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Beste mensen
Langs deze weg wil ik jullie op de
hoogte houden van wat er allemaal
rondom de stoommachine gebeurt en
gebeurt is. De brief is voor iedereen
die iets met de stoommachine van
doen heeft.. 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 (weer) heel wat!

Wat is er in de afgelopen
periode gebeurd
De afgelopen periode is lang geweest.
Het is ook lang stil geweest. Ik zag het
niet meer zitten. De eigenaar wilde
geen kant op, zelfs een gesprek was
niet mogelijk en de toegang werd niet
verleend. Ik wilde niet de kant op
waarbij toegang afgedwongen werd
via de gemeente. Mijn initiatief was op
sterven na dood (net als vele voorgaande initiatieven). Ondertussen werd
de stoommachine
steeds verder
ontmanteld en gesloopt door mensen
die er geen goede bedoelingen mee
hadden.
Maar die tijd is nu voorbij!
Sinds de gemeente weer eigenaar is,
zijn er al gesprekken geweest en zijn
er afspraken gemaakt. Dit heeft er toe
geleid dat we zaterdag 26 september
voor het eerst iets gaan doen voor de
stoommachine waar het apparaat baat
bij heeft.
Bij de wedstrijd van de provincie
betreffende “Mijn mooi Brabant” is er
een prijs gewonnen. De prijs houdt in
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dat de buitenkant van het ketelhuis
voor 2011 opgeknapt mag gaan
worden. Momenteel is men druk bezig
met plannenmakerij om dit te
realiseren. Dat wil zeggen dat de
stoommachine daarna weer goed
beveiligd is, en droog staat.
Ik heb een bezoek gebracht aan twee
werkende
stoommachines
in
Appeltern. Echt de moeite waard om
daar een keer te gaan kijken als deze
machines draaien. Kijk op hun site
voor meer info (www.de-tuut.nl).

Wat gaat er de komende
periode gebeuren
Zaterdag 26 september gaat er
gepoetst worden. Er zijn al enkele
vrijwilligers, maar er is zoveel te doen
dat er nog meer vrijwilligers bij
kunnen. Als je wilt komen helpen,
meld je dan aan via de website, of bel
mij even op 0646-183 083. We gaan
vogelpoep
verwijderen,
rommel
aanvegen, beplanting verwijderen,
losse onderdelen verzamelen, gebouw
wind en waterdicht maken, toegang
verder afsluiten en nog veel meer.
Meld je aan dus, iedereen is welkom.
We starten op 26 september om 08:00
uur ’s-morgens, maar als je pas iets
later kunt komen, ben je ook van harte
welkom.
Ik ga met enkele mensen nog en keer
een bezoek brengen aan de werkende
stoommachines in Appeltern. Daar
gaan we luisteren naar het verhaal hoe
het daar vergaan is.
Voor 2011 moet de buitenkant er
stukken beter uit zien, er zal dus zeer
snel
begonnen
worden
met
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bouwwerkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw.
In de komende maanden ga ik een
aantal mensen ontvangen die mee gaan
helpen een gedetailleerder plan te
maken zodat we dat kunnen gebruiken
voor subsidieaanvragen.
Ook ga ik proberen in de komende tijd
een stichtingsbestuur te vormen zodat
alle werkzaamheden die nodig zijn
verdeeld kunnen gaan worden. De tijd
is aangebroken om het werk te gaaan
verdelen. Als je denkt dat jij daar een
bijdrage aan kunt leveren, meld je dan
aan via de website.

Voorbeelden voor KVL
Als je op internet eens kijkt naar de
site van stichting Boei (www.boei.nl),
dan zie je dat er mooie dingen gedaan
kunnen worden met oude gebouwen,
laten we hopen dat het KVL terrein
over enkele jaren ook weer bijdraagt
aan de naam van Oisterwijk (Parel in
het groen).

Nieuwe foto’s op de Site
Het fotoalbum op de site werkt weer.
Ik heb een aantal jaartallen
gepubliceerd. Dan kun je zien hoe het
de stoommachine de afgelopen jaren is
vergaan (niet best dus). Steeds als er
iets wezenlijks verandert aan de
situatie zal ik proberen weer wat foto’s
op de site te zetten. Vanaf nu kan het
er alleen maar beter uit gaan zien.
Wil je deze brief niet meer ontvangen
stuur me dan een mail (klik hier).

