POORTGEBOUW
WILHELMINA
GASTHUIS
AMSTERDAM
Voor de 32 huishoudens is het wonen in het Poortgebouw van het
voormalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam na ruim 30 jaar nog
dagelijks een genot.
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De jonge en enthousiaste onderneming Bambam
uit Leiden kwam via de aannemer op ons pad.
Alles is met een kraan van het dak gehaald, naar

Bart Duvekot
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Bestuurslid onderhoud
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en teruggeplaatst op het dak.
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