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Ons land kent dit jaar een vroege lente en dat is ook te zien rond ons museum. Op
het moment dat uw redacteur dit stukje zit te typen staan de perenbomen op het
terrein van de Noordkade in volle bloei.
De lente nodigt eenieder uit om ook buiten de handen uit de mouwen te steken. Een
aantal van onze vrijwilligers hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. De spoorbrug
die jarenlang dienst heeft gedaan over de Zuid-Willemsvaart is in delen begin
februari achter het museum neergelegd is nu door hen weer opgebouwd. De brug
staat nu bij ons museum ‘te pronken’ en te wachten op een nieuwe bestemming. In
deze nieuwsbrief treft u een aantal foto’s van de opbouw aan.
Ook treft u in deze uitgave een nieuwe rubriek aan: ‘Gezocht’. De redactie is
benieuwd of er reacties komen op deze oproep.
Onze website heeft een nieuwe pagina gekregen ‘Entreeprijzen’.
De redactie wenst u veel leesplezier en . . . tot de volgende uitgave.
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Het SIEMei-museum heeft uitstekende faciliteiten voor bedrijfsbijeenkomsten,
ook personeelsverenigingen kunnen een bijeenkomst koppelen aan een bezoek
aan het museum. Tevens behoren opleidingsactiviteiten en exposities tot de
mogelijkheden.
Voor inlichtingen en afspraken kunt u terecht bij
W.F.M. Verhoeven tel. 06 532 633 12 of w.f.m.verhoeven@kpnmail.nl

OPENINGSTIJDEN:
Zaterdag van 09.00 – 12.00 uur
Woensdagmiddag: Alleen op afspraak

Vrijwilliger in de schijnwerpers
Naam
Leeftijd
Gehuwd
Kinderen
Beroep

Eric van den Bogaard
52
met Rianne
1 dochter Kirsten (24) en 1 zoon Jesper (22)
Teamleider/senior beleidsadviseur Provincie Noord-Brabant

Eric is geboren en getogen in Veghel. Na het Franciscuscollege heeft Eric de MEAO-opleiding
afgerond. In 1980 is hij op 19-jarige leeftijd als leerling-ambtenaar gaan werken bij de gemeente
Veghel. Het werken in de praktijk werd gecombineerd met de opleiding aan de
Bestuursacademie.
Na het slagen aan de bestuursacademie is de ambitieuze Eric gestart met een rechtenstudie aan de open universiteit.
Deze opleiding heeft hij naast zijn drukke werkzaamheden bij de gemeenten Veghel, Bergeijk en Nuland met succes
afgerond. In1991 is hij als beleidsmedewerker gestart bij de provincie Noord-Brabant. Als adviseur van gedeputeerde
Pauli is Eric betrokken bij diverse complexe bestuurlijke aangelegenheden in de provincie, o.a. de herindeling van
gemeenten en samenwerkingsverbanden.
Hobby’s/sport
Eric gaat 1x per week naar de fitness en gaat ook 2x per week recreatief zwemmen en is dan fanatiek bezig met het
afleggen van zoveel mogelijk baantjes in een uur. Dagelijks gaat hij een aantal kilometers lopen met zijn hond. Eric is op
zijn 10de gestart met de fotografie. Met de oude camera van zijn vader schoot hij de eerste mooie plaatjes. Als Eric op
pad gaat heeft hij altijd een van zijn professionele camera’s bij zich. Eric heeft aan diverse fototentoonstellingen
meegewerkt. Hij is voorzitter van de fotoclub F8 in Uden. In het verleden is Eric actief geweest al raadslid voor het CDA
Veghel. Ook was hij jaren voorzitter van wijkvereniging Het Beukelaer. Samen met zijn zoon Jesper heeft Eric een British
racing green Mazda MX5 uit 1991 aangeschaft. Als het mooi weer is gaan ze met de kap open wat toeristische tochtjes
rijden. Als Jesper de auto mee heeft en het is mooi weer gaat hij met Rianne op zijn Suzuki VX 800 richting Limburg of de
Ardennen.
Vakantie
Samen met Rianne trekt Eric iedere zomer met hun Engelse Elddis caravan richting Frankrijk
of Italië om dan aan zee of bij een meer uit te komen. Zwemmen, steden bezoeken, wandelen in de natuur, lezen en
lekker eten staan dan dagelijks op het programma.
SIEMei
Als echte Veghelaar voelt hij zich nauw betrokken bij het in stand houden van oude gebouwen en de Veghelse historie.
Eric en zijn vrouw zijn museumliefhebbers en met hun Museumkaart bezoeken ze regelmatig musea door het hele land.
Dat Veghel een eigen museum heeft vindt hij prachtig. Daar treft hij van alles aan wat met het oude Veghel te maken
heeft.
In 2009 heeft Eric namens de Stichting Centrum Management Veghel geparticipeerd
in de Werkgroep strategie & ontwikkeling en heeft meegeschreven aan het advies m.b.t. “CHV Noordkade, kiem van
Veghel Voedingsstad”.
Toen SIEMei een oproep deed voor een vrijwilliger,
die de bezittingen van SIEMei mee gaat digitaliseren,
heeft Eric zich direct gemeld. Hij voelt zich goed thuis
bij SIEMei en als fotograaf kan hij zich heerlijk uitleven
in en rondom het museum. Of Eric nog suggesties
heeft voor verbeteringen of veranderingen in het
museum? Nee dat niet, maar hij maakt zich wel
zorgen voor de toekomst. Nu zijn er een aantal
vrijwilligers met groot vakmanschap, die de
technieken kunnen laten zien en uitleggen . . . hoe
moet dat over 20 jaar??

Sponsor in de schijnwerpers
Naam
Leeftijd
Gehuwd
Kinderen
Beroep

Peter Kwinten
54
met Hennie
2 zoons Rob (25) en Ruud (23)
mede-eigenaar Pebetex BV

Na de Mavo/Havo is Peter naar de middelbare tuinbouwschool in Nijmegen gegaan.
Peter is met groene vingers geboren. Zijn ouders hadden een klein agrarisch bedrijf. Op zeer
jeugdige leeftijd waren Peter en zijn broer al actief met het kweken en verkopen van bloemen en
planten. Ze gingen ze zelf uitventen in de Veghelse wijken. Dat was de beste leerschool voor Peter om zijn zakelijk talent
te ontwikkelen. Wie moet je wat aanbieden; elke deur gaf een andere manier van aanpakken. Peter is zijn loopbaan
gestart bij Handelskwekerij Van der Velden in St. Oedenrode. Daarna heeft hij een aantal jaren gewerkt bij Zungo in Uden
als commercieel adviseur gewas- en zaaizaden. Bij dit bedrijf heeft hij mede een specifieke bedrijfskledinglijn opgezet..
Toen Zungo in oktober 2000 werd overgenomen hebben Peter en zijn compagnon Ben Huijbers besloten om een eigen
bedrijf in bedrijfskleding op te gaan zetten. In november zijn ze vanuit het niets gestart met de verkoop van bedrijfskleding
onder de naam
Pebetex.. Zij hebben zich gespecialiseerd in levering van hoogwaardige bedrijfskleding en
veiligheidsartikelen, waarbij de service en kwaliteit voorop staan. Voor info: www.pebetex.nl
Het is een echt familiebedrijf; de partners Hennie en Monique zijn beiden werkzaam in het bedrijf. De zoons van Peter en
de dochters van Ben werk(t)en ook regelmatig mee in het bedrijf om orders tijdig de deur uit te krijgen. In 2001 hebben
Peter en Ben een productiebedrijf opgericht, dat nu werkzaam is onder de naam Anchor Workwear BV met vestigingen in
Bergen op Zoom, Bulgarije en Vietnam. Het bedrijf is aangesloten bij de Fear Wear Foundation, een organisatie die
wereldwijd toezicht houdt op productiebedrijven van kleding m.b.t. het werken onder goede en veilige arbeidsomstandigheden en het niet inzetten van kinderarbeid. Bij Pebetex werken 6 personen en bij Anchor Workwear 115
personen.
.
Sport/hobby
Peter houdt van golfen en wandelen in de natuur met zijn 2 boerenfoxen. Ook werkt hij graag in zijn grote tuin rondom zijn
huis in Zeeland. Hij kweekt oude fruitrassen. Zijn hobby, het werken met oude machines, komt daarbij goed van pas.
Hij heeft enkele oude tuinbouwmachines verzameld en in de schuur opgeslagen o.a. een Holder B12 en een Bungartzeinachser twee-wielige tractor.
Vakantie
De jaarlijkse vakantie in de zomer met de kinderen werd
meestal aan zee doorgebracht aan de Nederlandse kust en bij
voorkeur op een van de Zeeuwse eilanden. Ook wilde men wel
eens een zonvakantie op Tenerife boeken. Peter verblijft het
liefst in- en rondom zijn eigen huis. Als natuurliefhebber gaat
hij graag met Hennie naar Oostenrijk om in Karinthië te
genieten van mooie bergwandelingen in de ongerepte natuur,
heerlijk uitrusten, op tijd een terrasje en ’s avonds lekker eten
in het hotel of pension.

Regelmatig hebben wij voor het museum materialen of gebruiksvoorwerpen nodig.
Via deze rubriek willen we kijken of de sponsors/vrienden van het museum ons kunnen helpen. Mogelijk hebt u nog
spullen in het magazijn liggen, die wij kunnen gebruiken. Soms hebben ze voor u nog een behoorlijke waarde en willen wij
ze voor een schappelijke prijs kopen. Ook willen we in voorkomende gevallen in deze rubriek spullen aanbieden, die in
het museum overcompleet zijn en waar u mogelijk belangstelling voor heeft.
1.0 Laptop/tablet voor de werkplaats.
Bij het demonteren van o.a. machines worden er foto’s gemaakt om het proces vast te leggen maar ook om de beelden
weer te gebruiken bij de montage. Een laptop of eenvoudige tablet in de werkplaats zou handig zijn voor onze
medewerkers in de werkplaats.
Hebt u mogelijk nog een dergelijk toestel liggen wat niet meer gebruikt wordt, neem dan contact op met Ben Baaijens,
email: baaijens34@zonnet.nl
2.0 Eiken planken voor restauratie Hover dragline
Voor de restauratie van de dragline zijn we op zoek naar (oude) houten eiken planken. De dikte van de planken dienen 25
tot 30 mm te zijn. We zoeken 10 stuks planken van 10 cm breed en in lengte variërend van 2.50 mtr tot 3.00 mtr. Ook
hebben we 4 planken nodig met minimaal 12 cm breedte, maar liefst zo breed mogelijk en een lengte van 3.00 mtr. Hebt
u deze materialen beschikbaar neem dan contact op met Ben Baaijens, email: baaijens34@zonnet.nl



In de bestuursvergadering van februari zijn de entreeprijzen van het museum besproken en opnieuw vastgesteld.

Uiteraard vindt u deze ook terug op onze website op de pagina Entreeprijzen



Momenteel wordt door onze vrijwilligers hard gewerkt om alle objecten van het museum vast te leggen in een
database. Afkomst, leeftijd, werking, bijzonderheden, e.d. en een afbeelding worden in de inventarislijst opgenomen. Eric
van de Boogaard maakt momenteel van alle objecten een digitale afbeelding die in de database opgenomen kan worden.



Begin februari werd de spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart vanwege de verbreding van het kanaal
gedemonteerd en afgevoerd naar de Noordkade achter ons museum. Daar lagen de onderdelen te wachten op een
nieuwe bestemming. Vrijwilligers van SIEMei hebben begin april de brug echter weer opgebouwd en nu staat de
spoorbrug die jarenlang dienst deed als onderdeel van het Duits Lijntje, de spoorverbinding tussen Boxtel en Gennep
weer te pronken voor eenieder die de Noordkade bezoekt. Meer informatie over de oude spoorbrug treft u aan in het
bericht dat in februari verscheen op Veghelinbeeld.nl: Spoorbrug wacht op tweede leven.

Meer foto’s van de opbouw van de spoorbrug treft u HIER aan.

