NIEUWSBRIEF KVL-STOOMMACHINE
Jaargang 2, 2e EDITIE

ACTIVITEITEN
24/10 3E Poetsdag
29/10 Bezoek Stoomgemaal Appeltern. Er kunnen
nog mensen mee. Bel even
naar 0646-183083
Introductie
Langs deze weg wil ik jullie op de
hoogte
houden betreffende de
stoommachine.
Als
je
deze
nieuwsbrief 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.

Afgelopen periode
De afgelopen periode betreft deze keer
vier weken en inmiddels hebben we al
twee zaterdagen opgeruimd, gepoetst,
getimmerd, geveegd en mensen
ontvangen. We hebben nu een groep
van 16 mensen die aan hebben
gegeven regelmatig te willen komen
werken. In eerste instantie zal dat veel
puinruimen zijn, maar we zijn al
begonnen met het verwijderen van de
vogelpoep van de stoommachine en
ook met het begaanbaar maken van de
kelder, zodat we beter bij de
stoommachine kunnen komen. Naast
ons zijn er weer veel mensen langs
geweest, gelukkig de meeste met
goede bedoelingen. We hebben heel
wat aan ons netwerk gebouwd.
Allemaal connecties waar we in de
toekomst gebruik van willen gaan
maken. Te denken valt aan
elektriciens, schilders, experts op
gebied van stoommachines, experts
die veel ervaring hebben met
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dergelijke machines en projecten en
mensen die de stichting in oprichting
een warm hart toedragen. Er is een
bezoek geweest aan Steyl waar een
draaiende stoommachine staat. De
stoommachine in Steyl draait nu nog
aangedreven door stroom, maar men il
zeker voor aandrijving door stoom
gaan.
De prijs van “Mijn mooi Brabant”
wordt momenteel in plannen omgezet.
We weten dat die plannenmakerij goed
vordert. Voor maart 2011 zal de
buitenkant van het ketelhuis opgeknapt
zijn.
Het aantal bezoekers van de site neemt
toe. Waar we in augustus nog maar
gemiddeld 19 visits per dag hadden
met 284 hits, is het in september
gestegen tot 44 visits per dag die
samen goed zijn voor 1704 hits per
dag (gemiddeld). Dit komt ook
doordat andere sites aandacht krijgen
en geven aan dit project.
Misschien denken sommige lezers dat
er geen grote stappen gemaakt worden
en dat er weinig gedaan wordt, maar
neem van mij aan dat we op de goede
weg zitten en dat er door de
vrijwilligers hard gewerkt wordt. Dit
project
is
een
behoorlijk
meerjarenplan aan het worden.
Iedereen moet er rekening mee gaan
houden dat we hier meerdere jaren
mee bezig zullen zijn, misschien zelfs
wel 10 jaar.

Komende periode
Vanaf nu is er om de 14 dagen een
werkdag op zaterdag. Deze cyclus start
op 24 oktober 2009. Zodra de
vrijwilligersgroep groter is kunnen we
aan de gemeente gaan vragen of er
iedere zaterdag gewerkt mag gaan
worden in en aan het machinegebouw.
Als er nog mensen zijn die mee willen
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helpen, dan zijn die altijd welkom, ook
al is het maar voor een keer. Er is
meer dan voldende te doen.
Op korte termijn hoop ik dat we een
bestuur kunnen samenstellen zodat er
een stichting opgericht kan worden. In
de volgende nieuwsbrief hoop ik de
bestuursleden voor te kunnen stellen.
Donderdagavond 29 oktober is er de
mogelijkheid om in Appeltern te gaan
kijken
naar
de
draaiende
stoomgemalen aldaar. Er zal dan
tevens een lezing gehouden gaan
worden over hoe men het project daar
gedaan heeft. De avond start om
19:30. Het is een aanrader om daar te
gaan kijken. Er gaan een aantal
ambtenaren en vrijwilligers naar toe
om ervaring en motivatie op te doen.
Wanneer is nog onduidelijk, maar er
zullen snel bouwactiviteiten plaats
gaan vinden. We hopen dat we dan
toch door kunnen blijven gaan met de
interne werkzaamheden.
Voor de vrijwilligers is er een hokje
beschikbaar gesteld door de gemeente.
We zullen dat afsluitbaar gaan maken
en in gaan richten voor onszelf, zodat
we tijdens werkdagen een hokje
hebben om koffie te drinken en om
daar eigen spulletjes in te kunnen
zetten (bezems etc.).
En verder gaan we een archief in Gent
bezoeken. We zijn op zoek naar de
bouwtekeningen van de machine,
zodat verdwenen onderdelen weer
opnieuw gemaakt kunnen gaan
worden.

Nieuwe foto’s op de Site
Op de site staan enkele foto’s van de
eerste poetsdag. In de toekomst gaat
het fotoalbum zeker groeien.
Afmelden voor deze brief? (klik hier).

Bas de Witte
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