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Het bestuur en de leden van de werkgroep van
Stichting NDSM-Herleeft wensen u en al uw dierbaren
hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019.

1947 werf Oost in de sneeuw.
Stichting NDSM-Herleeft
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Tentoonstelling “ms. Oranje / Koers Noord”

Als bestuur van de Stichting NDSM-Herleeft zijn wij van mening dat je elk
jaar minstens eenmaal moet laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.
In 2017 werd gezocht naar een moment in 2018 waarmee wij dit konden
bereiken. De datum was snel gevonden. Op 8 september 1938 werd bij
de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij vanaf helling 3 het
motorschip Oranje te water gelaten. De doop werd toen verricht door
H.M. Koningin Wilhelmina.

De bakboordzijde met de karakteristieke bolling.
Stichting NDSM-Herleeft
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Zij werd vergezeld door prinses Juliana, prins Bernhard en tal van hoogwaardigheidsbekleders waaronder ook Indische vorsten en hun begeleiders.
De stapelloop verliep niet helemaal vlekkeloos, het duurde een uur voordat
het aflopen begon. Dit zal voor NSM directeur Daniel Goedkoop Dzn. beslist
een onbehaaglijk moment zijn geweest en natuurlijk lieten de gedrukte
media dit voorval niet onvermeld.

Na de tewaterlating verscheen deze ansichtkaart.

Stichting NDSM-Herleeft
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De levensloop van dit schip was in de koopvaardijwereld niet uniek; bijna
elk schip, zeker in die onrustige periode, heeft wel een verhaal achtergelaten. Toch was de Oranje anders, de vorm, kleur, snelheid, technische
aspecten en levensloop hebben dit schip een iconische status bezorgd.
Veel Nederlandse schepen die aan buitenlandse eigenaren zijn verkocht
hebben een tragisch einde gekend. Ook de Oranje onderging dit lot. Dus
genoeg redenen om de bouw t/m de tewaterlating, tachtig jaar na dato, in
2018 een onderwerp voor een tentoonstelling te laten zijn.

Het ms. Oranje op helling 3 klaar voor wat komen gaat.

Stichting NDSM-Herleeft
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In de ‘uitrustingshaven’ vond de afbouw plaats.

Vanwege logistieke oorzaken waren wij niet in de gelegenheid om de
tentoonstelling op zaterdag 8 september, de dag van de tewaterlating, te
openen. Aanvankelijk was dit wel het plan. De locatie zou, zo was de wens,
onder helling 3 komen, de helling waarop de Oranje toen op stapel stond.

Stichting NDSM-Herleeft
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Steeds meer partijen die dit mogelijk zouden
maken passeerden de revue. Echter, eventuele
realisatie ging niet door omdat de ruimte
per 1 juli verhuurd was. Hierdoor kwam de
realisatie op een hellend vlak te staan.
Maar, “Eureka!” de ruimte naast de Blauwdruk,
onze ontvangstlocatie, stond op het goede
moment leeg. Niet alleen de afstand, één
deur verder, was beter, er waren meer
voordelen en faciliteiten. Toen is besloten

Expositie inkijk.

om de Blauwdruk als ontvangst- en minibioscooplocatie te gebruiken en de extra
ruimte geheel als tentoonstellingsruimte
in te richten. En zó is het gegaan.
Het bestuur en de leden van de werkgroep
stonden voor een uitdaging. Met een paar
mensen moest alles in zeer korte tijd worden
gerealiseerd. Het bedenken van de inrichting,
de maatvoering, het verzamelen van materiaal, vitrines e.d. zorgde voor spannende

Expositie inkijk.

Stichting NDSM-Herleeft
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dagen en korte nachten. Gelukkig deed het Eurekagevoel zich hier uiteindelijk ook gelden. Wij konden doorpakken!

Expositie inkijk.

Stichting NDSM-Herleeft
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Echter, zonder de ondersteuning vanuit diverse richtingen zou de opbouw
van de tentoonstelling, ondanks deze jubelstemming, nooit tot een goed
einde zijn gekomen. Althans, niet zoals wij dit hadden beoogd. Maar het
gezegde “eendracht maakt macht” werd hier waargemaakt.
Wij willen langs deze weg, in alfabetisch volgorde, graag alle partijen
noemen:
Ad van Beek, collectioneur Wilton Fijenoord, Hilversum
Braspenning B.V. Amsterdam
Damen Shiprepair Amsterdam B.V., Amsterdam
Hanneke de Munck, atelier Helling 4, Amsterdam
Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
IJmuider Zee- en Havenmuseum, IJmuiden
Johan Hosmus, Teken- en Schilderclub, Barsingerhorn
Kistenfabriek De Boer, Zaandam
Maritime Research Institute Netherlands (Marin), Wageningen
MuseumGoed, Amsterdam
Scheepswerf “Stella Maris”, Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO), Amsterdam
Stichting Kinetisch Noord, Amsterdam
Stichting NDSM werf, Amsterdam
Uitgeverij Het Boekschap, Arnhem
Westzaanse Digitale Beeldbank, Zaanstad
Wim Grund, Amsterdam

Stichting NDSM-Herleeft
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Rest ons te vertellen dat wij gedurende de tentoonstelling heel veel
leuke gesprekken hebben gevoerd met zowel oud-NDSM werknemers, hun
nabestaanden, oud bemanningsleden van het ms. Oranje en personen die
in de naoorlogse periode met het ms. Oranje gerepatrieerd zijn. Dankzij
een aantal bezoekers is ook onze collectie uitgebreid. Hiervoor onze welgemeende dank.

De Oranje voor de wal.

Stichting NDSM-Herleeft
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Onderstaand vindt u een greep uit een aantal reacties zoals die in het
gastenboek zijn opgeschreven en die wij u niet willen onthouden:

Stichting gefeliciteerd met de
prachtige tentoonstelling en succes
met de plannen voor de toekomst.
Johan Hosmus
“Oranje” onder woorden brengen van
het icoon is moeilijk. Wat een mooie
tentoonstelling.
Michael P. Breurken
Even terug naar “Andere tijden”. De
NDSM blijft altijd de “mooiste baas”
die ik heb gehad. Succes met het
bewaren van onze geschiedenis!
Bob de Kreek
Met het ms. Oranje ben ik als 5-jarige
in 1939 naar Batavia gevaren. Ter
hoogte van Batavia (Sumatra) werd

Stichting NDSM-Herleeft
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ik 6 jaar. Ik heb dus (goede) herinneringen aan dit vlaggenschip voor
Stoomvaart Maatschappij “Nederland” .
Fred B.
Een brok nostalgie waar ik me bij thuis voel. Maak weer “de reis” van Priolo
naar Amsterdam mee, maar dan van binnen uit. Succes met de tentoonstelling!
M. de Ruiter
Prachtige tentoonstelling. Mijn overgrootvader (Lucas Swilders) heeft aan
de stoffering in de kamers van de Oranje gewerkt. Mijn grootvader (George
Alexander Swilders) heeft 47 jaar als bankwerker bij de NDSM gewerkt. Ze
zouden trots zijn op jullie werk en behoud van dit prachtige erfgoed!
Odylle Swilders
Wat een fantastische expositie! Had mijn vader dit nog maar kunnen zien.
Hij heeft als nageljongen meegebouwd aan de Oranje.
Dolf Lever
Fantastisch en heel compleet. Prachtige verhalen, bezield verteld. Dit is
groot werk. Succes!
Helene Min
Leuke tentoonstelling. Heb zelf de tewaterlating nog meegemaakt; was
toen 4 jaar.
Jan Prins

Stichting NDSM-Herleeft
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Nog tot en met 18 juli 2019 kunt u in
Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam
eveneens een tentoonstelling over de
Oranje bezoeken. In deze tentoonstelling,
“ms. Oranje / koers Gewijzigd” wordt aandacht besteed aan de verdere levensloop
tot en met de ondergang.
T.g.v. de tentoonstelling is door Het
Scheepvaartmuseum een boek uitgegeven
dat in de museumwinkel te koop is.

Stichting NDSM-Herleeft
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Eerste lustrum Stichting NDSM-Herleeft

Op 10 april 2018 bestond Stichting
NDSM-Herleeft officieel 5 jaar. Dit feit werd
tijdens de opening van de tentoonstelling
“ms Oranje / Koers Noord” nog eens duidelijk
gemaakt door alle bezoekers te trakteren
op een kopje koffie met een lekker gebakje
met daarop het logo van Stichting NDSMHerleeft.
Gebak met ons logo

Ook tijdens de speech van de voorzitter van de stichting, de heer Kees Jan
Groen, werd aandacht aan dit 1e lustrum besteed. Als wij terugblikken op
de afgelopen 5 jaren dan is er door bestuur en werkgroepleden jarenlang
gewerkt aan het van de grond krijgen van een stichting en het redden van
alle op de werf gevonden materialen die vroeger ooit eens toebehoorden
aan eerst N.S.M., later N.D.S.M. en daarna weer N.S.M. Het leek ondoenlijk om
een hele grote brij van overgebleven materialen, boeken en tekeningen, die
alle betrekking hebben op bij de werf gebouwde schepen, te ontwarren.
Allereerst is begonnen al het gevonden materiaal over te brengen naar een
container aan de oostkant van het terrein, die beschikbaar werd gesteld
door Stichting NDSM-Werf. De container geraakte echter al gauw overvol
en Damen Shiprepair stelde ons op hun terrein aan de westkant een kleine
opslagruimte (archief1) ter beschikking in de aanbouw van de Machinefabriek.

Stichting NDSM-Herleeft
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Ook werd door Stichting NDSM Werf een Varianthal in beheer gegeven, die
is omgedoopt tot Blauwdruk en nu in gebruik is genomen als ontvangst-/
informatiecentrum.
Inmiddels was begonnen aan het ontwarren van een gigantische berg
bouwtekeningen van schepen die op de werf zijn gebouwd. Drie jaar lang
is er in de Blauwdruk gewerkt aan het uitsorteren van tekeningmaterialen
van de diverse bouwnummers en op bouwnummer in kokers en foliodozen
gestopt.
Er waren echter zoveel spullen, dat ook archief1 vol geraakte en onze
archiefruimte door Damen werd uitgebreid met een 2e grotere ruimte
(archief2). Na het opknappen en inrichten hiervan werden in april van
dit jaar alle resterende spullen uit de container en een deel uit Archief1
overgebracht naar Archief2.
Daar de voorbereidingen aan de tentoonstelling “ms. Oranje / Koers Noord”
een heel groot deel van onze tijd in beslag heeft genomen, heeft het uitsorteren even stilgestaan, maar hieraan wordt volgend jaar weer met goede
moed verder gewerkt.
Kortom, we zijn alweer een heel stuk verder dan 5 jaar geleden, maar we
zijn er nog lang niet.

Stichting NDSM-Herleeft
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Het bestuur wil alle werkgroepleden
hartelijk bedanken voor hun inzet van
de afgelopen 5 jaren en hoopt in de
toekomst ook weer op jullie inzet te
mogen rekenen. Het bestuur kijkt met
veel plezier terug op de achterliggende
jaren en ziet de toekomst vol vertrouwen
tegemoet.

Stichting NDSM-Herleeft
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Veerdienst Rotterdam - London per zeilschip

Het is iets nieuws of misschien iets heel
erg ouds dat al vergeten was.
Karel de Boer van ontwerpbureau Karel,
gevestigd in de NDSM-loods, is initiatiefnemer van Fair Ferry, een zeilende veerdienst tussen Rotterdam en het centrum
van Londen met een groot, stoer zeilschip. Een duurzaam avontuur tussen
de Randstad en het bruisende Londen.
Omdat het niet alleen om het doel gaat
maar zeker ook om de reis en omdat
er onderweg zoveel te beleven valt en
zoveel moois te zien is, wordt er gezeild!
Pioniersvaarten, 21-25 mei en 19 -23 september 2019
Voordat er in de zomer van 2020 elke week wordt gevaren, worden er in
2019 twee pioniersvaarten gehouden. Dit zijn minicruises van vijf dagen
waarin vanuit Rotterdam naar Londen wordt gezeild. Er wordt aangemeerd
in het centrum van Londen en hier verblijft men dan twee nachten, om
vervolgens weer terug te zeilen.
Deze reizen zijn voor avonturiers met een duurzaam hart. Voor nieuwsgierige
ontdekkingsreizigers die als allereerste de Fair Ferry willen uitproberen en
dit initiatief een vliegende start willen geven. Tijdens de pioniersvaarten
wordt het concept uitgeprobeerd en wordt de feedback van de eerste klanten

Stichting NDSM-Herleeft
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gebruikt om de service te perfectioneren, voordat in de zomer van 2020 elke
week gevaren gaat worden. In ruil daarvoor worden de eerste klanten extra
in de watten gelegd en wordt er een scherp geprijsde reis geboden.
Zeil mee met Fair Ferry en meld je aan!
Zie voor meer informatie website fairferry.com

Tallship Twister

Stichting NDSM-Herleeft
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Oproep “bloemenmeisjes”

Het te water laten van een schip was bij de NSM, NDM en uiteraard ook bij
de NDSM altijd weer een spannend en hectisch moment. De voorbereidingen
onder en rondom het schip waren de eerste tekenen van spanning. Alles
moest kloppen; een fout kon een ramp en/of veel en dus dure schade
veroorzaken. Daarnaast zou het natuurlijk gezichtsverlies betekenen. Een
dergelijke blamage wilde een directie liever niet in de analen vermeld zien.
Naast de voorbereidingsperiode kwam onontkomelijk de uitvoeringsfase.
De ontvangst en begeleiding van genodigden, huisvesting, de receptie,
diner, geschenken, alles moest geregeld worden. De genodigden konden
niet met een plakje cake tevreden worden gesteld. De werf pakte dus altijd
fors uit, het mocht wat kosten en de klant werd, in de hoop dat volgende
opdrachten zouden volgen, van alle luxe voorzien.
Dan is het moment van de tewaterlating aangebroken. De genodigden
betreden de tribune, alle overige bezoekers werden rond het schip samengebracht. Alleen bezoekers met een bewijs van toegang waren welkom. Het
aantal “gewone” bezoekers varieerde afhankelijk van het schip, periode en
omstandigheden maar was telkens aanzienlijk.
Een schip werd bij de NSM, NDM en NDSM op drie uitzonderingen na, altijd
door een dame gedoopt. Inderdaad, een dame, en niet zomaar willekeurig
gekozen of toevallig aanwezig. Deze dame, de doopster, ontving bij aankomst op de werf een boeket. De overhandiging hiervan werd op één uitzondering na, door meisjes gedaan.
Stichting NDSM-Herleeft
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En juist dit is nu een punt waar weinig
over is beschreven. Wanneer is dit “bij ons”
voor het eerst zo gedaan, wie waren al
die meisjes en hoe ging dit in de tweede
wereldoorlog?
Het eerste “bloemenmeisje” dat getraceerd
is, deed haar entree t.g.v. de tewaterlating
van het ms. Oslofjord. In de NDSM-tijd dus
en zij is bekend. Met name in de zestigeren begin zeventigerjaren is er, met hiaten,
een redelijk inzicht m.b.t. het “bloemenmeisjes” bestand.

Bloemenmeisje bij de tewaterlating van de Kirkouk

Echter, graag vernemen wij wie al die meisje waren. Het waren hoe dan
ook altijd jonge dochters van werknemers. Wie helpt ons op weg?
Heeft u informatie laat het ons weten. Zo mogelijk ook met de datum van
de tewaterlating en/of de naam van het schip. De Stichting NDSM-Herleeft
stelt uw reactie op prijs.

Stichting NDSM-Herleeft
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De noordoever van het IJ

De Werf: een gigantisch project met zes woonblokken, 543 – zeer diverse
– woningen én commerciële ruimtes. Op de oude NDSM-werf. Een rauwe,
stoere plek waar steeds meer hotspots komen. En waar je nu dus ook kunt
wonen. Hoe gaaf! Hier worden wij blij van.
(Fronttaal)
Het is alweer enige tijd geleden dat wij als stichting werden benaderd
door het Rotterdamse communicatiebureau Fronttaal. De aanleiding was
een in ontwikkeling zijnde opdracht tot de bouw van zes woonblokken op
de NDSM-locatie. Op de strook langs de Kraanbaan waren in de NDSM-tijd
een opslagterrein, kantine en, tot de brand in 2009, de Koperslagerij met de
inpandige bedrijfsschool gevestigd.
Thans zijn daar o.a. studentenhuisvesting, opleidingscentra en Hema
verrezen. Deze hoogbouw is nu uitgebreid met zes woonblokken. Het voornemen was elk woonblok een naam te geven die een relatie zou hebben
met de NDSM-historie. Op zich al een sympathiek verzoek omdat in die tijd
ook elke werkplaats, helling en dok een naam of nummer had.
Er was besloten dat elk woonblok de naam van een bij de NDSM gebouwd
schip zou krijgen en of wij daarbij advies konden geven. Uiteraard kon dit.
Het zoekgebied werd stapsgewijs verkleind tot de NSM/NDSM-productie in
Amsterdam Noord, schepen en nieuwbouw.

Stichting NDSM-Herleeft
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Een andere wens was dat de namen moesten beginnen met zes letters uit
het alfabet. Niet in aanmerking kwamen namen waarin een oliemaatschappij of persoon voorkwam en de keuze viel uiteindelijk op: Bloemfontein
(NL), Ceuta (Lib), Doha (F), Explorer (GB), Frixos (Lib) en Glenlyon (GB).
In samenwerking met kunstenaars zijn de afbeeldingen van de schepen
bewerkt waardoor elke entree een kleurige visie op het werfverleden toont.
Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden. En op locatie kijken
kan natuurlijk ook.
https://fronttaal.nl/project/de-werf/

Situatie in 1968

Stichting NDSM-Herleeft
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Uitbreiding van het bestuur en de werkgroep

De nieuwe penningmeester
Mijn naam is Ruud van den Eijkhof (75 jaar
jong) en ik woon alleen in Heemskerk.
Na mijn afstuderen als bedrijfseconoom
aan de Universiteit van Amsterdam ben ik
werkzaam geweest in de accountancy in
het bedrijfsleven o.m. bij technische groothandel, hotellerie, loterij en als ZZP-er o.m.
bij ministeries, spoorwegen, en technisch
adviesbureau.

Ruud van den Eijkhof

Mijn betrokkenheid met de NDSM komt voort uit het feit dat mijn schoonvader, de heer H.W. Kersten was. Hij was vanaf 1948 tot en met 1973
werkzaam bij de NDSM-werf afdeling scheepsnieuwbouw, laatstelijk als
hoofd bedrijfsleider.
Ruud van den Eijkhof

Stichting NDSM-Herleeft
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Nieuw lid van de werkgroep
Een nieuw gezicht binnen de club van vrijwilligers, ik zal mij even voorstellen:
Mijn naam is Marc, woonachtig in Amsterdam
Oost, werkzaam als IT professionel en in de
tijd die resteert volg ik een HBO-studie en
houd ik mij bezig met tal van culturele activiteiten.
Geschiedenis en maatschappelijke thema’s
houden mij bezig en ben om die reden betrokken geraakt bij de stichting ter behoud
van het cultureel erfgoed NDSM Werf
Amsterdam.

Marc van Hamersveld

Wat begon als een rondleiding op de werf ter ere van mijn verjaardag is
uitgelopen op het daadwerkelijk handen uit de mouwen steken in en rond
de Blauwdruk. Rest mij niets anders dan mijn dankbaarheid uit te spreken,
dat ik mij vrijwillig mag inzetten binnen de vereniging.
Marc van Hamersveld

Stichting NDSM-Herleeft
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Vrijwilligers gezocht

Daar onze werkgroep uit heel weinig
leden bestaat en aan uitbreiding toe is,
doen wij via deze nieuwsbrief een oproep
voor nieuwe werkgroepleden.
Jong of oud, wij kunnen iedereen
gebruiken die een beetje affiniteit
heeft met de scheepsbouw of met de
geschiedenis van de NDSM en zijn of
haar handen uit de mouwen wil steken.
Het kan toch niet zo zijn dat de geschiedenis van toentertijd de grootste
scheepswerf van Europa verloren gaat! Dus heb je tijd over en wil je aan
de slag, geef je dan op als vrijwilliger van Stichting NDSM-Herleeft en mail
naar info@stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Rondleiding NDSM-terrein

De mogelijkheid bestaat om tegen een vergoeding met een gezelschap,
bedrijf of school een rondleiding over het NDSM-terrein te krijgen. Een
aanvraag hiervoor kunt u sturen naar info@stichting-ndsm-herleeft.nl.

Rondleiding over het NDSM terrein

Stichting NDSM-Herleeft
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Vriend worden van Stichting NDSM-Herleeft

Middels uw financiële steun kunnen wij ons werk voortzetten en wat hier
door vele duizenden werknemers 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,- 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.
Aanmelden
U wordt Vriend door € 25,- over te maken op de bankrekening NL30 ABNA
0478 7615 62 tnv. Stichting NDSM Herleeft. Voor dit bedrag bent u lid voor
een jaar. Zodra uw bijdrage binnen is, krijgt u een bevestiging.
U kunt zich opgeven via het emailadres; vriend@stichting-ndsm-herleeft.nl
Graag in uw email het volgende vermelden;
Voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats,
telefoon, emailadres en uw relatie tot de NDSM (regelmatig bezoeker, oud
werknemer of anders).
Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen via onderstaand mailadres:
vriend@stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Souveniers uit onze winkel

Terug naar de fabriek - Wouter Botman en
Elisabeth Spits
Dit boek met de titel „Terug naar de fabriek” is
sinds 2015 uitgebracht. In dit boek beschrijven
de auteurs het nieuwe leven van 25 industriële
iconen in Nederland. Ze vertellen over het
bewogen verleden en laten oud-werknemers en
jonge creatieven aan het woord over hun band met
deze locaties. Een verhaal over de opkomst
en neergang van de Nederlandse industrie geeft
extra achtergronden bij deze ontdekkingstocht
langs het industrieel erfgoed van ons land.
Geinterreseerden kunnen dit boek aanschaffen via de website van de
uitgever Oostenwind.
NDSM toen & nu / past & present
In dit boek trekt de bijzondere levensloop van de NDSM aan je voorbij in
200 prachtige foto’s. Ooit was de NDSMwerf de grootste van Nederland. In 1984
ging deze trots van Amsterdam-Noord
failliet. Van de hellingen waar nu spetterende concerten gegeven worden, gleden
destijds kolossale schepen het IJ in.
Stichting NDSM-Herleeft
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Waar nu ateliers en kantoren staan, werkten duizenden arbeiders aan
oceaanstomers en mammoettankers. En nog steeds is er scheepsbouw te
vinden.
Dit boek is te koop voor € € 29,95 (excl. verzendkosten) en is te bestellen
door een e-mail te sturen naar info@stichting-ndsm-herleeft.nl.
Vermeld duidelijk om welk boek het gaat en hoeveel exemplaren u wilt
hebben.
Poloshirt
Voor vrienden, sponsoren en belangstellenden
heeft de Stichting NDSM-Herleeft witte poloshirt
(maten M, L, XL en XXL) laten maken.
Het poloshirt is verkrijgbaar voor € 15 (excl.
verzendkosten) en kan worden besteld door
een e-mail te sturen naar info@stichting-ndsmherleeft.nl met opgave van het aantal en de juiste
maat.
Bestellen van fotomateriaal
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om via Stichting NDSM-Herleeft
fotomateriaal te bestellen. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar
info@stichting-ndsm-herleeft.nl.
Met het kopen van deze producten ondersteunt u de werkzaamheden van
Stichting NDSM-Herleeft.
Stichting NDSM-Herleeft
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Colofon

Redactie:		

Ruud van der Sluis & Ans Barning

Vormgeving: Ruud Slagboom

IJzerwerkers bij de NDM.

Stichting NDSM-Herleeft
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
tt.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 5888 7273 (Ans Barning)
Postadres:
Stichting NDSM-Herleeft
t.a.v. Ans Barning
Watermolen 2
1746 BL Dirkshorn

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

Stichting NDSM-Herleeft
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