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In het kort
Om maar meteen met de deur in
huis te vallen, onze huisstijl zal
gaan veranderen.
Huub van Osch, de visionair van
vOsch communicatieadvies-bureau
in Oisterwijk
heeft er zijn
schouders onder gezet en het
resultaat mag er zijn. Verschillende
elementen uit de machinekamer
heeft Huub verwerkt in onze
nieuwe huisstijl. Ook de naam van
onze website wordt gewijzigd naar:
www.destoommachine.nl. Sander
Verwoerd van Verwoerd-Verwoord
neemt de lay out van de website
voor zijn rekening en de site wordt
binnenkort in een kompleet nieuw
jasje gestoken.

Intentieverklaring samen
met gemeente getekend
De eerste mijlpaal is geslagen. De
stichting Stoommachine Oisterwijk
heeft een akkoord bereikt met de
gemeente Oisterwijk en dat is
vastgelegd in een intentieverklaring
(voor tekst zie website). De
ondertekening van dit document
viel samen met de oplevering van
de schitterend gerestaureerde
buitenzijde van het gebouw aan de
Almijstraat. In het bijzijn van vele
vrijwilligers
en
het
college
tekenden wethouder Kees Rijnen
en voorzitter Bas de Witte de
intentieverklaring, waarna de deur
werd
opengesteld
voor
de
bezoekers, die in ruime getale
kwamen opzetten.

unieke stuk industrieel erfgoed.
Binnenkort hopen we fase 1 van
het restauratieplan af te werken.
De stoommachine is dan goed
gepreserveerd en maatregelen zijn
dan getroffen om de veiligheid van
de vrijwilligers te optimaliseren.

Samenwerking

Op naar fase 2
Het streven van de stichting is om
de oplevering van fase 2 samen te
laten vallen met het 800 jarig
bestaan van onze gemeente.
Hierover zijn besprekingen met de
stichting Oisterwijk 800 gaande.
Dan zou de stoommachine visueel
voor een groot gedeelte in oude
luister moeten zijn hersteld om via
elektrische aandrijving te worden
voortbewogen. Het bestuur heeft
initiële subsidies mogen ontvangen
en die zijn dan ook hard nodig om
fase 2 te kunnen realiseren. Vitale
onderdelen zoals het lagerwerk
moeten worden gecontroleerd en
vermiste
onderdelen
zullen
opnieuw worden vervaardigd.

Honderden bezoekers kregen die
middag uitleg over de werking van
de stoommachine. Kortom voor de
vele toehoorders was het een
hernieuwde kennismaking met dit
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Zaterdag 2 april houdt de
Oisterwijkse Round table een
galafeest in het Ketelhuis van de
KVL. Dat was de reden dat 2
bestuursleden eind februari een
uiteenzetting gaven voor de
Oisterwijkse tafelaars over de
historie van de stoommachine en
de doelstelling van de stichting. Dit
met het doel interesse te wekken
voor het behoud van het enige
Oisterwijkse industriële erfgoed uit
de vorige eeuw. De lezing werd
met enthousiast ontvangen en de
tafelaars hebben beloofd om onze
stichting op vele manieren te
ondersteunen. Wordt dus vervolgd.

VVIA
De VVIA, de Vlaamse Vereniging
voor Industriële Archeologie heeft
onze stichting uitgenodigd voor de
Vlaams-Nederlandse
ontmoetingsdagen en wij geven
daar graag gehoor aan. Adriaan
Linters, de bevlogen voorzitter van
deze vereniging heeft hiervoor 2
dagen gereserveerd op 25 en 26
maart in Brugge en Lichtervelde
(B) zie ook www.vvia.be
De
Stichting
Stoommachine
Oisterwijk geeft in Lichtevelde
uitleg over onze ervaringen in de
wereld van het industrieel erfgoed
en
onze
aanpak
van
het
restauratieproces.

Onze electro mensen beleven
sowieso hoogtijdagen. Na de
asbest sanering was er in de
kelder nog nauwelijks elektrisch
licht en door de naweeën van het
molest van de afgelopen jaren is
de elektrische installatie aan een
grondige revisie buurt toe. Verder
is inmiddels ook de alarm
installatie
van
het
tijdelijke
onderkomen definitief verhuisd
naar de machinekamer.

Over de netwerken van vrijwilligers
gesproken: zo zijn we ook in
contact gekomen met NedTrain in
Tilburg. Zoals de meesten wel
weten gaat dit bedrijf het centrum
van Tilburg verlaten om elders in
deze stad een nieuwe locatie te
betrekken. De spin-off van deze
verhuizing is voor ons dat wij een
aantal overtollige gereedschappen
en
inventaris
goederen
geschonken hebben gekregen. We
hebben hiermee een werkplaatsje
en een magazijn ingericht en op
het moment zijn we druk bezig met
het merken en registreren van het
(soms zeer grote en zware)
gereedschap.

Excursie vrijwilligers

Algemene werkzaamheden
Sinds de laatste nieuwsbrief van
november 2010 zijn er door de
vrijwilligers in en om de machine
weer een groot aantal activiteiten
ontplooid.
De machinekamer is voorzien van
een zgn. algemene verlichting. Aan
elk spant zijn een tweetal
armaturen bevestigd zodat 8
armaturen er nu voor zorgen dat
de hele machinekamer prima
verlicht is. Een goed voorbeeld van
vrijwilligers die hun eigen netwerk
inzetten voor de stoommachine: de
werkgever van een van hen
voorzag ons gratis van armaturen,
de kennis van een andere
vrijwilliger
leende
ons
een
rolsteiger en een sponsor deed
een duit in het zakje om
installatiemateriaal
aan
te
schaffen.

Begin december zijn we met een
aantal vrijwilligers op excursie
geweest bij Ematech in Utrecht. Dit
bedrijf reviseert elektromotoren tot
3000 pk voornamelijk voor de
spoorwegen. Op een vriendelijke
en openhartige wijze werden we
ontvangen en in het bedrijf
rondgeleid. Zeer gastvrij en tot in
detail werden we geïnformeerd
over wat er zoal bij de revisie van
een elektromotor komt kijken.
Soms was het net alsof we al met
de
revisie
van
onze
draaistroomgenerator bezig waren,
want we hadden natuurlijk wel
foto’s meegenomen van de
draaistroomgenerator zoals er die
nu bij staat. Maar zover is het nog
niet, wat niet wegneemt dat nu
eenieder een duidelijk beeld heeft
van wat ons nog te wachten
staat….
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Nieuwjaarsborrel
De jaarwisseling is ook aan ons
niet ongemerkt voorbij gegaan. Op
15 januari hebben we in het
gebouw van de heemkundekring
‘De
Kleine
Meierij”
een
nieuwjaarsbijeenkomst
belegd.
Nadat eerst de vrijwilligers en het
bestuur van de S.S.O. tijdens een
lunchbespreking elkaar
hebben
bijgepraat over de lopende zaken
hebben
we
met
z’n
allen
vooruitgeblikt naar de toekomst.
Als afsluiting hebben we het glas
geheven op 2011!

Vorderingen restauratie
De stoommachine zelf, vraagt u
zich misschien af, hoe staat het
daarmee? Zoals u zich wel zult
herinneren zijn we midden 2010
begonnen met het conserveren
van deze machine. Dit conserveren
is nu nagenoeg gereed, de
draaistroom generator moet nog
aan de beurt komen. Veel werk is
hier verzet: alles schoonmaken en
ontvetten en daarna met een
conserveringsmiddel behandelen.
Hierbij mag niet onvermeld blijven
dat de werkomstandigheden verre
van ideaal waren. Het grootste
gedeelte van dit werk is in de
winterperiode uitgevoerd waarbij
ook de aannemer tegelijkertijd druk
doende was met de restauratie van
het gebouw.

conserveerwerk van de voorbije
maanden snel zijn nut, het vele stof
liet zich makkelijk met doek en
stofzuiger verwijderen. Als we de
vele bezoekers van de opendag op
25 febr. jl. mogen geloven staat de
machine er prachtig bij. Voorwaar
een fijn compliment. Inmiddels zijn
we begonnen met het ontkoppelen
van de condensaat pompen. Dit
om het later laten draaien zo
makkelijk mogelijk te maken. Maar
hier komen we de volgende keer
op terug.

Komende periode
De komende periode zal in het
teken staan van het verder
geschikt en veilig maken van de
ruimte voor het werken aan de
machine door de vrijwilligers.
Daarna gaan we beginnen met het
gangbaar maken van de zuigers en
de
drijfstangen
van
de
stoommachine.
Achter de schermen worden ook
stappen gemaakt om het werk van
de
vrijwilligers
verder
te
organiseren. Meerdere vrijwilligers
hebben aangegeven om liever
doordeweeks te werken dan in het
weekend. Hier zal steeds vaker
gebruik van gemaakt worden.
De groep vrijwilligers die mee
helpen groeit nog steeds. We
kunnen
echter
nog
steeds
vrijwilligers
gebruiken.
Ook
sponsors mogen contact met ons
opnemen, alle hulp is welkom.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Mail info@destoommachine.nl.
Teksten aangeleverd door;
Jan van Leest en Gerard Willems.

In het begin van dit jaar begon tot
genoegen, maar ook een beetje tot
ergernis, de schilder met de
restauratie van de muren van de
machinekamer. Tot genoegen
omdat het eindresultaat prachtig
geworden
is,
helemaal
teruggebracht in de originele
kleuren en versieringen van toen
zijn zowel de muren als de
decoraties en de voorstellingen.
Maar het schilderwerk leverde ook
wat ergernis op bij de vrijwilligers,
door het vele stof was de hele
stoommachine
wit
geworden!
Gelukkig
bewees
het
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