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ACTIVITEITEN
13/3 werkdag
13/3 Bezoek VVIA
25/3 Aannemer bekend
voor restauratie pand
16/6 Lezing
georganiseerd door SSO
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. Deze
nieuwsbrief mag je zelf ook verder
verspreiden.

De Stichting komt op
stoom.
De
Stichting
Stoommachine
Oisterwijk i.o. heeft de afgelopen
maanden veel aandacht besteed
om een groot draagvlak te
verkrijgen in de Oisterwijkse
gemeenschap. Na de presentatie
van voorzitter Bas de Witte eind
verleden jaar aan de KVL
Raadswerkgroep hebben wij in de
commissie
Ruimtelijke
Zaken
midden januari gevraagd om onze
stichting als orgaan te erkennen en
ondersteuning te verlenen voor de
officiële oprichting. Wethouder van
den Bosch verwees in die
vergadering naar de geldende
subsidieregelingen en stelde, dat
de stichting zeker als serieuze
gesprekspartner
wordt
meegenomen in de door de
gemeente ingestelde “Denktank”
van de KVL.
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Vanwege de vele vernielingen in
het verleden van zowel het gebouw
als aan de stoommachine hebben
we de
Oisterwijkse politie
gevraagd om extra alert te zijn en
zij hebben hiervoor hun
volle
medewerking
gegeven.
Ook
Omroep Brabant liet zich niet
onbetuigd wat resulteerde in een
uitzending op 4 februari met een
oproep om de vereniging en de
stichting
te
ondersteunen.
Inmiddels hebben we gesprekken
gevoerd met de politieke fracties
van Algemeen Belang en Partij
GemeenteBelangen,
die
ons
initiatief omarmen en het niet willen
laten
verworden
tot
een
“opgepoetste
massieve
kermisattractie”.
Data
voor
komende gesprekken met de
andere fracties zijn inmiddels
vastgelegd.
En
we
hebben
interessante gesprekken gevoerd
met voormalige KVL werknemers,
de Oisterwijkers van de Berk en
Verhoeven en die destijds als
elektro-technici betrokken waren
bij het in bedrijf stellen van de
stoommachine.
Kortom we hebben inmiddels een
goed beeld van het verleden en
kunnen met vol vertrouwen uitzien
naar de toekomst. Ook een
gesprek met Peter Nijhof, was
bijzonder nuttig en Peter heeft met
zijn ervaring in het industrieel
erfgoed vele deuren voor ons
geopend. Drs. Peter Nijhof is
Senior specialist op het gebied van
industrieel en jonger militair
erfgoed, weg- en waterbouw van
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
RCE, voordien Rijksmonumentendienst. Zoals voor velen bekend, is
de stoommachine in de jaren
twintig van de vorige eeuw
gebouwd door Usines Carels

10-03-2010

Frères te Gent en dat is dan ook
de reden, dat we op zaterdag 13
maart een afvaardiging op bezoek
krijgen
van
de
Belgische
tegenhanger van het RCE, de
Vlaamse
Vereniging
voor
Industriële archeologie (VVIA).

Komende periode
Komende maanden starten de
werkzaamheden
aan
de
buitenzijde van het gebouw vanuit
het project “Mooi Brabant” van
onze
provincie
om
de
machinekamer en het ketelhuis
weer in een perfect authentieke
staat terug te brengen en dat
betekent voor onze stichting en
vereniging, dat we nu alle
gelegenheid
krijgen
om
de
restauratie van zowel binnenzijde
gebouw machinekamer als de
stoommachine volledig in kaart te
kunnen brengen.
De groep vrijwilligers die mee
helpen groeit nog steeds. We
kunnen natuurlijk nog steeds
vrijwilligers gebruiken. Jong, oud,
technisch of niet, iedereen die
regelmatig kan en wil komen om
de handen uit de mouwen te
steken is welkom.
Afmelden voor deze brief? Stuur
info@kvleen
mail
naar
stoommachine.nl
waarin
je
aangeeft geen nieuwsbrieven meer
te willen ontvangen.
Bas de Witte

