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Vorderingen 
 
Na de eerste Nieuwsbrief is er veel gebeurd, 
maar weinig is van buitenaf zichtbaar. Eind juli 
ontving het bestuur van de Stichting Ter Kille de 

sleutel van het gebouw 
aan de 
Vogelschorstraat, de 
voormalige Oranje 
Nassau School. Tijdens 
de vakantieperiode lag 
het werk min of meer 
stil. Behalve dan de 
noodzakelijke 
handelingen als een 
aantal overschrijvingen 
en het aanvragen van 
allerlei zaken. 

Na de vakantieperiode is er de eerste weken 
vooral gesloopt. Eerst in het oude gebouw en 
daarna in het nieuwe onderkomen. Begin 
september is begonnen met het optrekken van 
een wand om PostNL in één der lokalen onder 
te kunnen brengen. De wand is overgekomen 
van het oude gebouw. Van de kepers en de 
gipsplaten bouwden Marcel en Boudewijn in 
enkele dagen tijd een nieuwe wand. Ook de 
inkom is intussen veranderd. Het schot, dat 
zorgde voor een smalle 
doorgang van de 
voordeur naar de hal is 
meer dan één meter 
verplaatst. Daarnaast 
zijn enkele in de weg 
staande keukenblokken 
afgebroken. Een groter 
karwei was het aanbrengen van een extra 

buitendeur in het onderkomen van PostNL. Het 
gat werd geslepen op woensdagavond 23 
september. Het weekend erna werd een begin 
gemaakt met het inpassen van de 
toegangsdeur. De komende dagen zal dit karwei 
verder worden afgerond.  
In het weekend van 2 en 3 oktober zal aan de 
zijkant van het gebouw – in de Bosjesweg – een 
verharde toegangsweg worden aangelegd. Ten 
eerste voor PostNL, die iedere dag via deze weg 
de post in het depot zal deponeren. Ten tweede 
voor het museum zelf, omdat de andere 

toegangsweg (in de 
Vogelschorstraat) te 
smal is. De 
toegangsweg zal 
aan het einde van 
het gebouw en het 
begin van hert oude 
schoolplein worden 
afgesloten met een 
dubbel draaihek, 

afkomstig van de vroegere locatie. 
 
Omwonenden 
Intussen is er op dinsdagavond 22 september jl. 
voor de omwonenden een informatieavond 
georganiseerd. De opkomst was mager, maar 
de sfeer was goed. De komst van PostNL en de 
overlast eenmaal per dag was absoluut geen 
probleem. Vragen over het onderhoud van het 
groen leverden ook bevredigende antwoorden 
op. Gewezen werd op het feit dat de boom op 
de hoek van de Bosjesweg en de 
Vogelschorstraat steeds schever ging staan en 
het zonlicht tegenhield voor de zonnepanelen op 
het dak achter de boom. Snoeien blijkt dus 
noodzaak te zijn…… 


