STICHTING TER KILLE

MUSEUM

Nr. 3
Aanleg toegangspad
Behalve binnen in het gebouw werd er
gisteravond en vandaag ook buiten veel werk
verzet. Er werd gisteren een begin gemaakt met
de toegangsweg naar het lokaal van PostNL en
naar het achterplein. Roderiek had alles tot in de

puntjes voorbereid. Puin lag er intussen
opgeslagen bij Ter Kille en daarnaast had hij
een kraan en een trilapparaat geregeld bij
Geldof, die graag aan dit project meewerkte.
Een week eerder was hij op bezoek geweest bij
Wim van Petegem met de vraag of hij wilde
helpen met de aan- en afvoer. Het was niet de
eerste keer dat er op Wim een beroep werd
gedaan en uiteraard zegde Wim zijn
medewerking weer toe. Vrijdagavond werden de
struiken uitgedaan en een eindje verder opnieuw
in de grond gezet. Zaterdagmorgen was Jordy
van Petegem al vroeg ter plaatse om een lading
grond te laden en weg te brengen. Om half tien
had Roderiek alle grond uitgegraven en kon
Jordi voor de tweede maal gaan lossen.
Boudewijn, Gerben en Stanny assisteerden
waar nodig: het geven van aanwijzingen en het
schoonvegen van het trottoir en de Bosjesweg
waren de belangrijkste bezigheden. Daarnaast
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moesten de vele vragen van de buurtbewoners
worden beantwoord.
Nog vóór de middag loste Jordy de eerste lading
puin. Na de middag reed hij om de tweede
lading. Het puin werd telkens gelost op de

openbare weg. Vandaar werd het door Roderiek
het terrein op gereden en verspreid. De crew
had tot taak de straat weer puinvrij te maken.
Als laatste werd vandaag het puin aan getrild.
Rond de klok van vier uur was het eerste deel

van het karwei geklaard. Binnenkort volgt deel
twee: het aanbrengen van een zandbed en
daarna het bestraten met klinkers. Binnen in het
gebouw kan vanaf volgende week worden
opgebouwd. Het schuren en het vullen van
gaten is dan voorbij…………

