
Mijn herinnering:

In augustus 1959 net vanaf de school en aangenomen bij de PTT werd mijn
eerste standplaats dienstkringkantoor Assen in de Wethouder Buningstraat
(een voormalig sigarenfabriekje).

De toenmalige dienstkringleider was de heer Riezenkamp. Op kantoor zaten
Noorda en juffrouw (van)de Graaff . Kwitantieloper voor de DRO (draadomroep)
was Heiko Spelde (in latere jaren magazijnman bij de afdeling Montage), die het
dienstkringkantoor als uitvalsbasis had.

Verder natuurlijk diverse mensen in de technische uitvoering. In die tijd
beschikte de Dk Asn ook over een paar brommers van het merk Kaptein waar ik
menig ritje op heb gemaakt. Of ik daar tijd voor had ? Ik kan hier volmondig
"ja" opzeggen , maar dat zal na het lezen van onderstaande wel duidelijk zijn.

Ik werd ontvangen door de heer Riezenkamp. De volgende welkomstzinnen van
hem heb ik nooit weer vergeten.

"Kom drin mien jong. Doe bist dus Arie . Welkom bie de PTT. Dit is dien
kantoor, doar staot dien stoule en doar staot dien bureau. Wat dien wark is
wait ik nait, moar wat mie betreft dust niks en gaost moar nendje wandeln.
Allennig as de hoge heern uut Stad komn most der weezn en net doun ofst het
drok hest ".

In de uiteindelijk 40 jaar daarna heb ik deze zinnen steeds maar weer in
praktijk proberen te brengen. Uiteraard heb ik wel het één en ander moeten
doen (in een latere fase zat ik in hetzelfde kantoor als de Hoge Heren uut Stad),
maar ik heb mijn stoel zoveel mogelijk de stoel gelaten en mijn werk grotendeels
"wandelend " uitgevoerd. Zij die me kennen zullen dit kunnen en willen
beamen.
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