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Toen we onlangs op een zaterdagmorgen het museum binnenstapten kwamen ons
vrolijke muziekklanken tegemoet.Het leek wel een uitzending van het bekende tvprogramma „Op volle toeren‟.
Bij nader inzien bleek, dat de geluidsinstallatie - die onlangs voor het museum is
aangeschaft - werd uitgetest.
Door de aanschaf van deze installatie kan bij bijeenkomsten in ons museum nog
meer service geboden worden.
Even later bleek dat men in de inmiddels uitgebreide werkplaats ook op volle toeren
draaide. Bestuursleden en vrijwilligers waren volop bezig met het renoveren van
enkele machines. Voor eenieder die daar op de zaterdagmorgen in de weer is, is het
steeds weer een uitdaging om het gewenste resultaat te behalen: het op volle toeren
laten lopen en draaien van machines en apparaten.
Het resultaat van de werkzaamheden op zaterdagmorgen is in ons museum te
bewonderen.
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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:
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Een sponsor
in de schijnwerpers
Frans van Meltvoort

Frans van Meltvoort
51 jaar
met Riëtte; Kinderen Patrick (22), Puck (19) en Loekie (17)
Graficus

Frans van Meltvoort is eigenaar van offset-drukkerij van Meltvoort bv te Veghel.
Het familiebedrijf is in 1968 door zijn ouders opgericht en Frans heeft het in 1994 van
hen overgenomen.
Het bedrijf verzorgt huisstijlen, reclamedrukwerk en daarnaast voorzien ze in het
totale grafisch pakket, voor de MKB-er tot en met de grootverbruiker en
universiteiten.
Frans en zijn medewerkers zijn sterk in het meedenken, adviseren en begeleiden van
het totale pakket, van ontwerp tot realisatie. De lijnen zijn kort en direct, waardoor ze
goed en snel kunnen leveren.
Sport/hobby
Naast zijn drukke baan is Frans nog actief met zijn vele hobby‟s en sporten.
Frans is lid van de Vereniging Culinair Gilde Veghel. De leden van de vereniging gaan
in hun kookkunst voor het hogere segment en hebben hun thuisbasis bij de Petrus
Hoeve in Vorstenbosch. Men kiest primair voor streekgebonden producten uit de
eigen Landgoedwinkel en eigen kruidentuin.
Frans is een sportman in hart en nieren en is actief in het tennissen, hockeyen, duiken
en skiën. In zijn actieve vakanties met zijn vrouw Riëtte wordt veel aandacht
geschonken aan genoemde sporten en het wandelen om te genieten van de natuur.
Graag gaat hij naar o.a. Egypte om te duiken en Amerika trekt hem als land. Door
Amerika trekken in Oost en West is boeiend.
Als trainer bij hockeyclub Geel-Zwart neemt hij 2 damesteams onder zijn hoede en
traint hij samen met een groep begeleid(st)ers het geweldige G-team.
Frans had vroeger al belangstelling voor de luchtvaart. Als dienstplichtig militair heeft
hij zijn tijd door gebracht bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij is nog steeds actief als
“luchtmachtreservist” en naast militaire inzetten ook regelmatig aanwezig bij officiële
gelegenheden, zoals herdenkingen (4 mei op De Dam) en andere bijeenkomsten met
de koningin. Ook heeft hij zitting in de Medezeggenschaps Co mmissie voor
reservisten bij Defensie.
Hij heeft zijn brevet voor 1-motorige vliegtuigen behaald en vliegt vanaf thuisbasis
Budel met zijn eigen ultra-light Air Creation Clipper naar bestemmingen door
Nederland, Duitsland en België. Hij maakt vluchten van maximaal 4 uren.
Als lid van het SKHV (Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht) is hij vanaf
de vliegbasis Gilze-Rijen mede actief om militaire en civiele historische vliegtuigen in
de lucht te houden.
SIEMei
Wat heeft hij met SIEMei?
Frans heeft een passie voor techniek. Op een open dag
maakte hij kennis met SIEMei en komt er nu regelmatig.
Techniek is interessant en boeiend en het conserveren van
oude machines is een goede zaak.
Op de vraag of hij ideeën/suggesties heeft is hij heel stellig.
Nu niet!
Hij ziet dat de organisatie van SIEMei steeds professioneler
wordt aangepakt. De vrijwillige medewerkers stralen
enthousiasme uit en hebben in de afgelopen jaren “ een
gevulde loods omgebouwd tot een goed gedocumenteerd en
gestructureerd museum”.
Zijn advies is dan ook “ga op deze wijze door”.
Frans zullen ze regelmatig in het museum zien om te kijken
naar de stand van zaken, maar ook om er enthousiaste
(zaken)vrienden te ontmoeten en te kletsen over de techniek.
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Wim Munsters
76 jaar, 4 dochters en 7 kleinkinderen
Landbouwsmid
Voorheen werkzaam als zelfstandig ondernemer Munsters tractoren’

Wim is in Zijtaart geboren. Zijn ouders runden een dorpssmederij A.J. Munsters – de
Visser. Men verkocht ook fietsen, brommers, agrarische machines en benodigdheden.
Wim kreeg het vak als smid met de paplepel ingegeven. Als 13-jarige werkte Wim al mee
in het bedrijf van zijn ouders.
Bij de reparatie van gierwagens moest hij door de deksel naar binnen om aan de
binnenkant met een tas de klinknagels tegen te houden, die zijn vader er in sloeg.
Op zijn 26ste is Wim samen met zijn vrouw als zelfstandige gestart aan de Erpseweg. Zij
hielden zich bezig met de handel en reparatie van (gebruikte) tractoren,landbouwmachines en smederijwerkzaamheden. In 1995 is hij om gezondheidsreden gestopt met
zijn zaak.Aan rusten was en is Wim nog steeds niet toegekomen. Hij is ook nu nog
dagelijks actief als smid in zijn goed toegeruste werkplaats achter zijn woning.
Wim is een man met “gouden handjes” en kan alles maken en repareren. Hij wordt vaak
benaderd voor restauratiewerkzaamheden. Hij is o.a. betrokken geweest bij de reparatie
van Kasteel Heeswijk, Kerk Erp, Synagoge Veghel, Kerk Erp, Kasteel St. Gerlach etc.
In zijn werkplaats staan div. volledig gerestaureerde fietsen (o.a. een Parafiets BSA van
1942), brommers (o.a Vicky van 1954, die destijds bereden werd door "opa" Bert van de
Ven), scooter (Heinkel 1960), tractor (Allgaier 1952), Ford Jeep 1942 en 3-wielige
bestelwagen van het merk Tempo, bouwjaar 1951.
Diverse onderdelen worden volledig door hem uit de hand gemaakt. Een tijdrovende klus
en Wim is dan ook nog ‟s avonds laat in zijn werkplaats bezig.
Hobby’s/sport
Wim was in het verleden een fanatiek wielrenner en is er trots op dat hij met de Zijtaartse
Renners de klassieker Luik-Bastenaken-Luik heeft gereden. Nu zijn gezondheid en conditie
wat minder zijn geworden rijdt hij regelmatig mooie fietstochten met vrienden op zijn e-bike.
Als oud-jager is Wim nog steeds actief als verdienstelijk kleiduivenschutter. Bij zijn club
KSV de Vosdeel in Boekel won hij 7 keer de zilveren fazant.
SIEMei
Wim is vanaf de oprichting adviseur van het bestuur en nog steeds
actief als vrijwilliger.
Hij werd door neef Stefan van de Ven benaderd om samen
met Harrie Habraken de “lorrie” (losinstallatie op rail) te restaureren.
Hij heeft o.a. geholpen bij de restauratie van de MCE tractor en
de aanleg van de smidse.
Binnen SIEMei wil Wim mensen wakker maken voor het smidsvak.
Je kan er zo ontzettend veel in kwijt.
Als vrijwilliger kan je mee helpen om oude machines te herstellen
en van iets ouds met beperkte hulpmiddelen iets moois te maken.
Daarbij twijfelt Wim (hoe geef ik iets uit handen) want als perfectionist
wil hij het liefst alles zelf doen.
Doch hij realiseert zich ook dat er tijden komen, dat je het
los moet laten en aan anderen toevertrouwen.
Als 76-jarige moet je niet meer teveel hooi op je vork nemen.
Wat zou Wim willen veranderen of verbeteren binnen SIEMei ?
Volgens Wim starten we diverse projecten op
zonder goede planning en beschikbaarheid van vrijwilligers.
Verder vindt hij het een fijne club om mee te werken.

Vrijwilliger
Wim Munsters

Bossche Stationsklok staat op de Noordkade
Sinds vrijdag 23 september staat de stationsklok van het voormalige Bossche NS-station in een van de
loodsen op de Noordkade.
Rond 1995 heeft Barten BV, een aanemingsbedrijf uit Den Bosch, het oude stationsgebouw in Den Bosch
gesloopt. De grote buitenklok was toen al verwijderd en afgevoerd.
Na de 23ste september heeft SIEMei legio reacties gekregen op het overbrengen van de stationsklok van Den
Bosch naar Veghel.
Foto‟s, informatie en het aanbod om te helpen bij nieuwe wijzers voor de klok kwamen richting SIEMei.
Ook ontvingen we het bericht dat men waarschijnlijk het uurwerk met wijzers had opgespoord. De berichten
motiveren ons nog meer om de klok te restaureren en een definitieve plaats te geven in of in de buurt van het
museum.
Wordt vervolgd . . .

In de pers zijn verschillende berichten verschenen over de verhuizing van de klok:
 Bossche stationsklok naar Veghel
 Stationsklok krijgt plekje in SIEMei
 Bossche klok wordt blikvanger van Veghel
 Oude stationsklok voor museum SIEMei

De originele wijzerplaat
in de werkplaats

Stationsklok aan voorgevel
van NS-station in ‘s-Hertogenbosch

