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ACTIVITEITEN
16/6 Manifestatie over
stoommachines in
Tiliander te Oisterwijk
19/6 Werkdag

Amercentrale 9 zagen we een
stoomketel van 89 meter hoog, vijf
stoomturbines en één generator.
Deze installatie is goed voor
1.000.000 Pk wat dan een
vermogen van 700.000 KW aan
elektriciteit op kan wekken.

Introductie
Als je deze nieuwsbrief niet wilt
ontvangen, laat dat dan even
weten. Deze nieuwsbrief mag je
zelf ook verder verspreiden.

De Vrijwilligers hebben
belangrijke stap gezet.
Op 26 mei zijn er bij Notaris Joep
Vrijdag statuten ondertekend en
zijn we ingeschreven bij de KvK.
Een bankrekeningnummer wordt
op dit moment geregeld. Als
vrijwilligers beschikken we nu
officieel over een stichting met een
bestuur.
Jaap
Terpstra
(penningmeester), Jan van Leest
(secretaris), Jens Christiaanse (lid)
en Bas de Witte (voorzitter).
De vrijwilligers zijn druk bezig met
het op papier zetten van alle
plannen en kosten zodat ook
begonnen kan worden met het
traject om subsidies binnen te
halen. Doordat wij een ANBI status
hebben
zijn
schenkingen
aftrekbaar van de belasting.

Vrijwilligers bezoeken
de Amercentrale
21 mei heeft een aantal vrijwilligers
een bezoek gebracht aan de
Amercentrale. Het was zeer
interessant. Natuurlijk is daar alles
veel groter en moderner, maar ze
werken er nog steeds op stoom. In

LeBlancDesign

Aannemer gestart
Op 14 april is het officiële startsein
gegeven van de renovatie
werkzaamheden aan het
machinegebouw en het ketelhuis.

16-6 grote manifestatie
over stoommachines
Woensdagavond 16 juni a.s.
hebben de vrijwilligers, samen met
de heemkundekring een aantal
lezingen georganiseerd. De avond
begint om 19:00 in de foyer van de
Tiliander te Oisterwijk waar een
aantal miniatuur-stoommachines te
zien zijn. Er is een lezing door
Peter Nijhof van het RCE met als
onderwerp
“Behoud
van
stoommachines in Nederland”. Na
Peter Nijhof krijgt Jan Reijnen het
woord die het gaat hebben over
“Ervaring van restauratie en
werking van stoomgemaal De
Tuut”. Jan Reijnen is voorzitter van
FIEN
en
voorzitter
van
stoomgemaal De Tuut. Gerard
Willems en Bas de Witte zullen de
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avond afsluiten met een overzicht
van de activiteiten tot nu toe en in
de nabije toekomst.

Communicatie
structuur
De gemeente heeft aangegeven
dat er afspraken nodig zijn over
wie er namens de vrijwilligers
woordvoerders zijn. Naast de
voorzitter van de stichting (Bas de
Witte) hebben we ir Egbert Brinks
voorgesteld.
Egbert
neemt
voornamelijk de meer technische
zaken voor zijn rekening. Wij
hebben ook een ingang gekregen
bij de gemeente om te kunnen
praten over de huidige renovatie
en de ideeën die wij daar over
hebben.

Komende periode
Komende
maanden
is
de
aannemer druk bezig om de
buitenkant
van
het
machinegebouw en het ketelhuis te
renoveren. Men hoopt voor kerst
klaar te zijn. Na oplevering kunnen
de muren, kozijnen en daken er
weer jaren tegen aan. In de
tussentijd werken de vrijwilligers
aan de plannen zodat we, als er
eenmaal gestart kan worden met
het echte werk, we meteen op volle
kracht vooruit kunnen.
De groep vrijwilligers die mee
helpen groeit nog steeds. We
kunnen natuurlijk nog steeds
vrijwilligers gebruiken. Iedereen is
welkom.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Mail info@kvl-stoommachine.nl.
Bas de Witte

