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Van de redactie . . . . . .
U zit alweer in onze vierde nieuwsbrief te lezen.
Voor de meesten van u zit de zomervakantie er inmiddels weer op. Ook het bestuur
van SIEMei en de vrijwilligers pakken de draad weer op.
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Op onze website op de pagina Geplande Bezoeken kunt u zien dat
belangstellenden alweer bezoeken gepland en vastgelegd hebben. Voor ons is het
een mooie stimulans om te ervaren dat men de weg naar het museum weet te
vinden.
Zoals u ook op onze website kunt lezen is het museum en de omgeving een gewilde
plaats voor fotografen. Ook voor bruidsreportages is ons museum en de omgeving
„een fotogenieke plaats‟.
Hieronder treft u twee bruidsfoto‟s aan, die onlangs zijn gemaakt
door Danna Seuntjens van Look@Me Fotografie.
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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

Het SIEMei-museum:

Sponsor in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:
Beroep:

Toine van de Donk
52 jaar – getrouwd met Patricia; 1 zoon (19)en 2 dochters (21/7)
Eigenaar Bandplus Auto- / Motorbanden Veghel

Het bedrijf is in 2004 gestart in Boekel. In verband met uitbreiding en de goede
bereikbaarheid van industrieterrein De Dubbelen aan de A50 is het bedrijf in 2010
verhuisd naar Veghel en is nu gevestigd aan de Eisenhowerweg 30.
(www.bandplus.nl)
De kracht van het bedrijf is het leveren van kwaliteitsbanden van de bekende Amerken tegen een betaalbare prijs. Ook zijn er regelmatig concurrerende
aanbiedingen van het huismerk MAXXIS en daarbij geldt dat bij eventueel lekrijden de
band gratis gemaakt wordt.
Er is persoonlijke aandacht voor de klant. Terwijl Toine de montage zelf verzorgt kan
de klant in de wachtkamer genieten van een kop koffie en het lezen van een
auto/motor tijdschrift.
Steeds meer klanten maken gebruik van de mogelijkheid om bij Bandplus
winterbanden te kopen en de banden bij het bedrijf op te slaan. Dus geen gesleep met
banden en geen ruimteverlies.
Sport/hobby
Toine heeft vele jaren gevoetbald maar moest een aantal jaren geleden jaren
geleden afhaken i.v.m. fysieke problemen.
In zijn spaarzame vrije tijd houdt hij zich bezig met het fokken van kanaries en hij
heeft een prachtige volière in zijn tuin.
Het bedrijf sponsort 2 driftauto‟s van het Komelon/Bandplus driftteam.
Tijdens wedstrijden is hij met zijn servicebus aanwezig om de coureurs zo nodig van
banden te voorzien of reparaties te verrichten.
Toine is bestuurslid van Boekel Ronduit, dat jaarlijks op Hemelvaartsdag een
evenement organiseert, waar men 20.000 bezoekers ontvangt.
Hij is voornamelijk belast met de onderdelen “spanning en sensatie”.
SIEMei
Wat heeft hij met SIEMei?
Toine is zelf iemand, die altijd in de techniek heeft gewerkt. Hij vindt het belangrijk dat
SIEMei de historie laat zien van de techniek en oude ambachten.
Hij hoopt dat SIEMei mede stimuleert dat de jeugd aandacht krijgt voor de ambachten.
Hij vindt het jammer dat er al veel verloren is gegaan.
Zijn opa reed al voor de oorlog met een oude GMC-vrachtwagen in Veghel. Hij was
een van de eerste transporteurs van Veghel. Toen had men nog niet kunnen voorzien
dat Veghel een grootlogistiek centrum zou worden.
Suggesties
Organiseer een “ambachtenmarkt” in relatie tot de diverse zaken, die al in het
museum aanwezig zijn.
Benut je grote buitenterrein om ook de jeugd spelenderwijs wat aan te bieden.
Mogelijk kunnen een aantal sponsors/vrienden wat van hun bedrijf laten zien.

Een sponsor
in de schijnwerpers
Toine van de Donk

Vrijwilliger in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:
Beroep:

Wim Verhoeven
78 jaar- gehuwd met Cune: 1 zoon en 1 dochter
Gepensioneerd.
Voorheen werkzaam als productmanager Landbouwwerktuigen
Afdeling Land- en Tuinbouwmechanisatie van de CHV

Wim is in Dinther (Hoog Beugt 20) geboren en opgegroeid onder de rook van de CHV. In
1951 nu 60 jaar geleden begon hij als jongste bediende bij de CHV….op dezelfde plaats
in het voormalige CHV gebouw waar nu museum SIEMei is gevestigd. Wim ging werken in
de aan- en verkoop landbouwmechanisatie. Aanvankelijk waren het hand- en
transportgereedschappen en machines. Wim heeft de mechanisatietak van de CHV thans
ABEMEC bv groot zien worden en was betrokken als productmanager bij de aan- en
verkoopleiding van div. merken tractoren en landbouwmachines en de serviceverlening.
Na 40 jaren trouwe dienst nam Wim als productmanager in 1992 afscheid van de CHV. Nu
gaat hij nog regelmatig naar het voormalige CHV gebouw maar dan als
vrijwilliger/bestuurslid van SIEMei op de plaats waar hij zijn loopbaan startte..
Wim is medeoprichter van SIEMei . Met een groot aantal vrijwilligers steekt hij veel tijd in
de uitbouw van het museum. Ze willen de bezoekers en ook de jeugd korter bij het
ambachtelijk verleden van de laatste honderd jaar brengen. Dat doen ze o.a. met thema
tentoonstellingen. Het doel is een attractief en educatief museum te zijn Het moet nuttig
zijn het museum te bezoeken. Wim coördineert de facilitaire zaken, waaronder planning,
afspraken van diverse activiteiten. Hij verzorgt als gids met anderen rondleidingen om de
individuele bezoekers en groepen op afspraak zoveel mogelijk informatie mee te geven.
Veel van de tentoongestelde materialen worden ingebracht door bedrijven en particulieren.
Soms in bruikleen maar dikwijls als gift. Samen met zijn “dames” worden de
bezoekers/gasten zo nodig voorzien van een drankje en/of hapje.
Hobby’s/sport
Wim en zijn vrouw hebben in het verleden veel gereisd en ze trekken er nog regelmatig
samen op uit. Tuinieren is een van zijn hobby‟s. Zijn beide kinderen maken dan ook
regelmatig gebruik van Wim als tuinman.
Wim is een echte organisator en met zijn internationale contacten organiseert hij
regelmatig reizen naar diverse fabrieken/musea in binnen en buitenland. Hij doet dat o.a.
voor de Klassieke Landbouwwerktuigen vereniging. Ook is hij nog betrokken bij het
bestuur van de Vereniging van Oud Zaakvoerders en de club van Landbouw Mechanisatie
veteranen. .
Als freelance redactioneel medewerker schrijft hij nog voor landbouw- en clubbladen. over
de landbouwmechanisatie techniek. Dit levert dan ook nog regelmatig uitnodigingen op
voor binnen- en buitenlandse beurzen en bedrijfsbezoeken.
SIEMei
In 1939 reed vader Verhoeven al regelmatig met paard en hoogkar naar de CHV om
krachtvoer te halen op de huidige locatie aan de Noordkade. Als 7-jarige mocht Wim mee
naar de CHV rijden.
In het bovenstaande verhaal lees je dat Wim bij de CHV ook veel kracht heeft gekregen en
SIEMei profiteert daar nog dagelijks van.
Wim geniet zichtbaar als op zaterdag de vrijwilligers met groepjes actief zijn. Zowel bij het
bestuur en de vrijwilligersgroep is er sprake van een goede sfeer en kameraadschap. Dat
geeft hem energie om als “manusje van alles” zoveel taken op zich te nemen.
Wat zou Wim nog aan verbeteringen wensen?
Onlangs was hij met zijn kleinkinderen in het museum en daarbij viel hem op dat de
kinderen toch vrij snel uitgekeken zijn op de oude techniek. Op de een of andere manier
moeten we zoeken naar mogelijkheden dat we de kinderen ook bezig kunnen houden als
de ouders het museum bezoeken. Wim realiseert zich dat SIEMei nog een jonge
organisatie is en dat we niet alle idealen in de twee jaar van het bestaan kunnen
verwezenlijken. Hij ontmoet bij SIEMei vele relaties uit het verleden en vindt het prachtig
om oude verhalen op te halen en door te vertellen. Leerzame verhalen over
gereedschappen en oude beroepen onder het genot van een kop koffie.
SIEMei is een algemeen industrie- ambacht- en landbouwmuseum en niet het CHV
museum, zoals sommigen denken. Hij hoopt dan ook dat we er vrijwilligers bij komen uit
andere bedrijfstakken en ambachten om zodoende het draagvlak te vergroten naar alle
industriële bedrijven in “De Meijerij”.

Vrijwilliger
Wim Verhoeven

Werkplaats flink uitgebreid
Uitbreiding
werkplaats

Op de zaterdagen in juli is men de graandroger, die in de werkplaats van het museum
nog altijd veel plaats innam, verwijderd
Met behulp van onze trouwe vrijwilligers werd de droger vakkundig ontmanteld en naar
buiten getransporteerd. De werkbare ruimte in de werkplaats is daardoor flink
toegenomen.
Momenteel wordt nagedacht over de meest effectieve indeling, zodat dadelijk onze
vrijwilligers naar hartenlust kunnen werken aan het industriële erfgoed.

Droger is
buitengezet

De droger is buitengezet

Volop ruimte

