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Afronding
De eerste twee maanden zijn er binnenin alleen
maar schoolborden van de wand gehaald, gaten
gestopt, deurgaten gemaakt en wanden gezet.

Daarna volgde het buitenkarwei: het maken van
een nieuw ingang omdat de originele ingang
amper met een aanhangwagen te berijden was.
Aan de Bosjesweg verscheen een geheel
nieuwe oprit met een afsluitbaar hek. Tevens
werd rekening gehouden met PostNL die hier
haar onderkomen had. Na dit buitenkarwei ging
het opknappen binnen verder. Weken, maanden
werd er geschilderd: raamkozijnen, muren,
deuren, deurposten, plinten, plafondtegels enz.
Deze week wordt het schilderwerk voor 95%
afgerond.
Schoonmaak
Het schoonmaken van de roosters bovenin de
raamkozijnen was een gigantische klus, maar dit
is afgerond..
Intussen is een aantal dames druk in de weer
met het schoonmaken en schoonkrabben van
de ramen zelf. Dit bleek een niet te
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onderschatten karwei te zijn omdat de ramen in
de leslokalen in het verleden ook waren gebruikt
om er van alles op te plakken. De plakresten
waren soms zeer moeilijk te verwijderen en
alleen met een krachtig middel werd dan

resultaat geboekt. Gelukkig is dit karwei
halfweg. Ook het schoonmaken van de
vloerbedekking bleek een hele klus te zijn.

Intussen zijn drie lokalen onder handen
genomen. Daarnaast dient meer dan vijftig
meter glas te worden beplakt met raamfolie. Ook
deze bezigheid, een secuur werkje, vordert

gestaag. De vele keukenblokken werden de
eerste maanden gebruikt als werkbank en
afvalput. Nu het verfwerk ten einde loopt, is er
van de originele staat van de keukenblokken
weinig meer over. Enkele van deze blokken zijn
door de dames onderhanden genomen. Een
karwei dat op zijn minst een paar uur vergde,
want niet alle verf- en plakresten waren er
gemakkelijk af te krijgen.
Toiletten
De toiletten zijn voorlopig zo goed als klaar. De
nieuw aangebrachte verlichting zorgt voor een
beter zicht, de kapotte plafondtegels zijn
verwijderd en gerepareerd en de frisse kleur van
de deuren geeft het geheel sfeer mee. Alleen de
bordjes ‘Dames’, ‘Heren’, ‘Invalidentoilet’
ontbreken nog. Deze zijn besteld, maar nog niet
binnen.
Zaaglokaal
Eén van de lokalen, gelegen aan de Bosjesweg,
werd in september gebombardeerd tot
zaaglokaal. Hier vonden alle timmerwerk-

afvoeren zijn inmiddels verlegd, en ingekapt in
de muur of de vloer.

Tunnellokaal
De ingang naar het tunnellokaal is voor 90%
gereed. Voor het fabriceren van de ronding
waren tientallen lijmklemmen nodig. Alleen
dienen nog een paar verflagen te worden

aangebracht en dient het deursysteem te
worden afgemaakt.
Attributen
Alle attributen voor het museum stonden
opgeslagen in lokaal 2 en in een viertal
werkkasten. De dames zijn begonnen met het
schoonmaken van de grootste stukken. Deze
worden daarna gegroepeerd in de lokalen 1 en
3. Dan ontstaat er hopelijk een overzicht van de
benodigde ruimte. Tevens komt lokaal 2 dan
leeg om te worden schoongemaakt.

zaamheden plaats. Van hieruit werd de bar
gemaakt en kreeg de tunnelingang zijn
uiteindelijke vorm. Ook de plafondtegels, de
platen voor de spotjes en de deurplaten vonden
hier hun oorsprong.
Om voort te kunnen, is dit lokaal inmiddels
helemaal leeg. Het verfwerk is hier bijna
afgerond en ook de overtollig geworden

Medewerkers
Het lijkt ongelooflijk, maar het is waar: het aantal
medewerkers neemt alleen maar toe. Op
sommige dagen zijn er acht tot tien personen
aan het werk. Ieder heeft zijn eigen taak, vult
deze zelf in en neemt hierover ook de volle
verantwoordelijkheid. Prachtig!
Ook de belangstelling van diverse dorpelingen
en organisaties stijgt. We zijn op de goede weg!

