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Bij het eerste nummer . . . . . .
Het doel van de SIEMei-Nieuwsbrief is om specifieke informatie te verstrekken aan
onze vrijwilligers, sponsoren en „vrienden‟ van het museum.
Met deze nieuwsbrief hopen we belangstellenden beter te kunnen informeren over
ontwikkelingen en de gang van zaken in en rondom het museum.
Op deze manier hopen we de betrokkenheid van allen te verhogen. Het is een middel
om eenieder te informeren over het reilen en zeilen van het museum.
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Tevens zal de nieuwsbrief gebruikt worden als communicatiemiddel om verslag te
doen van de verschillende projecten. Ook worden er regelmatig personen en of
bedrijven voorgesteld. U kunt helpen de communicatie te bevorderen door over
gebeurtenissen en belevenissen in relatie tot het museum te schrijven en uw bijdrage
aan de redactie toe te sturen.
Het ligt in ons voornemen om de SIEMei-Nieuwsbrief zesmaal per jaar te laten
verschijnen.
De Redactie

Van onze voorzitter
Beste vrijwilligers, sponsoren en geïnteresseerden van SIEMei.

SIEMei
N.C.B.-laan 52a
5462 GE Veghel
Tel.: 06 54 92 47 64
Email: siemei@live.nl
Bezoek onze website
www.siemei.nl

Redactieleden
SIEMei-Nieuwsbrief
Henk van Wanrooij
Henk van den Hoogen
Henk Centen

Onder het motto “alles moet groeien” zijn we weer een stap verder op de goed weg.
Ik ben dan ook erg blij dat de communicatie met de achterban eveneens gaat groeien.
Als bestuur waren we er al snel van overtuigd dat de moderne media, de manier is om
met elkaar te communiceren. De volgende stap in communicatie was onze website in
de lucht te krijgen en nu onze nieuwsbrief een feit is, zijn we zeker aan het groeien.
Het is ook zeker de bedoeling van het bestuur om alle belangstellenden voor ons
museum, zo goed mogelijk te informeren. Omdat we als bestuur op de kleintjes
moeten letten, want subsidie is voor ons nog niet weggelegd, moeten we proberen om
qua kosten met een zo laag mogelijk budget zo veel mogelijk mensen te bereiken.
En misschien groeien we nog wel een keer naar een echte krant. Wij willen als
bestuur dat de bovenstaande communicatie d.m.v. website en nieuwsbrief ons
museum regelmatig bij U onder de aandacht te brengen. Door aandacht hopen wij dat
ons korps vrijwilligers en sponsoren een constante groei gaat vertonen. Op die manier
kunnen we een aantal dagen of dagdelen ons museum openstellen voor meer
belangstellenden die het willen bezoeken.
Ook hopen we dat de vriendschapsbanden die het afgelopen jaar zijn ontstaan verder
mogen groeien.
Hopelijk tot ziens in ons SIEMei museum.
Piet van der Poel

Sponsor/Vriend in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:
Beroep:

Gerard Hurkmans
in de schijnwerpers

Gerard Hurkmans
61 jaar
eigenaar/directeur Autoschade Hurkmans B.V.

Het bedrijf is 36 jaar geleden gestart in Mariaheide en sedert 1979 gevestigd op
industrieterrein “De Dubbelen” in Veghel. Enkele jaren geleden is het bedrijf uitgebreid
en aangepast aan de nieuwste eisen op milieugebied.
Met behulp van de modernste apparatuur en hulpmiddelen bieden zij de maximale
service rondom de reparatie van de auto met schade.
Men kan er ook terecht voor uitdeuken, zonder spuiten, ruitschade, industrieel
spuitwerk en het restaureren van antieke/klassieke auto‟s.
Gerard werkt met 8 vakbekwame medewerkers, waarvan er reeds enkele hun 25- en
30-jarig dienstjubileum gevierd hebben.
Kwaliteit en service zijn de kenmerken van dit bedrijf.
De kinderen van Gerard hebben een andere vakrichting gekozen. Zoon Thijs is
werkzaam bij een accountantskantoor en dochter Wendy runt samen met haar man
een horecazaak en is tevens professioneel werkzaam in de paardensport (dressuur).
Sport/hobby
Gerard is als teamplayer ruim 25 jaar actief geweest in de volleybalsport.
Zijn medewerkers ziet hij ook als een team en samen leveren zij een mooi product af.
Als hobby is Gerard zeer actief in de paardensport. Hij fokt en traint hackneys en
brengt ze succesvol in wedstrijden uit.
Gerard werd 4x Nederlands kampioen tweespan. Een van zijn toppaarden is een
goedgekeurde dekhengst.
Samen met zijn partner trekt hij er met zijn vrachtwagen/camper op uit om in binnenen buitenland (Duitsland, Engeland) deel te nemen aan wedstrijden.
Hij is mede-organisator van het paardensportevenement “Anky en Friends”.
SIEMei
Wat heeft hij met SIEMei?
Gerard vindt de historie van oude ambachten, gereedschappen en technieken
interessant. Zijn ouders hadden reeds voor de oorlog een ambachtelijke kuipenmakerij
en wasmachinefabriek (WASCO) in Uden.
Zijn vader bouwde alle gereedschap en machines zelf.
De complete inventaris van de authentieke werkplaats is bewaard gebleven en
overgedragen aan de heemkundekring in Uden.Met vakmanschap en “gouden
handjes” kon men in het verleden veel maken. Dit voor het nageslacht bewaren vindt
hij belangrijk. Als mede-oprichter en oud-secretaris van Vereniging voor Midden en
Kleinbedrijven (VMK) zal hij ook zijn collega‟s adviseren SIEMei te ondersteunen.
Suggesties
Organiseer evenementen in en op het terrein van het museum. Betrek de jeugd van
Veghel er bij. De combinatie van gepensioneerde “vaklui” met de jeugd kan iets moois
opleveren. Voor een evenement met oude rijtuigen, koetsen, paarden kunnen we een
beroep op hem doen.

Vrijwilligers in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:
Beroep:

Diana
46 jaar
secretaresse

Hans
56 jaar
zelfstandige

Ruud van den Tillart
9 jaar
leerling

Hobby’s
Diana houdt van TV-kijken, sauna bezoeken en SIEMei.Hans is voetballiefhebber, biljart
en was in het verleden een fanatiek motorrijder. Ruud is een buitenmens en speelt graag
met zijn vrienden in de buurt. Hij sport niet actief in verenigingsverband. Met papa kijkt hij
graag op TV naar Formule I – racen en motorraces. Hij wil iedere zaterdag naar SIEMei
om te “werken”.
SIEMei
Hans is door Wim Munsters benaderd om wat klusjes te doen voor SIEMei. Hij vindt de
locatie prachtig en is helemaal weg van het gebouw en de omliggende bouwwerken, die
Stefan van de Ven aan het restaureren is.
Hans vindt het prachtig om oude machines te herstellen en weer bewegend/draaiend te
krijgen. Daar geniet hij enorm van. Die liefde voor de oude machines heeft hij overgebracht
op zoon Ruud. Ook als Hans een keer op zaterdag niet kan, omdat hij elders moet werken,
wil Ruud toch naar het museum.
Diana vindt het prachtig dat Hans en Ruud nu dingen samen doen en dezelfde interesses
hebben. Op die manier is zij ook betrokken bij SIEMei en samen met Jose van Wanrooij
zorgt zij voor facilitaire zaken en biedt ze ondersteuning bij de vergaderingen en
bijeenkomsten. Ze hebben er gezamenlijk veel lol in.
Hans heeft ook enkele oude machines uit de eigen collectie aan het museum in bruikleen
verstrekt. Hij is nu een timmerhoek in de werkplaats aan het inrichten. De wanden zijn
behangen met oude emailleborden, die bij het museum passen. Ze komen uit de privéverzameling van Hans.
Ze vinden het samen gezellig werken in het museum. Er is een ongedwongen sfeer en je
kunt er je eigen gang gaan of samen met anderen een project oppakken.
Ze houden er leuke contacten aan over. Hans heeft een drukke baan en maakt vaak veel
uren. Diana vindt het prachtig dat ze nu samen optrekken bij SIEMei.
Hebben jullie nog wensen of suggesties voor het museum?
Diana zou graag wat professionele apparatuur zien voor de keuken. Dan kunnen ze aan
bezoekers wat meer faciliteiten bieden en wat sneller werken. Je kunt dan ook
evenementen organiseren, die voor SIEMei geld opbrengen. Organiseer een “doedag”
voor de vrijwilligers en/of sponsoren/vrienden. Dat kan in de toekomst ook uitgebreid
worden voor de scholen. Je moet de jeugd wel iets te bieden hebben.
Spreekbeurt Ruud
Ruud wil een spreekbeurt op school houden over SIEMei. Hij wil zijn klasgenoten
enthousiast maken voor SIEMei.
Daarna wil hij met de hele klas het museum bezoeken. Dan kunnen ze zelf zien wat hij er
doet. Hij zoekt wel hulp om een speurtocht in het museum uit te zetten en het maken van
een vragenlijst.
Waarom moet men vrijwilliger bij SIEMei worden?
Ze zijn het er alle drie over eens:
“Het is een leuke hobby en tijdsinvestering.
Het is er heel gemoedelijk en gezellig en
je houdt er vrienden aan over”.
Ze hopen tevens dat er meer mensen
als vrijwilliger komen helpen
om het een uniek museum te laten worden.

“Het is een leuke hobby
en tijdsinvestering.
Het is er heel
gemoedelijk en gezellig
en je houdt er vrienden
aan over”.

Vrijwilligers in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:
Beroep:

Henk Bons
71 jaar
gepensioneerd, voorheen eigenaar Autoschade Bons in Veghel

Henk is ruim 48 jaar in het autoschadevak werkzaam geweest. Als 14 jarige is hij bij
zijn vader gestart. Zijn vader is verongelukt toen Henk 21 jaar was en toen stond hij er
alleen voor. Het waren lange en zware dagen.
Aanvankelijk verrichten Henk en zijn vader het uitdeuk- en plaatwerk in het pand van
Harrie van de Heijden in de Burg. Van Roistraat. Nadien hebben ze enkele jaren de
spuiterij bij autobedrijf Van Berkel gerund.
Als volledig zelfstandige is Henk aan het H.Hartplein gestart. Nu is het prachtige
bedrijf al jaren gevestigd in de N.C.B.-laan. Nadat het 40-jarig bedrijfsjubileum was
gevierd, heeft Henk de bedrijfsvoering overgedragen aan zijn zoon Marco.
Heb je nog leuke dingen in je werk meegemaakt?
Henk begint te lachen: “De bedrijfsleider van Lathouwers bracht een gele Opel
Ascona en die moest helemaal overgespoten worden. Kan dat zwart? Dat kan altijd.
Toen de auto klaar was zette Henk de auto buiten. Vanuit de werkplaats zagen de
monteurs de auto staan en lachten. De bedrijfsleider kwam er binnen enkele
seconden aangestormd en . . . “Wat heb je me nu geflikt?”
Henk: „Ik heb gedaan wat je me gevraagd hebt‟.
Sportman
Henk is een sportman in hart en nieren. Hij heeft ruim 30 jaren gevolleybald en had in
de Veghelse bedrijfscompetitie een eigen team.
Daarnaast heeft hij ruim 25 jaar getennist in de seniorencompetitie van Frisselstein.
Hij slaat nu met zijn vrienden nog een paar keer per week tegen de bal.
In de zomer een paar keer per week hardlopen daar draait hij zijn hand nog steeds
niet voor om. Als er ijs is dan rijdt Henk nog fanatiek zijn rondjes in de AA-broeken.
Tot voor enkele jaren werd hij regelmatig door kleindochter Marian uitgedaagd “opa
ga je mee skeeleren”.
Heeft hij nog wel tijd voor andere dingen?
Vakantie
Henk en Annie hebben een prachtige camper en trekken er regelmatig samen op uit.
Afgelopen zomer zijn ze naar de Noordkaap in Noorwegen geweest.
Met de hele familie zijn ze naar Zuid-Afrika gevlogen om het 40-jarig huwelijk te
vieren. Henk heeft ook nog plannen om door Australië te gaan rondtrekken.
SIEMei
Naast al die sportieve hobby‟s heeft Henk ook nog een enorm grote tuin, die hij
samen met zijn vrouw bijhoudt.
Desondanks is Henk ook nog vaak in ons museum te vinden voor diverse
onderhoudsklussen en reparatiewerkzaamheden..
Via een advertentie is Henk bij SIEMei terechtgekomen. Hij is er eens gaan kijken en
de sfeer sprak hem wel aan.
Als praktijkman wil hij wel “doorwerken” en vindt het niet erg om alleen te werken. Dan
schiet het tenminste op.
Op zaterdag zijn er vaak meerdere vrijwilligers en dat is wel gezellig.
Hij is nu met Wim Munsters het smidsvuur aan het opbouwen. Prachtig als het over
enkele weken werkt. Dan kan je iets laten zien.
Henk ziet het als een mooi tijdverdrijf en het is er nog gezellig ook. Vooral in de winter
is hij er vaak te vinden. In de zomer trekken de tuin, sport en de camper toch meer.
Heeft Henk ook nog wensen? Ja, projecten afmaken en plannen. De werkplaats kan
ook beter benut worden door er een verdieping in te maken en daar spullen op te
slaan. Dan krijg je ook meer plaats om in de toekomst met bezoekers (scholen)
activiteiten te verrichten.
Waarom moet men vrijwilliger worden bij SIEMei?
Volgens Henk is SIEMei een geweldig initiatief om te laten zien hoe het vroeger was
en werkte. Het is een gezellige club, waar je wordt gewaardeerd voor je inbreng.
Mensen met “vakkennis” kunnen zich er naar hartelust uitleven in een ongedwongen
sfeer.

