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PostNL 
PostNL zit intussen al een week in het nieuwe 
onderkomen. Het was even zoeken en vooral 
behelpen bij het binnenrijden van de post omdat 
de toegangsweg nog niet klaar was. 
Voor de werkploeg in het museum was er nog 
genoeg te doen, maar allereerst dienden er nog 

wat lokalen in de muurverf te worden gezet. 
Tussendoor werden de gaatjes gevuld, werd er 
geschuurd en maakte het alarm bij een te grote 
dosis stof een oorverdovend lawaai.  Dat 
gebeurde met name allemaal op de 
doordeweekse dagen. 
 
Klinkers 
Zaterdag 24 oktober werd begonnen met de 
aanleg van het rijpad. Al vroeg was Roderiek op 
het terrein te vinden om de zaakjes voor te 
bereiden en te regelen. De anderen mochten 
wat later komen. Ook Wim van Petegem was 
weer bereid om hand en spandiensten te 
verrichten. 

 
Allereerst werd er zand over het eerder 
aangebrachte puin aangebracht. Daarna werd 
dit getrild en kon het zand met een rij vlak 
worden getrokken. Intussen werden de klinkers, 
die wekenlang lagen opgeslagen op het terrein 
van de Stichting Ter Kille (oude kleuterschool) 
verhuisd naar de Bosjesweg. Letterlijk, want de 
klinkers werden in eerste instantie op straat 
gedropt. Daarna werden ze met de kraan 
verplaatst en bezijden het eigen terrein gedumpt 
in afwachting van de verwerking. Even voor de 
middag kon de eerste steen worden gelegd. Na 
een kleine pauze gingen de meeste vrijwilligers 
ook na de middag nog een paar uur verder. Doel 
was in elk geval tot voorbij de deur van PostNL 

te geraken. Dat lukte en om half vier werd het 
sein ‘riem eraf en een pilsje’ gegeven. 
Volgende week wordt er zowel binnen als buiten 
het gebouw verder gewerkt. 
 
Iedereen die eens wil komen kijken is welkom. 
Woensdagavond wordt er – tegen de afspraken 
in – niet gewerkt. 


