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MAARTEN BIESHEUVEL

BROMMER OP ZEE
‘Hoe is het mogelijk dat u op het water
rijden kan?’ vroeg Isaäc verbaasd.
‘Dat is een kwestie van oefenen’, zei de man.
‘Ik ben begonnen met een speld
plat op het water te leggen. Als je dat
heel voorzichtig doet, blijft hij drijven.
Op de lange duur nam ik steeds zwaardere
voorwerpen. Het was mij natuurlijk
om mijn brommer te doen en tenslotte
reed ik mijn eerste
schamele rondjes op de stadvijver’.

J.M.A. Biesheuvel • In de bovenkooi, 1972
Jacob Martinus Arend (Maarten) Biesheuvel werd op 23 mei 1939 geboren in Schiedam. Hij debuteerde in 1972 met de bekende verhalenbundel ‘In de bovenkooi’. Schiedam koestert de bekende auteur nog
altijd en zet hem dit jaar extra in het zonnetje vanwege zijn 80e verjaardag. Naar verwachting wordt de gevel van het Blauwhuis voorzien
van zijn gedicht ‘Brommer op zee’. Een eerbetoon aan Biesheuvel, die
destijds als scholier op het Stedelijk Gymnasium zat, dat toen in het
Blauwhuis was gevestigd. Naast een expositie, feestavond, lezingen
en een fietstocht langs belangrijke plekken in Schiedam, verschijnt
het boek ‘Schiedamse jongen’, een boek met verhalen van Biesheuvel,
waarin Schiedam een rol speelt.

SCHIEDAM
TOEN

De geschiedenis van Schiedam gaat terug tot de 13e eeuw. Bij de
monding van de Schie liet edelman Dirk van Bokel zowel een dijk
als een dam aanleggen. Dat was het prille begin van het huidige
Schiedam. Handelaren, schippers en ambachtslieden verzamelden
zich rondom de dam en noemden hun nieuwe nederzetting Nuwer
Scie. Later liet Aleida van Holland, tante van Floris V, er een burcht,
kerk en gasthuis bouwen en verleende zij de groeiende nederzetting
een zogenaamde ‘keur’ (een reglement met speciale rechten).
De stad Schiedam was daarmee een feit. Schiedam leefde vervolgens van de haringvisserij, de jeneverindustrie en de scheepsbouw.
De zes molens en de vele branderijen die Schiedam rijk is, herinneren nog aan die tijd. Schiedam is vandaag de dag nog steeds bekend
om zijn jenever en heeft zelfs een Jenevermuseum aan de Lange
Haven. Ook de molens zijn een bekende attractie.

NU

Schiedam telt een kleine 80.000 inwoners. Een deel van het oude
Schiedam is beschermd stadsgezicht. De vele monumenten in en
rondom het historische oude centrum geven Schiedam charme
en allure. Schiedam is van alle gemakken voorzien. Er is een ruime
keuze uit scholen, winkels, café’s en restaurants. Er zijn sportclubs,
musea en kerken. Op vrijdag is er een markt in hartje centrum aan
de Lange Kerkstraat.
In Schiedam ervaar je de charme van nog een beetje dorps en
kleinschalig wonen, maar wel met veel uitstekende voorzieningen
direct in de buurt. Rotterdam ligt op een steenworp afstand met een
gevarieerd aanbod met voor elk wat wils.

BEREIKBAARHEID

Schiedam ligt midden in de Randstad. Door de centrale ligging
binnen de Ring Rotterdam is het goed bereikbaar via de A4 en
de A20. Er zijn een NS-station met een groot aantal directe
verbindingen, een metro en een tram.
De luchthaven Rotterdam-Den Haag is gemakkelijk bereikbaar vanuit Schiedam.
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HET BLAUWHUIS
GESCHIEDENIS

Het Blauwhuis is gebouwd in 1764 door stadsarchitect Rutger van
Bol’Es als ‘tehuis voor gevallen vrouwen’. Het hoofdgebouw, dat
vandaag de dag aan de buitenkant nog steeds in de oorspronkelijke
staat verkeert met haar monumentale ingang in fraaie rococostijl,
was vooral bestemd voor de regenten. Daarnaast was er een kerkruimte op de eerste verdieping.
De ‘gevallen vrouwen’ werden gehuisvest in de twee lagere zijvleugels, waarvan de noordelijke vleugel tot op heden nog goed bewaard
is gebleven.
Dichter Jan Hey schreef in 1778 het volgende gedicht over
het Blauwhuis:
Jonge Dochters, kwaade Wijven!
Die in drank of Hoererij,
Loopen de Eerbaarheid voorbij,
En haar Bloed een Smet aanwrijven,
Daarvoor is een Huis gestigt,
Waar men die brengt tot haar pligt
In 1846 werd het pand door de stad gekocht. Aan de achterzijde
werd de zuidelijke vleugel verbouwd tot Armenschool. Het hoofdgebouw huisvestte hierna eerst het Kantongerecht en vervolgens
het Postkantoor. In 1897 werd het postkantoor opgeheven en werd
het hoofdgebouw inwendig verbouwd tot Stedelijk Gymnasium.
Toen de Tweede Wereldoorlog begon, werd het Blauwhuis gevorderd door de Duitsers. Het Gymnasium vond tijdelijk onderdak
aan de Lange Haven. Na de oorlog werd het gebouw grondig gerenoveerd en keerde het Gymnasium er terug. In 1967 betrok de
school een nieuw gebouw, dat beter voldeed aan de eisen van de
moderne tijd. Vanaf toen kwam de Muziekschool in het Blauwhuis.

DE PLANTAGE

De Plantage is het oudste stadspark van Nederland. Het werd in
1767 aangelegd als groene zone aan de rand van de stad.
Welgestelden bouwden er huizen met riante tuinen en prieeltjes.
De Plantagebuurt kent een actieve bewonersvereniging, die het
aanspreekpunt is voor omwonenden en regelmatig activiteiten
organiseert.

BLAUWHUISKWARTIER

Het Blauwhuiskwartier is een bijzonder en uniek woningbouwplan
in Schiedam en in de Randstad. Het ligt op een aantrekkelijke locatie
tussen de Nieuwe Haven en de Lange Nieuwstraat in het historische
centrum van Schiedam. Het plan grenst aan het groene Plantagepark en de levendige jachthaven, die een directe verbinding heeft
met de Nieuwe Maas. In dit stukje Schiedam gaan oud en nieuw
mooi samen. Monumentale gebouwen en oude pakhuizen worden
afgewisseld met eigentijdse nieuwbouw. Ook het Blauwhuiskwartier
kent een mix van monumenten en nieuwbouw. Dit geeft een heel
eigen uitstraling. Er is een ruime verscheidenheid aan woningen in
diverse prijsklassen.
Iedereen heeft persoonlijke redenen om gecharmeerd te raken van
een plan en de plek waar het wordt gerealiseerd.

WAAROM KIEZEN VOOR HET BLAUWHUISKWARTIER?
• De charme van het gezellige en historische centrum van Schiedam
• De goede aansluiting op de rest van de Randstad
• Gelegen aan het historische water van de Nieuwe Haven
• Veel groen in de buurt
• Een mix van monumentaal en modern
• Diversiteit in woningaanbod
• Gasloos, energiezuinig en duurzaam
• Vlakbij uitvalswegen, openbaar vervoer en luchthaven
• Winkels, scholen en andere voorzieningen op loopafstand
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Het Blauwhuiskwartier wordt een bijzonder stukje Schiedam.
De rijke geschiedenis van het markante Blauwhuis, de mix tussen
oud- en nieuwbouw, de ligging aan het water, de eeuwenoude
bomen in het Plantagepark, het historische oude centrum en de bijzondere opzet van dit plan, geven het Blauwhuiskwartier veel allure.
De penthouses en appartementen in ‘Havenzicht’ hebben met hun
glazen pui en ruime terras schitterend uitzicht over de levendige
jachthaven, de mooie oude pakhuizen aan de overkant, de molens
en de rest van Schiedam.
De Urbanlofts worden gerealiseerd in het voormalige postsorteercentrum. Naast een eigen terras aan een besloten, gezellige straat,
grenzen zij aan de achterzijde aan de intieme groene binnentuin met
veel ruimte om te relaxen en te spelen.
De Schoolhouses, op de plaats van de voormalige ‘Armenschool’,
hebben deels een eigen voortuin en liggen deels aan een gezellig
besloten binnenhof. Er is veel groen en ruimte om te spelen en
buiten te ontspannen.

HUURWONINGEN

In het monumentale Blauwhuis met de aangrenzende voormalige
Muziekschool worden in totaal 18 huurwoningen, met ieder zijn
unieke plattegrond, gerealiseerd. Meer informatie hierover volgt
later.

KOOP

3 Penthouses en 23 Appartementen in ‘Havenzicht’
5 Urbanlofts in het voormalige postkantoor (architectenbureau Maaskant)
12 Betaalbare Schoolhouses op de plek van de voormalige ‘Armenschool’

HUUR

7 Eengezins hofjeswoningen in de voormalige Muziekschool
11 Appartementen in het Blauwhuis (Rijksmonument)
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BIJZONDERE PLEK
MET MARKANTE GEBOUWEN
GEURST & SCHULZE ARCHITECTEN

De Plantage is altijd een groene ontmoetingsplek in de stad
geweest. Rond dit park werden huizen gebouwd met hun voorgevel
naar het park gericht. Het park is ruim 250 jaar oud en vertegenwoordigt samen met de omringende gebouwen een belangrijk
historisch ensemble.

PETRA VLEESCHHOUWER-SEJKOROVA

JEROEN GEURST

ONTWERP
In ons ontwerp hebben we gestreefd naar een hedendaagse inpassing binnen de stedenbouwkundige structuur van de Schiedamse
binnenstad. Ons plan verbindt het gebied op verschillende manieren
met de stad. De (semi)openbare ruimte wordt doorgezet, zodat er
nieuwe verbindingen komen tussen de Plantage en het water en de
bestaande en nieuwe gebouwen. Zo ontstaat er een eigentijds stedelijk weefsel. De voormalige privé toegangsweg van het sorteercentrum wordt een levendig woonstraatje. Het binnenterrein van
het postkantoor biedt ruimte aan een gemeenschappelijke tuin. Het
binnenterrein van het Blauwhuis is de hedendaagse variant van een
traditioneel hofje. De ruimtes zorgen niet alleen voor een prettige
woonomgeving en ontmoetingsruimte, maar voegen tevens extra
kwaliteit aan de stad toe.
DE PLEK
We hebben ons nadrukkelijk laten inspireren door de bijzondere plek
met eeuwenoud groen en water in combinatie met de verschillende
markante gebouwen, zoals het Schiedamse icoon Het Blauwhuis en
het voormalige postkantoor, ontworpen door Maaskant - architect
van de wederopbouw. Elk gebouw heeft een eigen geschiedenis en
representeert een bepaald tijdperk in de architectuur. Ons ontwerp
verbindt de bestaande elementen en voegt er een extra dimensie
aan toe. De architectuur sluit aan bij de bijzondere cultuurhistorische
waarden van de locatie.
De voormalige Armenschool was de inspiratiebron voor het ontwerp
en de plattegronden van de Schoolhouses. De appartementen in
Havenzicht zijn geïnspireerd op de industriële uitstraling die bij de
haven hoort, maar ook op de statige pakhuizen aan de overkant.
De Urbanlofts zijn een knipoog naar de wederopbouwarchitectuur
met hun karakteristieke puien, industriële uitstraling en slanke
detaillering.
Hoewel de gebouwen verschillen in stijl en karakter, vormen ze
samen een aantrekkelijk ensemble. De kleurstelling en de materialen van de gebouwen is aangepast aan de omgeving.
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WETHOUDER FAHID MINHAS

Steeds meer mensen ontdekken Schiedam als aantrekkelijke plaats
om te wonen, werken en recreëren. De gunstige ligging en de
binnenstad met zijn rijke historie zijn belangrijke troeven. De realisatie van nieuwe woningen in het Blauwhuiskwartier versterkt die
aantrekkingskracht verder.
Het Blauwhuis is een van de vele Rijksmonumenten in Schiedam.
Het doet mij - als wethouder Bouwen en Wonen van Schiedam genoegen dat dit fraaie gebouw met zorg en aandacht voor zijn rijke
historie wordt ingericht als nieuwe woonlocatie. Deze woningen
grenzen aan de Plantage, het oudste stadspark van Nederland.
Zonder twijfel een van de mooiste plekken van de stad.
Daarnaast voorzien de plannen in nieuwbouw op de plaats waar
vroeger een gedeelte van het postkantoor en het postdistributiecentrum waren gevestigd. Deze moderne woningen zullen uitkijken
over het water van de Nieuwe Haven.
De mogelijkheid om te wonen op loopafstand van de historische
binnenstad van Schiedam en tóch enigszins besloten, maakt dit
initiatief uniek. De plannen voor het Blauwhuiskwartier zijn van
hoge kwaliteit en bieden bovendien een grote verscheidenheid
aan woningtypen. Het Blauwhuiskwartier biedt mooie kansen
voor zowel starters op de woningmarkt als voor mensen die een
volgende stap willen zetten in hun ‘wooncarrière’.
Ik wens u veel inspiratie!

FAHID MINHAS

DE WONINGEN

HAVENZICHT

HOFJESWONINGEN

26 LUXE APPARTEMENTEN

URBANLOFTS

7 EENGEZINS HOFJESWONINGEN

5 INDUSTRIËLE PATIO LOFTS

Vanwege de diversiteit, biedt het plan veel verschillende mogelijkheden voor de uiteenlopende wensen van kopers. De stad is immers
een mooie en interessante mix van allerlei soorten mensen en
leefstijlen. Het Blauwhuiskwartier versterkt dit stedelijke karakter.
Aan de hand van uw eigen woonwensen bepaalt u zelf welke
woning het beste past bij uw situatie. Met behoud van karakter
wordt de bestaande situatie omgetoverd tot eigentijdse
comfortabele woningen.

BLAUWHUIS

11 HUUR APPARTEMENTEN

ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM

Het Blauwhuis mag dan een monumentaal pand zijn, het
Blauwhuiskwartier wordt zeer innovatief qua energievoorziening en duurzaamheid. Wat kunt u verwachten?

SCHOOLHOUSES

• Alle woningen zijn gasvrij
• WKO-(Warmte- en Koudeopslag) met vloerverwarming
en vloerkoeling
• De Urbanlofts en Schoolhouses hebben PV-cellen op hun
daken
• Gevels en daken zijn goed geïsoleerd
• Kozijnen zijn voorzien van HR++ beglazing
• De appartementen van Havenzicht worden gebalanceerd
geventileerd met warmte terugwinning

12 STARTERSLOFTS

VOOR ALLE KOOPWONINGEN GELDT
• Chique, eigentijdse architectuur met stoere uitstraling en
behoud van karakter
• Hoogwaardige en duurzame afwerking met veel glas, licht
en stijlvolle steen
• Veel keuzemogelijkheden en ruimte voor het realiseren van
eigen woonwensen
• Kopers kopen en kiezen zelf een keuken
• Gasloos, energiezuinig en duurzaam
• Grote buitenruimtes
• Parkeerplaatsen te koop in de stallingsgarage
(onder de Urbanlofts)
• Gebouwd met Woningborggarantie

PARKEREN

Parkeren is mogelijk in de stallingsgarage onder de Urbanlofts. Er zijn 26 parkeerplaatsen, waarvan er 23 apart te koop
worden aangeboden. De entree van de garage ligt achter het
voormalige postkantoor. Grenzend aan de stallingsgarage,
komen nog bergingen voor de appartementen en Urbanlofts.
De afsluitbare fietsenberging is bestemd voor de bewoners
van het Blauwhuis.
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SI T U ATI E
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SCHOOLHOUSES

12 STARTERSLOFTS

Het Blauwhuis (Rijksmonument) , werd dus in 1764 met de zijvleugels gebouwd als ‘vrouwenverbeterhuis’. De zuidvleugel, waarin
nu de 12 Schoolhouses komen, werd in 1846 al verbouwd tot de
eerste openbare ‘Armenschool’ van Schiedam. Helaas is er de afgelopen jaren zoveel verbouwd en verwijderd, dat er nog maar weinig
originele restanten over zijn.
Het ontwerp van de Schoolhouses, die op de plek van de voormalige
‘Armenschool’ worden gerealiseerd, volgt in de basis de oorspronkelijke structuur van de oude klaslokalen. Deze worden verbouwd
tot moderne lofts, speciaal voor starters. Aan de buitenkant zijn zij
te herkennen aan het voor die tijd typerende ‘zadeldak’, waardoor
je de hoge ruimte optimaal ervaart. Voor de toekomstige bewoners
die starten op de woningmarkt, is dit een unieke mogelijkheid om
hun eerste woning te kopen op een knus, binnenstedelijk plekje met
historische waarde.
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KENMERKEN SCHOOLHOUSES
• 12 Grondgebonden twee-kamerlofts, die rug aan rug zijn vormgegeven
• 6 Woningen met een eigen voortuin en 6 woningen die grenzen aan het gezamenlijke binnenhof
• Eigen entree op de begane grond
• Netto woonoppervlak 50 m²
• Woonkamer met open keuken
• Slaapkamer op de verdieping
• Badkamer met inloopdouche
• Separaat toilet
• Vloerverwarming en -koeling
• Vide tussen woon- en slaapkamer
• PV-cellen op het dak
• Aparte bergruimte op de vliering
• Aparte fietsenberging
• Lucht/water warmtepomp
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IMPRESSIE SCHOOLHOUSES
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DE WONINGEN

GEVEL
1 :100

NOORDWEST

ZUIDWEST
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GE VE LS
1: 10 0

ZUIDOOST

NOORDOOST
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BEGANE GROND

P LATTEGRON D
1 :100
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P L ATTEGRON D
1: 10 0

VERDIEPING EN VLIERING

VERDIEPING

VLIERING

12

K LEUREN
P LATTEGRON D

BEGANE GROND

VERDIEPING
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P L ATTEGRON D
1: 50

BEGANE GROND
ALS GETEKEND BOUWNUMMERS 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
GESPIEGELD BOUWNUMMERS 3 | 5 | 9 | 11
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BEGANE GROND

P LATTEGRON D
1 :5 0

ALS GETEKEND BOUWNUMMERS 1 + 7
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P L ATTEGRON D
1: 50

VERDIEPING
ALS GETEKEND BOUWNUMMERS 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
GESPIEGELD BOUWNUMMERS 3 | 5 | 9 | 11
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VERDIEPING

P LATTEGRON D
1 :5 0

ALS GETEKEND BOUWNUMMERS 1 + 7
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P L ATTEGRON D
1: 50

VLIERING
ALS GETEKEND BOUWNUMMERS 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
GESPIEGELD BOUWNUMMERS 3 | 5 | 9 | 11
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VLIERING

P LATTEGRON D
1 :5 0

ALS GETEKEND BOUWNUMMERS 1 + 7
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DOORSN EDE
1: 10 0

LANGSDOORSNEDE

DWARSDOORSNEDE
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KLEUR- EN MATERIALENSTATEN
SCHOOLHOUSES EXTERIEUR

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Kozijnen

hout

wit en donkergroen

Voordeur

hout

donkergroen

Dakvenster

hout

houtkleur gelakt

Gevelbekleding

metselwerk

zandgeel

Dakbedekking

dakpannen

grijs

Waterslagen en raamdorpels

steenachtig materiaal

grijs

Hemelwaterafvoeren

zink

grijs

Dakgoot

zink

grijs

GARANTIE

Om de zekerheid van kopers te garanderen, is de aannemer aangesloten bij Woningborg. Alleen bouwers die voldoen aan de
Woningborg Garantie- en Waarborgregeling voor normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische vakbekwaamheid,
mogen toetreden tot Woningborg. Woningborg behartigt primair de belangen van kopers van een nieuwe woning.
De garantie betreft:
• Waterdichte koop- en aannemingsovereenkomst
• Een afbouwgarantie indien de bouwer onverhoopt zijn financiële verplichtingen niet na zou kunnen komen
• Normen met betrekking tot kwaliteit, toegepaste materialen en installaties
• Arbitrage bij eventuele geschillen
Een uitgebreide toelichting op deze garantie kunt u vinden in de kopersmap, die aan iedere koper bij de ondertekening van de
gescheiden koop- en aannemingsovereenkomst wordt uitgereikt. Zie ook woningborggroep.nl/woningborg/home/
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SCHOOLHOUSES INTERIEUR

Afwerking

Volgens bouwbesluit

Ruimte

Buitenruimte

entree

betontegels
tpv voordeur

Onbenoemde ruimte

meterkast

cementdekvloer

Verkeersruimte

trapopgang

Bergruimte

berging

Toiletruimte

Vloer

Wand

Plafond

Temp

Voorzieningen
beldrukker, brievenbus, buitenlichtpunt

onafgewerkt

onafgewerkt

technische inrichting elektra

behangklaar stucwerk,
traphek

spuitwerk

cementdekvloer

onafgewerkt

onafgewerkt

toilet

vloertegels

wandtegels

spuitwerk

15 oC

wandtegels tot 120 cm, vrijhangend
toilet, fontein

Verblijfsruimte

woonkamer, keuken

cementdekvloer

behangklaar stucwerk

spuitwerk

20 oC

electra conform NEN1010, ventilatieafvoer, thermostaat

Verblijfsruimte

slaapkamer

cementdekvloer

behangklaar stucwerk,
balustrade

spuitwerk

20 oC

electra conform NEN1010, vide

Badruimte

badkamer

vloertegels

behangklaar stucwerk

spuitwerk

22 oC

wandtegels tot 210 cm, douchegoot,
wastafel, electra conform NEN1010,
handdoekradiator, ventilatieafvoer

Onbenoemde ruimte

vliering

vlieringluik met trap,
houten vloer
(onafgewerkt)

behangklaar stucwerk

onafgewerkt houten
dakbeschot

lichtpunt

Buitenruimte nr. 1 - 6

tuin

geen inrichting

Buitenruimte nr. 7 - 12

gemeenschappelijke bestrating

bestrating

Bergruimte

fietsenstalling

betontegels

hout

houten dak met
dakpannen

electra conform NEN1010

15 oC

electra conform NEN1010 wo.
rookmelder
warmtepomp+boiler, aansluiting
wasmachine en -droger
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PERSOONLIJK KIEZEN
KEUKEN

De keuken is voor veel mensen een plek waar ze veel tijd doorbrengen en gezellig samen zijn. De krant lezen, spelletjes doen, kletsen
en natuurlijk ook koken. Het moet dus een fijne plek zijn om met
elkaar te ontspannen.
Een goede keuken speelt een belangrijke rol in uw woonplezier en in
de uitstraling van uw woning. Omdat keuzes van kopers vaak nogal
persoonlijk zijn, kunnen kopers in het Blauwhuiskwartier hun eigen
keuken uitkiezen.
In de kopersmap is per woningtype een suggestie voor een keuken
opgenomen, maar u bent volledig vrij in de keuze en samenstelling.
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SANITAIR

Ook voor het sanitair geldt dat iedereen graag een eigen invulling
geeft aan de inrichting van badkamer en toilet. Wij hebben daarom
een basisconcept gekozen voor sanitair, tegels en kranen. Dit basisconcept zal voor de een voldoen, terwijl de ander dit zal aanpassen
aan de eigen smaak.
Het basisconcept bestaat uit sanitair van Sphinx. Meer informatie
hierover is opgenomen in de kopersmap.

LEGENDA
SYMBOOL

OMSCHRIJVING
enkele schakelaar
enkele schakelaar gecombineerd met enkele wandcontactdoos
dubbele schakelaar (serieschakelaar)
wisselschakelaar
wandcontactdoos dubbel geaard
plafondlichtpunt / centraaldoos
wandlichtpunt
wandcontactdoos t.b.v. koelkast
wandcontactdoos t.b.v. (combi)magnetron
wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap (2250+vloer)
wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
loze leiding naar meterkast t.b.v. boiler
wandcontactdoos t.b.v. kookplaat
aansluitpunt booster warmtepomp
aansluitpunt WTW unit
wandcontactdoos t.b.v. droger
wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
thermostaat / naregeling temperatuur
aansluitpunt telefoon / data
aansluitpunt centrale antenne instalatie (CAI)
wandcontactdoos t.b.v. scheeraparaat
afzuigventiel mechanische ventilatie
rookmelder
zoemer deurbel
beldrukker
elecytische radiator, positie en afmeting indicatief
positie verdeler verwarming
ventilatierooster

COLOFON
Neem contact op met de makelaar voor meer informatie:
TW3
Anke Bodewes Makelaars
Tom van Noord		 Linda van Ooijen
Veerhaven 4		 Hargplein 118
3016 CJ Rotterdam		 3121 VG Schiedam
010 300 71 17		 010 246 44 44
info@tw3.nl		info@ankebodewes.nl
tw3.nl		ankebodewes.nl
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