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Dit is alweer onze vierde nieuwsbrief van dit kalenderjaar, de herfstuitgave. De
herfst is echt begonnen; de perenbomen in de bakken naast ons museum hebben
inmiddels al hun bladeren laten vallen. Wat er met de peren is gebeurd is bij de
redactie niet bekend.
De traditionele bijeenkomst voor de sponsoren, vrienden en vrijwilligers van het
museum heeft ook al plaatsgevonden. Op bladzijde 5 treft u daar een verslag van
aan.
SIEMei is heel blij met de steun van al haar begunstigers en de inzet van de
vrijwilligers. Het sponsorbord in ons museum – dat onlangs weer een update heeft
gehad – toont alle sponsoren en vrienden die ons via een geldelijke bijdrage of
anderszins steunen.
Ook op onze website zijn deze terug te vinden: www.siemei.nl
Bij de tentoonstelling rond de herdenking 70 jaar Market Garden in september stond
een van de gerestaureerde toeristische borden van Veghel te pronken (zie foto bij
‘Weetjes’). Onze vrijwilligers hebben weer een mooi staaltje vakmanschap
afgeleverd.
We kunnen daarom met recht zeggen: SIEMei

SIEMei
N.C.B.-laan 52a
5462 GE Veghel
Tel.: 06 54 92 47 64
Email:
nieuwsbrief@siemei.nl

Bezoek onze website
www.siemei.nl

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

Namens de redactie,
Henk Centen

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
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Vrijwilliger in de schijnwerpers
Naam
Leeftijd
Kinderen
Beroep

Piet en Marij van Kasteren
56 en 54 jaar
Annemarie (27), David (25) en Martje (23)
Piet huismeester en Marijj verkoopster

Piet is geboren in Veghel en Marij in Erp. Ze wonen al 33 jaren in Erp.
Piet heeft de opleiding schilderen aan de LTS gevolgd en heeft
vervolgens gedurende 26 jaren bij diverse schilderbedrijven gewerkt.
Hij heeft een aanvullende opleiding
genoten voor het
Ondernemersdiploma Schildersbedrijf. Van 2001 t/m/ 2013 is Piet
werkzaam geweest als huismeester bij de Blauwe Kei in Veghel en
was belast met diverse facilitaire zaken. Vanaf
2013 is Piet
arbeidsongeschikt verklaard
en kan hij zijn oorspronkelijke
werkzaamheden niet meer uitvoeren. Gezien het leuke werk bij de
Blauwe Kei verricht hij er nog incidenteel wat werkzaamheden.
Marij heeft de Huishoudschool doorlopen en is aansluitend als
verkoopster gaan werken bij een slagerij en viswinkel. Na een
onderbreking i.v.m. de verzorging en opvang van de 3 kinderen is zij
sedert 1998 werkzaam op de versafdeling bij de AH te Erp.
Hobby’s/sport
Marij is van jongs af aan actief geweest bij de korfbalvereniging “De Korfrakkers” in Erp. In haar jeugdjaren speelde ze
heel fanatiek in de competitie. De laatste jaren speelde ze in een recreatief hetgeen niet betekende dat men niet meer
fanatiek was. Door een enkelblessure is het niet meer mogelijk om nog wedstrijden te spelen. Nu volgt ze als supporter
de wedstrijden op het veld of in de zaal.
Piet en Marij gaan wekelijks recreatief zwemmen en trekken dan vele baantjes om de conditie op peil te houden. Piet
tennist op woensdag en in de vrijdagavondcompetitie van tennisvereniging Hertog Jan in Erp. Na de wedstrijden wordt het
vaak laat aan de bar. Ze gaan graag samen fietsen of wandelen en trekken er dan een hele dag op uit. Onderweg lekker
koffie drinken of lunchen op een terrasje bevalt ze wel. Piet klust graag en is dan ook vaak actief bij zijn uit huis wonende
dochters. Als huismeester is hij van alle markten thuis en wordt dan ook regelmatig door ouderen gevraagd een klusje op
te knappen. Dat vindt hij leuk.
Vakantie
Toen de kinderen klein waren zijn ze met een grote groep een tiental jaren in de zomervakantie naar de camping De Paal
in Bergeijk gegaan. Aanvankelijk in een tent, die vervangen werd door een vouwwagen en uiteindelijk kwam er een
caravan. Toen de kinderen groter werden kwamen er de buitenlandse vakanties naar Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Om
de dag stond er een activiteit op het programma en dat waren vaak lange wandeltochten door de natuur of soms
noodgedwongen een pretpark. Sinds de kinderen niet meer meegaan , gaan ze 2x per jaar naar Marbella in Spanje, naar
de vakantiewoning van een broer van Piet. Lekker wandelen langs de zee, een terrasje pikken en ’s avonds lekker eten
dat houden ze wel een tijdje vol.
SIEMei
Door zus/zwager José en Henk van Wanrooij werden ze wel eens bij evenementen gevraagd om mee te helpen.
Geleidelijk aan werd dat uitgebreid en ze vinden het nu hartstikke leuk. Nu Piet niet meer hoeft te werken, is hij veel in
SIEMei te vinden en kan hij gebruik maken van zijn ervaringen op facilitair terrein bij de Blauwe Kei. Marij ondersteunt in
de avonden en weekenden bij evenementen. Ze vinden het een gezellige club van medewerkers van diverse pluimage,
die toch in staat zijn iets moois neer te zetten. Het is een zinvolle vrije tijdsbesteding. Fijn om er bij te horen en je kunt er
je eigen inbreng leveren. Iedereen doet waar hij/zij goed in is en dat levert mooie dingen op. Zo werden onlangs de 50
jaar oude toeristische borden van Veghel bij SIEMei gerestaureerd. Als voormalig huisschilder heeft Piet de borden met
oude technieken bewerkt.
Wat zouden ze bij SIEMei veranderen als ze een dag de baas waren?
Als voormalig huismeester in een professionele organisatie loopt Piet wel eens tegen de grenzen van het
“vrijwilligerswerk” aan. Vooral de keuken en ontvangsthal kennen hun beperkingen en zijn gedateerd. Piet zou dat op een
professionele manier aan willen pakken. De techniek en de werkplaats krijgen de meeste aandacht van de techneuten.
Maar een goede uitstraling van de rest van de organisatie vindt hij zeker zo belangrijk. Als je met vrijwilligers werkt (ook in
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het bestuur) heeft dat meer tijd nodig. Op termijn zien Piet en Marij wel perspectief om met de groep vrijwilligers van
SIEMei ook daar iets moois van te maken.

Sponsor in de schijnwerpers
Naam
Leeftijd
Kinderen
Beroep

Eric Reijbroek
42
Tony (10)
Cafetaria ondernemer

Eric is geboren in Uden. Na het volgen van de LTS (timmeren) heeft hij gedurende
5 jaren gewerkt als timmerman in de bouw en een jaar als vrachtwagenchauffeur
meubelen. Zijn toenmalige partner was werkzaam in de kermisbranche en hij ging
in de weekenden regelmatig assisteren bij zijn schoonouders op de kermis.
Het vrije leven als ondernemer trok hem wel en zo is hij in de kermisbranche
terecht gekomen. Hij is gestart met de exploitatie van een schiettent en heeft dat in
de loop der jaren uitgebreid met 2 moderne rupsbanen. Voor de winter had hij een
oliebollenwagen en verkocht oliebollen tijdens de feestdagen o.a. bij de JUMBO in
Uden. Tijdens de intocht van Sinterklaas in Veghel stond hij vele jaren met zijn
kraam op de markt in Veghel.
Na het beëindigen van zijn relatie heeft Eric het kermisleven in 2012 vaarwel
gezegd en is een nieuwe uitdaging gaan zoeken in een andere sector. Samen met
zijn oude schoolvriend Eric van der Aa kochten ze de “verlopen” en verwaarloosde
friettent in de Oranjewijk in Veghel. Ze hebben de zaak volledig gestript en in eigen
beheer helemaal opnieuw opgebouwd. Het resultaat mag gezien worden. De
Oranjewijk wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid en zie zien daarin voldoende groeimogelijkheden voor
hun nieuwe bedrijf. Ook het aangrenzende industrieterrein wordt door de ondernemers gezien als een enorm
afzetgebied voor hun producten.
Ze hebben gekozen voor het PLAZA-concept van de Sligro in Veghel. Ze worden door de Sligro goed
gesteund op het terrein van deskundigheidsbevordering en marketing. Onlangs heeft de Sligro met het
PLAZA-concept de GFK Formule Award gewonnen en eindigde als beste in de fastservice met hoge cijfers
voor gastvrijheid, prijs en kwaliteit.
Plaza E-friends levert niet alleen snacks en frites, maar ook complete maaltijden. De speerpunten van het
bedrijf zijn “De beste kwaliteit voor een goede prijs!”

Sport/hobby
Naast zijn drukke baan is Eric nog druk met de opvoeding en opvang van zijn 10-jarige zoon. Van sporten
komt de laatste jaren niet veel terecht. In zijn jeugd was Eric actief als keeper bij het voetballen. Hij is ook een
aantal jaren actief geweest in de fietscross en heeft aan diverse wedstrijden deelgenomen in binnen en
buitenland. Daarna heeft hij een aantal jaren hard gelopen en getrimd. Mede als gevolg van een ernstige
knieblessure is er nu geen mogelijkheid om te sporten. Wel kan hij enorm genieten als hij met Tony naar het
voetballen gaat. Eric is heel handig en kan veel zelf maken. Hij ontwikkelde in het verleden kermisattracties en
liet die in het buitenland onder zijn supervisie bouwen.
Ook ontwikkelde en bouwde hij zelf een 18 meter lange camper-oplegger, waar hij in woonde tijdens de
kermisevenementen. De verbouwing van de cafetaria is met behulp van vrienden en familie volledig zelf
gerealiseerd.
Vakantie
Buiten het seizoen vliegt Eric naar Benidorm om daar in het appartement van zijn ouders en op het strand
heerlijk bij te komen. Op een terras op de boulevard geniet hij van heerlijk eten en een pilsje.
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SIEMei
Hij heeft er regelmatig bestellingen afgeleverd en heeft een aantal klanten, die actief zijn bij het museum. Hij
heeft er eens zijn licht opgestoken en herkende als oud timmerman vele oude attributen.
Dat SIEMei veel doet om jongeren te interesseren voor oude spullen en techniek vindt hij een goede zaak.
Van een aantal klanten hoort hij dat bij SIEMei erg gezellig en prettig werken is. Ook als beginnend
ondernemer wil hij een dergelijk initiatief graag op een bescheiden wijze steunen en is daarom “vriend” van
SIEMei geworden.De ontwikkelingen van de Noordkade staan hem ook wel aan. Het is een geweldige
accommodatie, die in de toekomst veel volk gaat trekken. Als het daar en in de buurt drukker wordt, kan dat
voor hem ook positieve effecten opleveren.

Jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers en sponsors/vrienden van
SIEMei druk bezocht.
Op zaterdag 11 oktober waren er ruim 100 bezoekers op de jaarlijkse vrijwilligers- en sponsorbijeenkomst van
SIEMei.
De voorzitter, Piet van der Poel, wenste allen welkom. Hij stond nog even stil bij het overlijden van Christ van
der Sanden, vriend van SIEMei.
Hij gaf een opsomming van de diverse projecten, die in het afgelopen jaar gerealiseerd werden:
 Afsluiting project H. Hartplein (gemeente Veghel)
 Vervaardigen “oude” ANWB handwijzer (heemkundekring)
 Spoorbrug Zuid-Willemsvaart (gemeente Veghel)
 Diverse opdrachten voor de “buren”
 Onderhoud buitenterreinen Noordkade
 Market Garden (rondleidingen)
 Restauratie welkomsborden Veghel
 Restauratie HCT dragline (gedeeltelijk klaar)
 Ontwikkelen en realiseren reclamezuilen CHVNoordkade
Het aantal vrijwilligers groeit en er kan steeds meer werk
verzet worden. Het aantal bezoekers neemt jaarlijks toe en
met name tijdens Fabriek Magnifique zijn er ruim 1500
bezoekers geweest.
Voor de komende periode staan er weer grote projecten op de agenda. Met de gemeente Veghel wordt
gesproken over de restauratie van de historische Spoorwegovergang aan de Vorstenbosscheweg.
Met het inmiddels gesloten Weg- en Bouwmuseum in Harderwijk zijn afspraken gemaakt over de overname
van diverse machines, waaronder een salonwagen compleet met inventaris uit de jaren 20 uit de vorige eeuw.
Gaffert B.V. Speciaal Transport uit Veghel is het transport aan het voorbereiden.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en vrienden/sponsors voor hun inzet/bijdrage in het afgelopen jaar.
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Demonstraties
Door enkele vrijwilligers (Frans van Dooren, Ad van de Hurk
en Nout van Rooij) werden demonstraties verzorgd met het
starten van een oude Deutz motor uit 1919. Deze eencylinder
watergekoelde viertakt motor wordt met de hand
aangeslingerd . Op verzoek van een aantal bezoekers werd er
een rondleiding in het museum verzorg door Cor van de Graaf.
Door Franc Pennings werd een heerlijk barbecuebuffet
verzorgd, waar de deelnemers gretig gebruik van maakten.

Wim Verhoeven - NÜ-ijs
Wim Verhoeven had voor een verrassing gezorgd en wilde alle bezoekers trakteren. Alvorens Wim en
kleinzoon Willem het door zijn Ton op de Nederlandse markt geïntroduceerde product te laten onthullen
maakte Henk van den Hoogen van de gelegenheid gebruik om Wim in het zonnetje te zetten.
Wim is als bestuurslid maar vooral als trouwe vrijwilliger dagelijks actief bij SIEMei. Hij is er bijna altijd. Hij
coördineert de facilitaire zaken, neemt zelf de stofzuiger in de hand, is rondleider, maakt afspraken met
groepen en bruidjes.
Wim is als persoon geduldig, behulpzaam, zeer aimabel, maakt geen ruzie, luistert goed naar anderen en . . .
gaat vervolgens zijn eigen gang.
Hij is trots op SIEMei en op zijn familie. In een gesprek kwam naar voren dat zoon Ton een nieuw product op
de markt aan het zetten is. Het is heerlijk ijs, geproduceerd met echte melk en echt fruit en maar 90 calorieën.
Wim wilde het wel promoten en had gezorgd voor een mooie vitrine met NÜ-ijs. Samen met kleinzoon Willem
onthulde Wim de Nu ijs-vitrine. Willem en 2 vriendjes gingen met dienbladen ijs rond, die gretig aftrek vonden.
Liefhebbers kregen te horen dat het product al op verschillende plaatsen in Veghel verkrijgbaar is.

Veghels erfgoed op tv: 'Geloof & ‘n hoop liefde'
Van 23 t/m 27 september was elke dag een aflevering over Veghel te zien op NPO. In een van de afleveringen
stond de geschiedenis van de CHV centraal. Ons bestuurslid Henk van Wanrooij gaf een duidelijke
uiteenzetting van wat de CHV voor Veghel betekend heeft.
Hier onder treft u de linken aan waar u dit nog eens terug kunt kijken.
Aflevering 2 over CHV
De andere afleveringen vind je hier.

Restauratie toeristisch bord Veghel
Een van de gerestaureerde borden bij de ingang van de tentoonstelling van de Heemkundekring Vehchele
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