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Iets later dan normaal ontvangt u de zomereditie van de SIEMei-Nieuwsbrief.
De afgelopen periode is er in en om ons museum weer veel gebeurd.
Het bestuur heeft acte de presence gegeven bij de opening van het Restaurant
Wittern (onze naaste buren) en ook bij de officiële opening van de cultuurcluster
CHV Noordkade was een delegatie van het bestuur present.
Ook was het bestuur aanwezig bij het afscheid van Christ van de Sanden, die
plotseling is overleden. In deze nieuwsbrief treft u een ‘In memoriam’ aan.
Tijdens het festival Fabriek Magnifique hebben velen ons museum bezocht. Er zijn
zelfs bezoekers geweest die zich aangemeld hebben als vrijwilliger.
Wij wensen alle vakantiegangers veel plezier en ontspanning.
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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
Kinderen
Beroep

Toon van Dinther
71 jaar, alleenstaand
2 dochters (Francis en Lisette) en 1 kleinzoon (Jayden)
Medewerker in de bouw

Opleiding
Toon heeft op de lagere school enkele klassen dubbel gedaan. Na de lagere school is hij
gelijk werk gaan zoeken. Studeren was niks voor hem. Hij is als doorsmeerder gestart bij
Ford/Scania garage Van Berkel in Veghel.
Van 1958 tot 1968 heeft Toon bij de CHV gewerkt o.a. in de zakkenloods en nadien als
inpakmedewerker en draaide hoofdzakelijk nachtdiensten.
Nadien heeft hij een tiental jaren als montagemedewerker gewerkt bij Rapistan Van De
Lande te Veghel.
Omdat Toon meer buiten wilde werken is hij in de bouw gaan werken en heeft bij vele bazen diverse werkzaamheden
verricht. De laatste jaren was hij in de gietbouw werkzaam bij aannemer Van Grootel te Eindhoven.
Na zijn ontslag bij Van Grootel heeft hij nog enkele jaren als oproepkracht gewerkt bij een glaszettersbedrijf.
Toon woont vanaf zjin 4e jaar in de Oranjewijk gewoond. Hij heeft geen technische opleiding genoten maar heeft zich in
de praltijk ontwikkeld tot een handige sleutelaar/monteur en was in zijn garage achter het huis altijd bezig met fietsen,
brommers, motoren en auto’s. In de buurt kreeg hij de bijnaam “de Willie Wortel van de Oranjewijk”.
Hobby’s/sport
Toon was altijd aan het sleutelen aan oude motoren. Hij is vele jaren actief geweest in de motorcross.
Hij was bakkenist in de zijspancross. Zijn grootste triomfen heeft hij in de bak bij Ad van Thiel uit Den Dungen behaald.
Ze reden met het internationale nummer N2.
De dikke plakboeken komen op tafel om te laten zien dat ze regelmatig met de bloemen op het podium mochten staan.
Toon is na zijn actieve motorsport carriere nog een 4-tal jaren actief geweest in de autocross en reed in de standaard
klasse. Er werden oude auto’s gekocht en die werden verstevigd en voorzien van crossbanden. Het was de hele week
sleutelen en in het weekend met zijn allen naar de cross. Als monteur heeft hij jaren gewerkt aan de crossauto’s van zijn
vriend Van Weert uit Wijbosch-Schijndel. Nu sleutelen ze nog samen aan oude tractoren en legervoertuigen.
Vakantie
Toon heeft geen interesse in vakanties. Hij geniet er van om samen met vrienden naar motorcrosswedstrijden te gaan of
het bezoeken grote evenementen met tractoren en landbouwmachines en/of legervoertuigen.
SIEMei
Via oud CHV-collega’s, kwam Toon bij SIEMei terecht. Hij treft daar allemaal liefhebbers van “oud ijzer”. Hij heeft vroeger
bij de CHV gewerkt en kent de diverse gebouwen. SIEMei is een gezellige club en hij ziet het werken als vrijwilliger als
een mooi tijdverdrijf. Hij vindt het prachtig om te zien hoe een oude fabriek is uitgegroeid tot een prachtig cultuurcluster.
Toon verricht er alle voorkomende werkzaamheden, zoals het assisteren in de werkplaats bij het restaureren van
machines. Hij is vooral rondom het gebouw actief om het terrein te onderhouden. Met zijn prikstok ruimt hij het zwerfvuil
op. Bij evenementen is hij P-wachter. In de zomerperiode zie je hem enkele keren per week met de tractor en
waterwagen rondrijden om de bloemen en fruitplanten water te geven. Vanaf zijn terras kan hij een groot gedeelte van het
CHV-terrein in de gaten houden.
Wat zou Toon bij SIEMei willen veranderen of verbeteren?
Toon vindt dat er voldoende capabele mensen bij SIEMei
zijn om daar iets over te zeggen. Hij houdt daarom maar
wijselijk zijn mond en vindt het belangrijk om zijn eigen
werkzaamheden rondom het gebouw goed te doen en
daar geniet hij van.

Sponsor in de schijnwerpers
Naam
Leeftijd
Samenwonend
Kinderen
Beroep

Paul Bouwmeester
39
Met Miriam
1 zoon Quinn (6)
Directeur / eigenaar BK Sneltransport BV

Na de Midelbare Detailhandelschool (MDS) heeft Paul de opleiding Nima A afgerond. Hij is als
vertegenwoordiger / commercieel medewerker gaan werken bij Bowie Recycling in Landhorst.
Paul wilde voor zichzelf gaan werken en is in 2001 vanaf zijn huisadres in Veghel met een VW
Caddy en een koelbus gestart als (koel)koeriersbedrijf. Na een ½ jaar kwam Gerard van Iperen
hem parttime ondersteunen als chauffeur. Omdat het wagenpark groeide en hij problemen met de buurt wilde voorkomen,
heeft hij een bedrijfsterrein op Den Heuvel in Veghel gehuurd. Toen hij ook daar uit zijn jasje groeide kreeg hij van Frans
Schimmel een mooi aanbod om tegen een schappelijke prijs de bedrijfsruimte aan de NCB-laan te huren. Onlangs werd
op een bescheiden wijze gevierd dat het bedrijf 12 en een half jaar bestaat. Men heeft nu naast de hoofdvestigiung
Veghel ook een nevenvestiging in Nieuwegein en Schiphol. Er zijn 70 personeelsleden.
Men beschikt over 60 voertuigen, waaronder Caddy, Crafter, Sprinter, Bakwagens Mercedes/Volvo en B-E-opleggers.
Alle medewerkers zijn gecertificeerd en er wordt gewerkt met geavanceerde communicatieapparatuur.
Het bedrijf is gespecialiseerd in Sneltransport. Persoonlijke dienstverleningvoor ieder bedrijf geregeld, zeven dagen per
week, 24 uur per dag, door geheel Europa. Ze pakken elke vervoersuitdaging met twee handen aan en doen veilig en
snel wat de klant verwacht. Belangrijke papieren, onmisbare onderdelen, kwetsbare medicijnen, diepgevroren producten,
gevaarlijke stoffen. Elk transport wordt met de grootste zorg omringd. (zie: www.bksneltransport.nl)
Hobby
Paul heeft een gezamenlijk hobby met zijn vader Paul sr.. Zij verzamelen, restaureren en rijden graag met oude auto’s. Ze
bezitten een uitgebreide collectie DAF’s, van Daffodil, Marathon tot aan vrachtwagens toe o.a. een DAF “Kikker” en een
Mercedes 323.. Paul sr. Is handig en kan bijna alles zelf maken. of weet er een oplossing voor.
Maar zijn grote trots is een orginele Amerikaanse Peterbilt. Deze wordt nu volledig gerestaureerd en daarna in de BK
kleuren gespoten. Naast het rijden in de oude auto’s, rijdt Paul ook af en toe op zijn Harley Davidson Heritage Softail.
Vakantie
De jaarlijkse zomervakantie met Miriam en Quinn is zeer afwisselend. De ene keer vliegen ze naar een ver oord om een
heerlijke tijd aan het strand door te brengen. Soms pakken ze een busje en trekken heel avontuurlijk rond en zien wel
waar ze uitkomen. Een jaar geleden heeft Paul jr. met 3 vrienden een camperrondreis door Amerika gemaakt. Het thema
was (oude) auto’s en motoren. Ze bezochten o.a.de fabrieken van Peterbilt en Harley Davidson en uiteraard ook Route
66. Dit is volgens Paul voor herhaling vatbaar.

SIEMEI
Wat heeft hij met SIEMei?
Hij vindt het prachtig dat veel personen en bedrijven achter het museum staan en de stichting ondersteunen.. Hij vindt dat
vele Veghelse bedrijven iets te bieden hebben. Het is in deze “snelle” tijd goed om stil te staan en terug te kijken op de
geschiedenis van div. technieken en het ontstaan van de Veghelse industrie en handel. Hij vindt het mooi om over een
paar jaar met Quinn naar SIEMei te gaan en hem uitleg te
geven over diverse oude machines.
Wat mag volgens hem meer aandacht krijgen.? Paul vindt
dat er goed werk geleverd wordt door bestuur en vrijwilligers
van SIEMei. Hij merkt toch vaak dat veel Veghelse mensen
(nog) niet van het bestaan van het museum op de hoogte
zijn.
De PR-activiteiten kunnen misschien wat meer aandacht
krijgen. Zijn advies: “haal de medewerkers van de diverse
sponsoren/vrienden binnen”en ze komen dan wel weer een
keer terug met de rest van de familie.

In memoriam Christ van der Sanden
Op 7 juli is plotseling overleden Christ van der Sanden. Christ was sponsor van SIEMei vanaf het
allereerste uur. Hij droeg SIEMei een warm hart toe. Op de vrijwilligers/sponsordag was hij altijd in
het bijzijn van zijn vrouw aanwezig.
Hij gaf onze sponsormedewerker regelmatig tips om bij bepaalde bedrijven langs te gaan. Christ had
betrokkene dan al gemotiveerd om mee te doen als sponsor.
Na zijn pensionering zou hij als vrijwilliger bij SIEMei werkzaamheden komen verrichten. Helaas heeft
het niet zo mogen zijn.

Christ van der Sanden
Geboren 6 maart 1949 te Veghel
Overleden 7 juli 2014 te Someren

 Op 28 mei werd de reconstructie van het Heilig Hartplein in Veghel met de
onthulling van een authentieke ANWB-handwijzer heropend. Wethouder jan
Goijaarts onthulde de handwijzer. De handwijzer is een initiatief van de
Heemkundekring Vehchele en SIEMei. Vrijwilligers van SIEMei verrichten de
nodige werkzaamheden aan deze unieke handwijzer.

 Onlangs werden een aantal machines uit ons museum gereed gemaakt
voor verzending naar Tanzania. De machines zijn bestemd voor een technische
school. De school is een initiatief van de Watoto Foundation van het Udense
echtpaar Noud en Truus van Hout. In de toekomst zullen leerlingen zich
bekwamen in het bedienen van een freesmachine, vlakbank, zaagmachine en
een opspanbank voor kozijnen.
Lees hier eventueel meer >>>>

 Momenteel zijn vrijwilligers in onze werkplaats bezig met het opknappen van een aantal toeristische borden van de
gemeente Veghel. De gerestaureerde borden zullen in september weer een plaatsje krijgen ergens in Veghel.



De bijeenkomst voor sponsoren en vrijwilligers wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 oktober. Betrokkenen
ontvangen t.z.t. nog een uitnodiging.



Tijdens het onlangs gehouden food- en cultuurfestival Fabriek Magnifique zijn twee silo’s in de onmiddellijke
nabijheid van ons museum ‘bewoonbaar gemaakt’. Onderstaand figuur huist er nog steeds en kijkt nog dagelijks uit het
raam van zijn appartement . . .

