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Jaargang 4, 2e EDITIE 
 
In het kort  
 
We hebben een nieuwe site. Kijk 
maar eens rustig rond op 
www.destoommachine.nl . 
Met de nieuwe site zijn ook al onze 
e-mailadressen veranderd. Graag 
aanpassen in de adresboeken. 
 
Voortgang 
werkzaamheden  
 
Na de laatste nieuwsbrief van 
begin dit jaar is er op verschillende 
fronten hard gewerkt. Ik zal u even 
meenemen langs de vorderingen 
die we tot nu toe gemaakt hebben. 
 

 
Het gereedschap, geschonken door 
NedTrain, (zie vorige nieuwsbrief) is  
geregistreerd en gemerkt. 
 
Een van de hoogtepunten van de 
afgelopen maanden was 
ongetwijfeld het weer “loskomen” 
van de stoommachine. Na 
maanden van voorbereiding in de 
vorm van oliën, extra belastingen 
demonteren zoals de aandrijving 
van de condensaat-pompen en het 
loszetten van de stopbuspakkingen 
was het begin april zover dat we 
een poging konden ondernemen 
om te kijken of de machine wilde 
draaien. Tot onze verbazing en 
opluchting bleek het vrij 
gemakkelijk om met de 
torninrichting het vliegwiel en 
daarmee de machine in beweging 

te zetten! Ieder op zijn beurt wilde 
wel een slinger geven aan de 
zwengel. Na toevoeging van nog 
meer olie tijdens de opvolgende 
werkdagen ging het “zwengelen” 
steeds makkelijker. Op een 
gegeven moment bleek door 
onbalans in de generator vanwege 
de gestolen spoelen, de machine 
in bepaalde posities zelfs vanzelf te 
draaien! Om geen gevaarlijke 
situatie voor de vrijwilligers te 
creëren hebben we de generator in 
balans gebracht en de 
torninrichting met een slot 
vergrendeld. Al met al een mijlpaal 
die niet onvermeld mag blijven. 
 

 
Waar heeft het allemaal voor gediend? 
Harm-Jelle en Egbert zijn druk doende 
om alles in kaart te brengen.  
 
We kunnen…..  
 

 
Frans legt de laatste hand aan de 
wasruimte.  
 
Een volgende mijlpaal is 
ongetwijfeld het gereed zijn van de 
sanitaire ruimte, annex was-

gelegenheid, annex keuken voor 
de vrijwilligers. In overleg met de 
gemeente als eigenaar van het 
gebouw hebben we de plek 
bepaald waar deze ruimte in te 
richten. Hierna kon het bouwen 
beginnen. Timmeren, loodgieters 
werk, elektra, tegelzetten en 
schilderen, al deze activiteiten 
waren noodzakelijk. Het is de 
vrijwilligers, samen met enkele 
professionele krachten die zich ook 
vrijwillig hebben ingezet, gelukt een 
prima ruimte te creëren die aan de 
behoefte van de vrijwilligers 
voldoet. Over het resultaat zijn we 
prima tevreden. De vrijwilligers 
beschikken nu over een keurige 
toilet, een prima gelegenheid om 
de handen te wassen en over een 
keukenblokje met koelkast.  
 
Eerste nieuwe onderdelen  
 
Het werk aan de stoommachine 
gaat ondertussen gewoon door. 
Inmiddels heeft een machine-
fabriek opdracht gekregen om 
enkele onderdelen te gaan maken. 
Net voor ik aan deze nieuwsbrief 
begon kreeg ik foto’s ter 
beschikking van deze nieuwe 
onderdelen, ik laat ze u graag zien. 
 

 
Nog niet afgeleverd, maar de eerste 
nieuw gemaakte onderdelen staan al 
wel klaar in de machine fabriek om 
aan ons toegestuurd te worden. 
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Roest, roest en nog eens 
roest.  
 
Al een aantal maanden zijn we 
druk bezig met het schoonmaken 
en vooral het roest verwijderen van 
de zogenaamde blank metalen 
delen van de stoommachine. Op 
zich gaat dit prima maar gezien de 
grootte van de machine is dit wel 
een immense klus. Al vele 
zaterdagen zijn de vrijwilligers in de 
weer met staalborstel, ontroest 
schijf en schuurpapier om alles wat 
de stoommachine de afgelopen 
jaren aangetast heeft te 
verwijderen.  
 

Henk en Wil beoordelen het resultaat 
van het zojuist gereinigde onderdeel 
 
Toch geeft het iedere keer weer 
een voldaan gevoel als op het 
einde van een “werkdag” (wanneer 
de stofwolken zijn opgetrokken) de 
schone machinedelen van een 
beschermend laagje voorzien 
kunnen worden en het geheel 
glimmend achter gelaten kan 
worden. 
 

 
Wil doet met een staalborstel 
gemonteerd in een slijptol de eerste 
behandeling terwijl Peter met een 
schuurpapiertje de moeilijk bereikbare 
plekken onderhanden neemt. 
 

 
Met een stukje schuurpapier tovert Jo 
de roest om in een blinkend onderdeel 
van weleer. 
 
Mounumentenschildje  
 
De Oisterwijkse stadsgidsen 
hebben onlangs de machinekamer  
voorzien van een “monumenten 
schildje”, hiermee onderstrepend 
dat dit gebouw echt een 
monumenten status heeft. De 
voorzitter van de stadsgidsen, 
Kees Welmers, was hiervoor 
samen met verantwoordelijk 
wethouder Kees Rijnen aanwezig 
om deze handeling te verrichten.  
 

 
In aanwezigheid van weth. Kees 
Rijnen, onze voorzitter Bas de Witte 
en in het bijzijn van enkele vrijwilligers 
bevestigt Kees Welmers het 
monumentenschildje bij de ingang van 
de machinekamer. 
 
Ook van de zijde van de 
vrijwilligers komt steeds meer 
belangstelling. Onlangs hebben we 
weer enkele nieuwe vrijwilligers 
kunnen begroeten. We zijn hier erg 

blij mee want de ervaring leert dat 
we met een toenemende diversiteit 
aan activiteiten geconfronteerd 
worden. Het is dan heel fijn uit een 
grote groep te kunnen putten. Om 
die reden  zullen  we in onze 
werving meer specifiek en 
doelgericht vrijwilligers gaan  
benaderen.  Wat onverlet laat dat 
uiteraard álle hulp welkom is. Het 
enthousiasme om mee te doen 
komt op de eerste plaats. 
 

 
Verantwoordelijk wethouder Kees 
Riijnen op bezoek tijdens de 
koffiepauze. Een onderonsje met: 
Egbert, Henk, Bas, Henny, Jo en Felix  
 
 
Gerard Willems 
 
Vrijwilligers breiden 
aandachtsgebied uit  
 
De Stichting Stoommachine 
Oisterwijk beperkt zich niet alleen 
tot het restaureren van de 
stoommachine. In overleg met de 
gemeente is besloten om het pand 
beperkt open te stellen voor 
bruidsreportages en fotoshoots. 
Een aantal vrijwilligers hebben zich 
opgegeven als sleutelhouder en 
zijn voor dat dagdeel inzetbaar om 
het pand te openen en te sluiten. 
De stichting krijgt hiervoor een 
kleine vergoeding van de 
opdrachtgever en de opbrengsten 
komen ten gunste van de 
restauratie. Naast een dertigtal 
fotoshoots zijn er inmiddels 3 
evenementen geweest. Round 
Table met een galafeest voor de 
actie 'duizend kaarsjes voor 
Juultje', Susy Lapien met een 
toneelvoorstelling van Theater 
Complex en Erfgoed Brabant met 
een rondleiding in het gebouw ter 
afsluiting van de lezing in de 



 
 13-07-2011 

Tiliander door Dr. Ad van den 
Oord. 
 

 
Toneelvoorstelling Theater Complex 
onder regie van Susy Lapien 
 
Open Monumentendag  
 
In september wederom een drukke 
agenda. Op de tweede zondag van 
september is het Open 
Monumentendag en het thema van 
2011 is herbestemming. Het 
comité Open Monumentendag 
Oisterwijk heeft het machine-
gebouw, dat aan de buitenzijde is 
gerestaureerd, geselecteerd als 
een van de monumenten, die op 
zondag 11 september voor het 
publiek wordt opengesteld. Hoewel 
de aard van de bestemming van 
het pand nog niet bekend is, zeker 
is het, dat er een nieuwe 
bestemming op komt. In het 
ketelhuis wordt die zondag een 
expositie gegeven over de 
restauratie van het machine-
gebouw, dat in 2010 opgeknapt 
werd in het kader van 'Mijn Mooi 
Brabant' en er komen een aantal 
exposanten over restauratie in het 
algemeen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het boekje 
Open Monumentendag 2011, dat 
vanaf eind augustus verkrijgbaar 
is. Raadpleeg rond die tijd ook de 
website van de gemeente.  
Voor de jeugd uit Oisterwijk gaan 
wij in september ook aan de slag. 
In samenwerking met het comité 
Open Monumentendag worden 80 
leerlingen uit het basisonderwijs in 
Oisterwijk op vrijdag 9 september 
ontvangen in het kader van Open 
Monumenten Klassendag voor een 
excursie in het machinegebouw. 
Daarbij wordt ingegaan op de 
historie van de fabriek en uitleg 
gegeven over de stoommachine, 

het maken van stoom en 
produceren van elektriciteit.  
 

 
 
Komende periode  
 
De komende periode gaan we door 
met werken aan de machine en 
alle andere activiteiten die daar 
aan bij dragen. 
In september krijgen we bezoek 
van KBO afdeling Oisterwijk 
We zijn samen met de organisatie 
van Oisterwijk 800 gestart met het 
organiseren van een stoom-
manifestatie. Deze willen we 
houden op 22 en 23 september 
2012 en daar zullen we binnenkort 
meer over gaan vertellen. 
 
Voor bezoeken en fotoreportages 
kan men contact opnemen met 
Jan van Leest (secretariaat) via 
secretariaat@destoommachine.nl   
 
De groep vrijwilligers die mee 
helpen groeit nog steeds. We 
kunnen echter nog steeds 
vrijwilligers gebruiken. Ook 
sponsors mogen contact met ons 
opnemen, alle hulp is welkom. 
  
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
Mail info@destoommachine.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele sfeerbeelden  
 

 
Om de bezoeker uit te kunnen leggen 
welke plaats de stoommachine inname 
in het grote geheel van de KVL fabriek 
heeft Felix dit  op een schoolbord 
uitgetekend 
 

Jan doet zijn uiterste best om het 
elektrisch licht overal te laten branden. 
 
 

 
Hans en Nick poetsen of hun leven 
ervan afhangt, blinken zal ie! 
 
 


