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Engelumers om utens in de ban van de bommen

Zoals gezegd moesten de bewoners dus uitgerekend op een zaterdag hun woning verlaten. Begin vorige week
dreigde er dan ook even een opstand van de bewoners maar deze werd op een ingelaste informatie avond door
gemeente en defensie in de kiem gesmoord. Er werd na enige discussie toegegeven dat de communicatie niet de
schoonheidsprijs verdiende en dat bij een volgende ontruiming beter met de bewoners overlegd zal worden op
bepaalde punten. Ook werd die avond duidelijk dat er nog veel blindgangers liggen op de basis en gezien de
bouwplannen er wel meer bommen gelokaliseerd zullen worden met de onontkoombare ruimingen tot
gevolg........
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S'morgens om 9.00 uur dienden de bewoners vertrokken te zijn uit hun woningen vanaf dat moment gold er
een noodverordening. Vanaf dat moment mocht er niemand meer in het afgezette gebied aanwezig zijn.....In de
verte inspecteert de politie of de woningen daadwerkelijk verlaten zijn.

Vervolgens werden de toegangswegen afgezet voorzien van de benodigde bewaking.
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Aangekomen bij het dorpshuis bleken er al flink wat auto's op het parkeerterrein te staan.

Binnen stond er koffie en broodjes voor de daklozen klaar......
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......maar bleken er toch weinig bewoners aanwezig. Wel veel pers aanwezig en ook onze burgemeester, de heer
Tom van Mourik kwam persoonlijk polshoogte nemen van de situatie aldaar.

Dan nog even iets over de bommen. Het betrof zaterdag twee 100 ponders
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en vier 500 ponders. De EOD demonteert de ontstekingen van de bommen waarna deze "veilig" vervoerd
kunnen worden naar veiliger oorden waarna ze op een later tijdstip tot ontploffing worden gebracht. De
voortgang van de operatie was op de twitter accounts van vliegbasis Leeuwarden en onze burgemeester Tom
van Mourik "live"te volgen compleet met deze foto's van de bommen en daaruit bleek dat het zeer
voorspoedig verliep. Reeds om 13.10 uur was op dit medium al te lezen dat de operatie was afgerond en een
half uurtje later werden de bewoners door de gemeente gebeld dat ze hun huis weer in konden.

Tot slot een foto van de "buit" van zaterdag..........
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