouwen en
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afgestoft en dozen die beschadigd waren zijn vervangen voor nieuw aangeschafte exemplaren.
Het materiaal dat uit het tweede archief opdook had meer aandacht nodig,
vocht, spinnetjes en zilvervisjes hebben hun sporen achtergelaten. Van de
kokers waren de blikken dekseltjes door roestvorming lastig en soms niet los
te krijgen. Dozen waren meestal niet meer te gebruiken en dat gold ook voor
een groot deel van de inhoud voor zover al niet als kunstwerk geëindigd.
Voordat dit materiaal naar ‘de Blauwdruk’ werd overgebracht is de container
met een paar spuitbussen tegen kruipend ongedierte volgespoten, afgesloten en na twee weken weer geopend. Vocht, schimmel, spinnetjes en
zilvervisjes wilden wij niet mee naar binnen slepen.
Eenmaal binnen is ook dit materiaal onder handen genomen. Helaas was
veel van het materiaal niet meer bruikbaar, het uitvouwen van tekeningen
resulteerde in stof, snippers of fragmenten van tekeningen. Generaties
zilvervisjes kunnen wij hier als schuldigen aanwijzen. Een andere nadeel
bleken nietjes en paperclips te zijn. Vaak waren zij door roestvorming tussen
de vingers te verpulveren en niet zelden door het papier heen gevreten.
Ook vocht had dus zijn tol geëist.
Alles dat bruikbaar, hanteerbaar en stofvrij was is in nieuwe dozen verpakt
en gemerkt. Veel materiaal was ooit uit kokers gehaald en los opgerold.
Via onze collega’s die zicht op eenzelfde wijze met het verleden van Stork
Hengelo (scheepsmotoren) bezighouden, hebben wij een groot aantal
kokers mogen ontvangen zodat ook dit probleem is opgelost.
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Een kleine en willekeurig greep uit het inmiddels vastgelegde kokermateriaal

Het overbrengen kent nog een vervolgstap. Bij Damen Shiprepair Amsterdam
is ons een ruimte gegund waar ook door ons Lundia stellingen zijn geplaatst.
In deze ruimte, als aanbouw aan de westgevel van de machinefabriek, was
in de NDSM tijd de bouwkundige dienst gevestigd. Aldaar worden de dozen
en kokers nu op bouwnummer (als het schepen betreft) opgeslagen. Een
prettige bijkomstigheid is dat in deze ruimte ook materiaal is achtergebleven
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vanuit de tijd van de NDM, NDSM werf West, ADM en Shipdock. Dit houdt in
dat ook dit materiaal nog aan de beurt moet komen en het betreft ook hier
o.a. tekeningenmateriaal in diverse uitvoeringen van kranen, werkplaatsen,
pieren, reparatiewerk en uiteraard de dokken.
Zijn wij er als vrijwilligers dan? Nee, hier vindt een herhaling van zetten
plaats en uiteindelijke willen wij óók weten wat zich ín alle verpakkingssoorten bevindt. Dit is een apart traject, het vastleggen van de inhoud in
een Excel bestand zodat wij kunnen zoeken naar bepaalde informatie,
zodat wij weten wat in huis is. Dit is een noodzakelijke vervolgstap en geen
klus die in een paar weken voltooid zal zijn. Tekening na tekening zal dus
door onze handen gaan. Hopelijk dat wij mensen kunnen enthousiasmeren
om daaraan mee te werken. Hoewel de kans klein is dat jongeren deze
nieuwsbrief lezen hopen wij toch ook hen te bereiken. Studenten en oud
scheepsbouwers, heeft u belangstelling voor de scheepsbouwhistorie van
Amsterdam Noord e.o. en kunt u met Excel en misschien ook wel met Adlib
omgaan, meld u! Wij hebben handjes nodig!
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Onverwachte zaken

Bij het doornemen van het tekeningenmateriaal (o.a. van architect
G.J. Langhout) komen we naast alle oorspronkelijke calques en blauwdrukken van de hellingen en werkplaatsen/loodsen soms zaken tegen die
tot dan onbekend en onverwacht waren. Zo nu en dan blijkt dan weer dat
wij nog lang niet alles weten van wat er bij de NSM en NDSM werf Oost,
heeft plaatsgevonden óf had moeten plaatsvinden.
Wilhelmina-dok (bouwnummer 21)
Een van de specialiteiten bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
werd, zo zou later blijken, het bouwen van drijvende droogdokken. Er zijn
totaal 9 dokken gebouwd (waaronder een tussensectie als verlenging van
een der eerder gebouwde dokken). De bestemmingen waren Amsterdam,
Rotterdam, Curaçao en Soerabaja. De eerste uit deze rij was het in 1898
gebouwde Wilhelmina-dok voor de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij
(ADM). Het bouwen ansich was ongetwijfeld geen probleem, het vinden
van een geschikte bouwlocatie wel. Op de NSM werf was het bouwen
uitgesloten vanwege de afgesloten ligging van de werf. Het dok zou na
voltooiing vanwege de grootte nooit het IJ kunnen bereiken en dus ook
niet de ADM werf aan de overkant van het IJ (noordoever). Maar wat bleek
de oplossing?
Het was in het voorjaar van 1878 toen de gebroeders von Lindern, na
naturalisatie van Lindern, zijn begonnen met de aanleg van de Nederlandsche
Droogdok Maatschappij in de Buiksloterhampolder, eveneens aan de noordelijke IJ oever. Deze NDM niet te verwarren met de ruim dertig jaar later
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Op deze afbeelding is zowel de werf als het Koningsdok te zien.
Op de werflocatie vindt u vandaag de dag het filmmuseum Eye.

gestarte Nederlandsche Dok Maatschappij in de Noorder IJ polder. De
gebroeders hebben een drijvend dok laten bouwen dat deels in Alblasserdam
is geassembleerd. Dit dok, het Koningsdok genoemd, is op de nieuwe werf
in gebruik geweest tussen 1879 en 1884 en was gelegen aan de westkant
van de werf. Vanuit dit dok zijn in 1884 twee barken te water gelaten, t.w. de
F.H. von Lindern en de Gezusters van Haaften. In dat jaar ook, is na
Stichting NDSM-Herleeft
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liquidatie, het werfterrein (40.720m²) overgenomen door de ADM (opgericht
in 1877) dat meer oostelijk gelegen was. Het Koningsdok is aanvankelijk
blijven liggen op de oorspronkelijke locatie. Op een foto die gemaakt is
tijdens het te water laten van een deel, het vlak, van het Wilhelmina dok,
is nog net de boegspriet en voormast van een onder zeil varend schip in
het dok te zien. Niet bekend is of dit onbekende schip ook onder stoom kon
varen. Dit geeft aan dat de ADM het dok ook op de oorspronkelijke locatie
nog heeft gebruikt voor reparatiewerk.

Het aflopen van een sectiedeel (vlak) van het Wilhelmina-dok in het IJ.
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Voor de ADM werf lag inmiddels ook het eigen Koninginnedok (dok 2). Het
Wilhelmina-dok (dok 3) zou na gereedkomen naast dit dok worden afgemeerd. Het Koningsdok (dok 1) is daarna ook naar de ADM werf verhaald. Na
het in gebruik nemen van het Juliana-dok, in 1910 ook op de van Lindern
locatie gebouwd, is dit naast het Wilhelmina-dok afgemeerd en verhuisde
het Koninginnedok tot naast het Koningsdok.

De dokken op de laatst genoemde posities op de havenkaart uit 1912.
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Overigens is er in 1967 bij de NDSM ook een dokje gebouwd voor het
Staatsvissershavenbedrijf in IJmuiden. Het dok dat thans in Zaandam ligt
valt buiten dit verhaal.
Stoomtrawlers (bouwnummers 35 en 36)
Het is aan het begin van de twintigste eeuw wanneer er plannen worden
uitgewerkt voor de bouw van, aanvankelijk, twee stoomtrawlers voor
Stoomvisscherij Oceaan te IJmuiden. De Oceaan I (IJM. 91), 120 voet lang,
is op 9 december 1900 te water gelaten. Het zusterschip Oceaan II (IJM. 92)
zou drie weken later volgen. Op 13 maart 1916 is de Oceaan I voor de kustvisserij uitgevaren waarna niets meer van schip en de 13 bemanningsleden
is vernomen. Dit lot onderging ook de Oceaan II. Niet uitgesloten is dat er
een zeemijn is aangevaren of in het net is gekomen. De eerste wereldoorlog
was immers in alle hevigheid gaande, ook op zee. Het bekijken van de zeer
gedetailleerde blauwdrukken geeft dan toch een bijzonder gevoel.

Oceaan I.
Stichting NDSM-Herleeft
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Bouwdok
Ook kwamen er negen perfecte
blauwdrukken boven water,
gedateerd 7 maart 1929, waaruit bleek dat tussen helling 4
enerzijds en het hoofdkantoor
en smederij anderzijds een gegraven betonnen ‘bouwdok’ van
200 meter lang was gepland.
De bakboordzijde eindige vlak
naast de Smederij.

Een detail van de blauwdruk met het dok met daarboven de smederij.

Het waren twee identieke ontwerpen met als enige verschil de afsluiting
van het dok. Ondanks dat de hellingen toen al voorzien waren van verplaatsbare stalen deuren en ook bij buurman NDM de gegraven dokken van draaideuren waren voorzien, was er een plan om bij het bouwdok telkens een
enkele of dubbele damwand te slaan en aan- of op te vullen met grond.
Waarom dit idee is uitgewerkt en toen niet voor deuren is gekozen is niet
duidelijk. Hoe dan ook zijn de plannen voor dit dok in een la verdwenen en
dus niet gerealiseerd. Dit verklaard mogelijk ook de nog steeds open vlakte
op die locatie. Overigens is dit plan in de zestigerjaren opnieuw actueel geworden. Het toen idee was een gegraven én overdekt (af)bouwdok te bouwen en ook dit plan is niet gerealiseerd.
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Bezoek van familie Goedkoop

Als we praten over de invloed van personen m.b.t. de N.V. Nederlandsche
Scheepsbouw Maatschappij en Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Maatschappij v.o.f. dan steekt daar één naam zeemijlen bovenuit,
GOEDKOOP.
Ook in tal van andere ondernemingen
waren leden uit het geslacht Goedkoop
goed vertegenwoordigd zoals de Reederij
v/h Gebr. Goedkoop, de Kromhout motorenfabriek maar ook binnen het bestuur van
de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V.
had men een vinger in de pap.
Deze nieuwsbrief is niet het middel om de
gehele familiestamboom te belichten, die
is uitgebreid en voor een buitenstaander
heel complex. Doordat er vier directeuren
uit drie generaties bij de NSM-NDSM
directeur waren neemt men soms aan dat
het een familiebedrijf was. Dit was niet
zo, de heren Goedkoop stonden ook op de
loonlijst, uiteraard wel bovenaan.

Op de werf voor de ‘Naald van Goedkoop’ met daarop de
beeltenis van Daniel II.
Dit monument is in augustus 1944 op de werf onthuld
vanwege het vijftigjarig bestaan van de NSM. Helaas
ontbreekt de koperen lamp. Op de volgende foto is een
replica schaal 1:2 te zien. (foto Han Mannaert)
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verhaalt te vertellen. Details die je vroeger als gewoon werknemers nooit te
horen kreeg. Een directeur was (vandaag de dag is dit een stuk minder) iemand met aanzien, er werd ruim afstand gehouden, letterlijk. Een arbeider
waagde het niet om zomaar even met de directeur in gesprek te gaan tenzij
hij of zij daartoe werd uitgenodigd.
De tijden zijn veranderd en de afstanden verkleind. Er zijn inmiddels fijne
contacten ontstaan met mannen en vrouwen met de naam Goedkoop. Zij
wonen helaas niet allemaal om de hoek, ook in Spanje, Frankrijk en de VS
om maar iets te noemen. In augustus hebben wij Dieuwertje en Folkert op
de werf mogen ontvangen. Broer en zus zijn door ons rondgeleid en uiteraard mogen foto’s daarvan niet ontbreken.

Dieuwertje en Folkert Goedkoop met op de achtergrond
de directeuren Goedkoop. (foto Han Mannaert)
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Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke
geschiedenis van N.D.M., N.S.M. en N.D.S.M.

Hierbij het motorvrachtschip de “Bandeirante” van Fred Olsen & Co te Oslo.
Gebouwd door de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f.
onder bouwnummer 503.
20 augustus 1960 heeft de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
v.o.f. te Amsterdam het motorschip Bandeirante overgedragen aan de rederij
Fred Olsen & Co. te Oslo. De Bandeirante is ontworpen voor het vervoer
van stuklading en graan, terwijl acht ruimen voor het vervoer van gekoelde
lading zijn ingericht, waarin temperaturen tot —20° C kunnen worden
gehandhaafd.
Het schip is gebouwd volgens de voorschriften en onder het speciale
toezicht volgens de hoogste klasse van Det Norske Veritas, met speciale
aantekening voor „ijsversterking” en „extra beveiliging tegen brand” .
Wat de constructie betreft is rekening gehouden met een groot aantal
speciale wensen van de rederij. Het schip voldoet aan de gebruikelijke
internationale voorschriften en aan de eisen gesteld door de Noorse wet.
De romp is geheel gelast. De dubbele bodem en het bovendek zijn gebouwd
volgens het langsspantensysteem. Elders zijn dwarsspanten en dwarsbalken toegepast.
De hoofdafmetingen van het schip zijn de volgende:
lengte over alles 149,98 m, lengte tussen de loodlijnen 131,83 m, breedte
18,52 m, holte tot bovendek 11,58 m, holte tot boven tussendek 8,70 m,
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constructie diepgang 8,69 m, draagvermogen bij deze diepgang 9470 ton
a 1016 kg, ontwerp diepgang 7,77 m, bruto inhoud 8189,23 register tons,
netto inhoud 4519,68 register tons.

De “Bandeirante” in haar element

Stichting NDSM-Herleeft
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Type:
Het schip is van het gesloten shelterdeck type met bak en kampanje. De
machinekamer bevindt zich zeer ver naar achteren, zoals uit het algemeen
plan blijkt. Ook de accommodatie voor de bemanning en de officieren is
hier gelegen.

Indeling:
Door deze indeling werd bereikt dat voor de machinekamer grote ruimen
konden worden verkregen. Het ruim I wordt door het tussendek verdeeld
in een boven-tussendek en onderruim, welk laatste door een houten
betimmering van schotten en scheepshuid geschikt werd gemaakt voor
het vervoer van huiden. De ruimen II, III en IV zijn elk onderverdeeld in
twee tussendekken en een onderruim. In de ruimen III en IV zijn op het
onder- en boven-tussendek in de zijde 2 koelruimen boven elkaar gemaakt,
waardoor in totaal de beschikking over 8 ruimen voor het vervoer van

Stichting NDSM-Herleeft
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koellading werd verkregen. De schacht tussen de koelruimen zowel als
de onderruimen III en IV zijn geschikt voor het vervoer van stuklading en
graan. Ruim V, gelegen achter de machinekamer, heeft geen onderruim daar
deze ruimte is ingenomen door tunnel wingtanks, terwijl de trunk gevormd
door de kampanje eveneens voor het vervoer van lading kan worden
gebruikt. De luikhoofden op het bovendek, dus inclusief de luikhoofden
van de koelruimen, zijn voorzien van stalen Mac Gregor-luiken, type single
pull, welke worden geopend en gesloten met behulp van de kranen. De
luiken op het 2e en 3e dek in de midden-laadruimen III en IV zijn voorzien
van stalen vouwluiken, welke worden geopend en gesloten met behulp van
de kranen.

Stichting NDSM-Herleeft
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Alle overige luiken zijn voorzien van stalen pontonluiken. Alle verblijven
bevinden zich in de kampanje en in het dekhuis op de kampanje.
Machine kamer-installatie:
Het schip wordt voortgestuwd door een 6-cilinder enkelwerkende 2-takt
NDSM-Götaverken motor, type 760/
1500 VGS 6 U, met een maximum vermogen van 7500 rpk bij 112 omwentelingen per minuut. De hoofdmotor voor het m.s. Bandeirante is de eerste
motor die de N.D.S.M. onder licentie van Götaverken heeft gebouwd.
De cilinder diameter is 760 mm en de slag 1500 mm. De motor heeft twee
turbo blowers voor oplading van het fabrikaat Napir. De installatie is ontworpen voor het gebruik van dieselolie en van zware olie tot 1 500 sec.
Redwood nr. I bij 100° F.

Uitkijk vanuit het stuurhuis
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Maar helaas is de “Bandeirante” tijdens haar reis van Brazilie naar Noorwegen met een lading koffiebalen aan boord op 8 september 1978 in het
Engelse kanaal in dichte mist in aanvaring gekomen met de Griekse bulkcarrier “Maroudio” en gezonken. Hierbij is de gehele bemanning van de
“Bandeirante” gered door het Franse douanevaartuig “Avelgwalam”.

Stichting NDSM-Herleeft
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Vriend worden

Middels uw financiële steun kunnen wij het werk voortzetten en wat hier
door de vele duizenden werkers is gepresteerd in kaart brengen. De nog
aanwezige kennis willen wij graag aan de jongeren en geïnteresseerden
doorgeven.
U bent al Vriend van Stichting NDSM-Herleeft vanaf 25 euro per jaar. Vrienden
van Stichting NDSM-Herleeft worden voor bijzondere bijeenkomsten en
events rondom Stichting NDSM-Herleeft uitgenodigd, ontvangen korting
en Vrienden worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen. In de nabije toekomst hoopt de Stichting NDSM-Herleeft
eens per jaar een vriendendag te organiseren..
U wordt Vriend door het aanmeldformulier op de volgende pagina te mailen
of per post naar ons op te sturen en uw bijdrage aan ons over te maken. Wij
nemen daarna contact met u op.
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Ruud van der Sluis, 072-5613393.
Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen via onderstaand mailadres:
vriend@ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Aanmeldformulier

De kosten van € 25,- per jaar heb ik overgemaakt op de bankrekening
NL30 ABNA 0478 7615 62 tnv. Stichting NDSM Herleeft. Zodra mijn bijdrage
binnen is, krijg ik een bevestiging.
Voornaam- en achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Wat is uw relatie met de NDSM:
ik ben regelmatig bezoeker
ik ben oud werknemer van:
ik ben geïntereseerd in:
U kunt het antwoordformulier opsturen naar:
Stichting NDSM-Herleeft
p/a Hr. R. van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar
U kunt ons natuurlijk ook emailen naar: vriend@ndsm-herleeft.nl
Stichting NDSM-Herleeft
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Colofon

Redaktie:		

Ruud van der Sluis & Leo van der Spek

Vormgeving: Ruud Slagboom

Stichting NDSM-Herleeft
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
TT.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)
+31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)
Postadres:
Ruud van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

info@stichting-ndsm-herleeft.nl
www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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