
http://forum.fok.nl/topic/1287439/12/25

De reacties op lc.nl zijn wel wat voorspelbaar  

Dat het tijdelijk is, is dan wel weer jammer... blijkbaar gaan ze er al vanuit dat het 
er niet uit gaat zien 

Sic nos rodunt omnes gentes et sic erimus egentes. Qui nos rodunt confundantur et cum iustis non 
scribantur.

Ensaf
[] maandag 31 augustus 2009 @ 21:17  (#279)  

 

Ben benieuwd wanneer ik mijn baksteen krijg!



justmattie 
Oke, Doei

[] maandag 31 augustus 2009 @ 21:24  (#280)  

 

Het gaat er ook niet uitzien denk ik 



Peterselieman 
Maffe Fries

[ Site-Admin Sport ] maandag 31 augustus 2009 @ 22:33  
(#281)  

 

Het verspreiden van de stenen is tijdelijk stilgelegd, omdat er 
signalen binnenkwamen dat er mensen waren die er verkeerde 
bedoelingen mee zouden hebben

<14-12-2008> [22:24] <JJdJ> je hebt het voor elkaar
<14-12-2008> [22:24] <JJdJ> ik ga een PSM fanclub voor je oprichten
<14-12-2008> [22:25] <PSM> Cool



Alexxxxx 
offline

[ Moderator ] maandag 31 augustus 2009 @ 22:38  (#282)  

 

quote:

 Op maandag 31 augustus 2009 22:33 schreef Peterselieman 
het volgende:
Het verspreiden van de stenen is tijdelijk stilgelegd, omdat er signalen 
binnenkwamen dat er mensen waren die er verkeerde bedoelingen mee 
zouden hebben
Dat kun je natuurlijk niet van te voren bedenken 

Voertuigfoto-archief



justmattie 
Oke, Doei

[] maandag 31 augustus 2009 @ 22:39  (#283)  

 

En dat bedenken ze nu pas 



Paladijn 
Jinba Ittai

[] dinsdag 1 september 2009 @ 00:19  (#284)  



 

Kun je bakstenen ook voor andere doeleinden gebruiken dan? 

Was toch een apart gezicht om de dag erop door de Coopmansstraat naar 
mijn werk te rijden, overal gemeentewerkers bezig de klinkers van de straat 
te halen...

Sic nos rodunt omnes gentes et sic erimus egentes. Qui nos rodunt 
confundantur et cum iustis non scribantur.



justmattie 
Oke, Doei

[] dinsdag 1 september 2009 @ 08:13  (#285)  

 

Voor dat soort dingen kun je beter stoeptegels gebruiken 



Tristessa
[] dinsdag 1 september 2009 @ 08:41  (#286)  

 

Oh ja, weer een tijdelijk monument. Ik hoop dat het in ieder 
geval mooier wordt dan die domme spiegeleieren. Had 
begrepen dat die lelijke dingen superveel geld gekost hebben.

Nou ja, en dat met die bakstenen voor andere doeleinden 
gebruiken... Dat hadden ze van tevoren ook wel kunnen weten 

. Volgende keer maar van plastic dus!



Socios 
ICM & ICE ftw! :+

[ Donateur Asielactie 2009 ] dinsdag 1 september 2009 @ 
10:50  (#287)  

 

Leuk idee.

Het mooie van reizen is het onderweg zijn.



Ensaf
[] dinsdag 1 september 2009 @ 13:37  (#288)  

 

Sjonge Jonge, wat een slappe burgemeester hebben wij weer.

"Signalen dat mensen er andere plannen mee hadden". 

Wat verwachten ze nou? Dat mensen die een steen door het 
raam van het gemeentehuis willen gooien nu geen baksteen 
kunnen vinden? Als iemand het wil doen, doen ze het. Het 
maakt ook niet uit of je dan een baksteen door de brievenbus 
propt of niet. Crone moet zich niet zo bang laten maken.


