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Beste mensen 

Langs deze weg wil ik jullie op de 
hoogte houden van wat er allemaal 
rondom de stoommachine gebeurt. De 
brief is voor iedereen die iets met de 
stoommachine van doen hebben, de 
eigenaar, de projectleider bij de 
gemeente, alle mensen die zich gemeld 
hebben om mee te helpen, maar ook 
voor de journalisten die willen weten 
wat de voortgang is. Als je de brief 
niet wilt ontvangen, laat dat dan even 
weten via de mail. Als je mensen weet 
die de nieuwsbrief juist wel willen 
ontvangen, mag je dat ook doorgeven. 
 
Het lijkt stil, maar achter de schermen 
gebeurt er toch heel wat. 
 

 
Nieuwe foto’s op de Site 

Van Marie Antoinette kreeg ik een 
behoorlijk aantal mooie foto’s van de 
stoommachine, ik heb ze op de site 
gezet. Deze foto’s zijn uit 1988 en 
geven een heel aantal details weer. De 
foto’s zullen erg waardevol zijn als we 
ooit tot restauratie over zouden mogen 
gaan. 
 

 
Aanvulling op de Site 

Als je het nieuws in de gaten houd, 
lees je regelmatig over projecten 
waarbij oude gebouwen die men wil 
behouden een geheel andere 
bestemming krijgen. Op de site staat 
een voorbeeld van een Philips 
machinekamer waar men een horeca 
ruimte van wil maken. Het kan dus 
wel.  
 
 

 

Wat is er in de afgelopen 
periode gebeurd 

Er zijn weer diverse nieuwe 
aanmeldingen binnen gekomen van 
mensen die mee willen helpen. Deze 
nieuwsbrief gaat naar meer dan 80 
adressen. Er zijn ongeveer 25 
vrijwilligers die daadwerkelijk mee 
willen helpen met de restauratie. We 
zijn nog steeds op zoek naar mensen 
die mee kunnen helpen met het 
schrijven van plannen. Verderop meer 
daarover. 
 
De Heer van Roessel heeft zich ook 
aangesloten bij de club van 
vrijwilligers en heeft samen met de 
initiatiefnemer een eerste plan van 
aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak 
is naar de eigenaar en de gemeente 
gestuurd. De eigenaar zag aan de hand 
van het plan echter geen aanleiding om 
in gesprek te gaan. De eigenaar staat 
wel open voor ideeën, maar dat 
moeten dan completen zakelijke 
voorstellen zijn waarbij een positief 
exploitatieplan voor na de restauratie 
een heel belangrijk onderdeel is. 
Voorlopig wil de eigenaar eerst de 
bestemmingswijziging afwachten 
voordat er met andere partijen 
gesproken gaat worden.  
Als er dus mensen zijn die zich willen 
verdiepen in exploitatiemogelijkheden, 
dan is die hulp op dit moment meer 
dan welkom. 
 
De LOVO (lokale TV zender van 
Oisterwijk) heeft op zondag 7-10 een 
item uitgezonden over de 
stoommachine, hierbij is de 
initiatiefnemer aan het woord 
gekomen, is de architect aan het woord 
en wordt aan enkele Oisterwijkers 

gevraagd naar hun mening over wel of 
geen behoud van de stoommachine. 
Komende zondag (14-10-2007) en 
dinsdag (16-10-2007) wordt deze 
uitzending herhaald. 
 
De stoommachine is in de afgelopen 
periode meerdere malen bezocht door 
ongenodigde personen. De eigenaar 
heeft laten weten dat al het koper wat 
aan en rond de machine aanwezig was 
inmiddels is gestolen. De eigenaar 
betwijfeld daarom ook sterk of 
restauratue nog wel haalbaar is. 
 

 

Wat gaat er de komende 
periode gebeuren 

Het verzamelen van informatie en 
contacten om een tweede, meer 
gedetailleerd plan te kunnen schrijven 
waarin het stuk exploitatie na 
restauratie wordt meegenomen (voor 
zover dat mogelijk is). We mogen 
namelijk nog steeds de ruimte niet in, 
en zonder een inventarisatie ter plekke 
is het moeilijk om een plan te 
schrijven. 
 
We zoeken ook contact met de 
personen waar het eerste plan naar toe 
is gegaan om de reacties te peilen en 
om te kijken of er directe hulp 
geboden kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je deze brief niet meer ontvangen 
stuur me dan een mail (klik hier). 
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