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De voorbije twee weken zijn de 
graafwerkzaamheden verder gegaan. De 
contouren van het terrein worden al maar 
beter zichtbaar. De sloot, het wandelpad, 
de grachten en de wal komen langzaam 
tot leven. Het ingezaaide gras bij de 
poelen begint langzaam te ontkiemen en 
de eerste groene waas is herkenbaar. 
De vrijwilligers zijn verder gegaan met 
het herstel van de muren van de oude 
burcht. Met veel zoekwerk werden de 
passende stenen bij elkaar gezocht om 

de muur en de steunberen weer in de 
oorspronkelijke staat terug te krijgen. 
Daarna werd er gemetseld en gevoegd.  
Tot zover het goede nieuws. 
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De gracht is hier 20 meter, maar dat moet 40 meter 

worden 

De wal vanaf de noordwestelijke toren. De wal is 

zestien meter breed en wordt vier meter hoog. 

De muur repareren en invoegen 



Op woensdagmorgen werd ontdekt dat met bruut geweld onze opslag container was 
opengebroken. Diverse waardevolle en onmisbare spullen van de Stichting en van  
de vrijwilligers waren verdwenen. Er was o.a. een aggregaat, een haakse slijper met 
bijbehorende diamant schijven en een bosmaaier ontvreemd.  
Na de eerste verontwaardiging en aangifte bij de politie werd begonnen met het 
opruimen van het glas en werd de metalen plaat die voor het raam was gemonteerd 
weer teruggezet. 
Na een bericht op facebook kwam het mediacircus op gang. BN De stem wilde 
informatie en plaatste de andere dag een stukje in hun krant. Zelfs RTL 5 kwam een 
opname maken dat later die dag werd uitgezonden. 
Nu weer naar het goede nieuws. Rutger Bregman schreef een boek met de titel “De 
meeste mensen deugen.” En hij heeft gelijk. Langs diverse kanten werden we 
benaderd door mensen die een geldelijke bijdrage wilden geven en spontaan hebben 
we  weer een aggregaat en een haakse slijper. Daarvoor hartelijk dank!! Het heeft 
ons als vrijwilligers geraakt.                      
  
 
 


