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De tunnelelementen 
De voorbereidingen voor het plaatsen van de zware 
tunnelelementen waren al maanden geleden 
getroffen. Voor het vervoer ervan waren we 
afhankelijk van zowel Arentis als Verhelst Transport. 
Op 11 februari gebeurde het dan. De 
Vogelschorstraat diende vrij van auto´s te zijn 
vanwege het zware vervoer. Met uiterste precisie 
werden het tunnelsegment en de draadkorf op hun 
plaats gezet; een karwei dat op de nodige 
belangstelling van toevallige passanten kon rekenen.  

 

 
De afronding 
Een verschrikkelijk woord: “afronding’! 
Van de ene kant is het een goede zaak dat het 
project na jaren definitief wordt afgerond, van de 
andere kant neemt de stress alleen maar toe. Nog 
steeds wordt er dagelijks geschilderd. Niet meer aan 
het interieur van het gebouw, maar aan allerlei 
andere zaken als fotolijsten, vitrinekasten, 
keukenblokopbouw enz. 
Het schoonmaken van vloerbedekking, linoleum, 
toiletten en andere ruimtes is in volle gang. De 
dames zitten er kort op en houden ook de minder 
oppassende mannen onder de duim.  
Het aanbrengen van geluid in het museumcafé, in de 
hal en in de gang nadert zijn voltooiing en na het 
verplaatsen van een radiator in het museumcafé kan 
de geluidskast worden geplaatst. 
Aan de inrichting is amper begonnen. Alleen met het 
interieur van het kerkgedeelte is een begin gemaakt. 
Maar goed: het is een begin. Verder lopen er 
drastisch veel bestellingen, die allemaal moeten 
worden gecontroleerd en daarna zullen moeten 
worden verwerkt. 
 
Over een week of vijf dient het museum publieksklaar 
te zijn. De kleine aanpassingen kunnen tussendoor 
geschieden.  
Zaterdag 9 april vindt de officiële opening plaats. 
Deze is alleen voor genodigden, sponsors en 
medewerkers. Tijdens de opening wordt ook het 
boek over Honoré Colsen gepresenteerd. 
 
Zondag 10 april en zaterdag 16 april (naar keuze) 
vindt de opening voor het publiek plaats. Velen van u 
zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook 
andere geïnteresseerden kunnen die dag gewoon 
binnenlopen. De entree voor de niet-genodigden 
bedraagt € 2,50 inclusief een consumptie. 

   


