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Op het einde van het jaar blikken 
we nog een keer terug op het 
stoomevenement van eind 
september. 
 
Maar we beginnen met iedereen 
een fijne kerst en veilige 
jaarwisseling te wensen en hopen 
dat het komend jaar iedereen 
brengt waar men op hoopt. 
 

Een fantastisch 
evenement rondom de 
stoommachine van de 
voormalige leerfabriek 
in Oisterwijk.  
 

 
 
Op 22 en 23 september jl. 
bezochten zowat 5000 bezoekers 
het evenement “Oisterwijk op 
Stoom” en voor de eerste keer na 
veertig jaren stilstand is de oude uit 
1924 stammende stoommachine 
van de Koninklijke Verenigde 
Lederfabrieken (KVL) weer op 
gang gebracht, weliswaar nu op 
elektra. De oude dame is 
gedeeltelijk gerestaureerd, maar 
ziet er absoluut  beter uit dan toen 
de eerste vrijwilligers haar in 
september 2009 aantroffen 
 

 
 
Maar niet alleen de stoommachine 
van de leerfabriek was te 
bezichtigen. Op het terrein van de 
leerfabriek  stonden en reden ook 
enkele oude stoomtrekkers en 
men kon oude ambachten 
bewonderen zoals een klompen-
fabriek op stoom en een door 
stoom aangedreven boomzaag-
machine.  
 

 
 

 
 
Voor de kinderen was er een heus 
minitreintje op rails waarop ze 
mochten meerijden en ook een 
mini stoomtrekker deed zijn 
rondjes. 
 

 
 

 
 
Voor muziek werd gezorgd door 
een ouderwetse stoomorgel, terwijl 
harmonie Asterius het evenement 
op zondag nog vereerde met een 
aubade. Een authentieke 
stoombus, de Oisterwijk express 
en een huifkar verzorgde het 
vervoer van en naar het complex. 
Modelbouwers showden in het 
voormalige ketelhuis vol trots hun 
prachtige modellen en ook dit trok 
veel bekijks.  
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Bezichtiging van oude tractoren en 
oldtimers op het terrein maakten 
het gehele plaatje compleet. De 
oude schoorsteen rookte weer 
 

 
 
en voor de vele bezoekers was 
rekening gehouden met het 
verzorgen van de inwendige mens. 
Kortom, heel wat te zien, te voelen 
en te horen. 
 

 
 
De organisatie van dit evenement 
lag in handen van een aantal 
vrijwilligers die ruim een jaar vooraf 
al waren begonnen met het 
organiseren van dit evenement. 
Deels vrijwilligers van de Stichting 
Stoommachine Oisterwijk 

aangevuld met leden van een 
commissie van buitenaf, maar ook 
spontane ondersteuning van 
Oisterwijkers.  De mensen van 
Oisterwijk on Ice organiseerden die 
zondag een stoomtrein die vanuit 
Rotterdam twee keer Eindhoven 
Oisterwijk aan deed alvorens terug 
te keren. Met dit gebeuren 
kwamen er rond het middaguur 
extra veel bezoekers.  
 

 
 
Op zaterdag heeft de stoombus  
de gedeputeerde van de Provincie 
de heer Ruud van Heugten en 
burgemeester Hans Janssen bij 
het gemeentehuis opgehaald om 
de officiële 'ingebruikname' van de 
stoommachine te verrichten.  
  

 
 

 
 
Het gehele evenement was dit jaar 
gratis. Er waren wel donatiebussen 
waar aardig in gedoneerd werd. 
Een motivatie voor onze 
vrijwilligers, die dit zeker weten te 
waarderen. Maar het zal u duidelijk 
zijn, dat voor zulk een evenement 
heel veel geld nodig is, denk maar 
even aan het zwaar transport van 

deze oude kolossen. Geld, dat we 
bijeen hebben gekregen door grote 
en kleine bijdragen van diverse 
sponsoren. De Gemeente 
Oisterwijk, het Prins Bernard 
cultuur fonds, de Mensink 
Stichting, De Drye Swaentjes, de 
Leerfabriek, Maree & Van Uunen, 
Citroen Bertens, Dankers Cases, 
T-Holding en Hoppenbrouwers uit 
Udenhout. In diensten en middelen 
werden we gesponsord door van 
Osch, Weijtmans, Fire up, Van 
Rijswijk precisie-sloop,  Schilder-
club Oisterwyckum, Wonderland, 
en Jabusch smeedwerken. Zonder 
al deze ondersteuning hadden we 
dit evenement niet kunnen 
organiseren. Nogmaals een groot 
welgemeende dank voor deze 
ondersteuning. 
 
Wij zijn inmiddels klaar met de 
evaluatie en kunnen u al melden 
dat wij voornemens zijn om in 2015 
weer een dergelijk evenement te 
organiseren, wederom in 
september. Of dat lukt zal van veel 
factoren afhangen, die we de 
komende jaren gaan bekijken. 
Omdat in 2014 en 2016 elders al 
grote stoomevenementen worden 
georganiseerd ligt onze focus op  
2015. Het wordt dus mogelijk 
vervolgd.  
 

 
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
Mail: info@destoommachine.nl 
 
Kijk ook eens op onze website: 
www.destoommachine.nl  
 
Volg ons op twitter: 
@destoommachine 
 
Vind ons leuk op Facebook: 

 
www.facebook.com/Stoommachine 


