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Elk jaar rond de jaarwisseling maken mensen nieuwe voornemens. De ene gaat nu
echt stoppen met roken, een ander gaat (proberen) af te vallen en weer een ander
neemt zich voor dat . . .
U kent bovenstaande voornemens waarschijnlijk ook wel uit uw eigen omgeving.
Het bestuur is al sinds november bezig met het maken van voornemens. Tijdens de
laatste bestuursvergaderingen werd steeds gesproken over het programma voor
2012.
Het bestuur heeft ook voor 2012 weer plannen op stapel staan. Plannen voor
tentoonstellingen, plannen voor activiteiten tijdens het Slokdarmfestival eind
juni/begin juli, plannen voor . . .
Voornemens om . . . rondleidingen te gaan houden rondom de historische
gebouwen van de CHV aan de Noordkade. Deze rondleidingen worden afgesloten
met een bezoek aan het museum.
Elders in deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over deze rondleidingen.

Tot slot wenst de redactie van de SIEMei-Nieuwsbrief u allen veel succes bij het ten
uitvoer brengen van uw voornemen(s) voor 2012.
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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:
Gehuwd met:
Beroep:

Theo Moorman
50 jaar
Janine, Kinderen Thom (11), Bart (9) en Quin (7)
Directeur / Eigenaar NETonline

T
Theo Moorman is na de Detailhandelschool al op jeugdige leeftijd gaan werken bij Boekos
in Boekel en daarna bij een plaatselijke slagerij waar hij op zijn 12 e begon met
schoonmaken
Hij heeft het vak in de praktijk geleerd. In 1985 heeft hij een groothandel in vlees TEKO
opgericht. Wat hij 12 jaar met veel plezier gedaan heeft. Doordat er voor de tweede keer
varkenspest kwam en de vooruitzichten in deze markt voor zijn gevoel niet goed waren,
heeft hij besloten het roer om te gooien.
Deze selfmade man zocht naar een nieuwe uitdaging en samen met zijn vrouw Janine
heeft hij in 1997 NETonline opgestart in Zeeland. NETonline is in 2010 gevestigd in een prachtig nieuw kantoor aan de
Doornhoek te Veghel en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend internetbureau met 15 professionals.
www.netonline.nl
Theo is een gedreven persoonlijkheid en met zijn bedrijf richt hij zich op een aanpak met praktijkgerichte stappen voor de
klant. Efficiency, effectiviteit en kwaliteit zijn kernwoorden voor hem.
De activiteiten van het bedrijf: (on)line bedrijfsstrategie, het ontwikkelen en onderhouden van websites en webshops,
zoekmachine optimalisatie, e-mail marketting, social media.
Sport/hobby
In het verleden is Theo actief geweest in de jet-ski sport, zowel actief als bestuurlijk. Op zijn mountainbike heeft hij jaren
met zijn vrienden de Maashorst doorkruist. Samen met zijn vrouw golft hij actief bij de Hooge Vorssel te Nistelrode. Met
een groep ondernemers gaat hij iedere woensdagochtend fitnessen met een gezamenlijk ontbijt na afloop. Zijn oldtimer
Fiat 124 Spider staat al geruime tijd onder het stof in een hoekje. Duiken stond op zijn verlanglijstje.
Het duikbrevet heeft hij samen met zijn Janine gehaald maar na de geboorte van hun eerste zoon Thom is het duiken er
niet meer van gekomen. Vissen is daarvoor in de plaats gekomen. Samen met de jongens in een bootje op de Maas
snoekbaars vangen en ‟s nachts erop uit om een paling aan de haak te slaan. Of gaan zeevissen. Zijn grootste liefhebberij
is toch wel zijn tuin. Als zoon van een jachtopzichter is Theo in het groen geboren en ook nu woont hij nog steeds in het
bos. De Maashorst is als het ware zijn voortuin. Als buitenmens kan hij uren in het bos werken, sjouwen en vooral volop
genieten.
Vakantie
Theo en Janine zijn geen mensen die een jaar van te voren al een vakantie boeken. Het besluit om op vakantie te gaan
kan in een paar uur genomen zijn waarna ze gezellig met z‟n vijven richting een zonnige bestemming. Ook de sneeuw trekt
Theo en het gezin. En een paar dagen met een groepje (gezellige) ondernemers gaan golfen staat ook op zijn agenda.

SIEMEI
Wat heeft hij met SIEMei?
Hij heeft een passie voor techniek en vindt het nog steeds jammer, dat hij na het verlaten
van de lagere school door de fraters niet geschikt werd geacht voor de technische
beroepen.
Zijn moeder is altijd en nu nog steeds ( op haar 85 e) betrokken bij de Heemkundekring in
Zeeland. Deze liefde voor het verleden heeft ze overgebracht op haar kinderen.
Theo vindt het belangrijk dat SIEMei het industriële erfgoed aandacht geeft.
Het opknappen van o.a. oude machines en gebruiksartikelen is belangrijk voor de toekomst.
Hij is een paar keer bij SIEMei op bezoek geweest en vindt de doelstelling erg breed
geformuleerd. Je ziet dat terug in de tentoongestelde producten. In zijn gen mag SIEMei
zich duidelijker profileren waar ze precies voor staan. Daar mee aan de weg timmeren dan
trek je in zijn ogen gericht meer vrijwilligers en bezoekers.

Vrijwilliger / Vriend in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:
Partner:
Beroep:

Geert van de Vorstenbosch
51 jaar
Jolanda van Doorn, Kinderen Teun (28) en Jop (26)
Docent / Beeldend kunstenaar / Vrij ondernemer

Geert is als huisschilder gestart bij de Gebr. Vermeulen in de Sluisstraat te Veghel.
Naast zijn werk studeerde hij af op TEHATEX (lerarenopleiding handvaardigheid en
textiel) in Nijmegen. Geert werkte aan verschillende scholen en instellingen. Daarnaast
gaf hij in zijn eigen atelier les aan jongeren en volwassenen. Hier deed hij heel veel
ervaring op in het vrije atelier-leven. Hij ontwikkelde zich verder als kunstenaar,
hoofdzakelijk schilderen en etsen.
Na een periode van natuurschilderingen en koeien is Geert doorgebroken met
“Runners” en exposeerde hij internationaal. De laatste jaren staat de mens centraal met
een duidelijke verdieping in de eigen persoon die veelvuldig herkenbaar aanwezig is in
de grote schilderijen.
Na jarenlang gewerkt te hebben voor het Pieter Breughel Instituut te Veghel heeft hij
samen met partner Jolanda de Schets opgericht. (www.deschets.nl).Zij verzorgen
teken- en schilderlessen. In de zomervakantie verzorgen zij lessen op diverse plaatsen
in Frankrijk. Geert is nog steeds parttime actief bij het Fioretti College en verzorgt
samen met Jolanda een aantal onderwijsprojecten
Sport/hobby
In het verre verleden was Geert een enthousiaste voetballer bij Blauw Geel.
Door knieproblemen moest hij daar op jonge leeftijd mee stoppen. Later heeft hij zich
gestort op het hardlopen. Toen kwam hij in contact met Kip Lagat Samoei, die hem
inspireerde tot het schilderen van “Runners”. Nu beperkt het zich tot wat trimmen.
Naast schilderen is het maken van muziek een grote passie. Hij treedt op in diverse
samenstellingen. In zijn kinderdromen wilde Geert het liefst muzikant worden.
Tijdens de sponsor-/vrijwilligersbijeenkomst van SIEMei mochten wij genieten van het
optreden van een enthousiaste band met Geert. Geert stond mede aan de wieg van het
Veghels Kunstenaars Collectief en het Slokdarmfestival..
Vakantie
In de vakantie combineren Geert en Jolanda hun liefde voor Frankrijk (Drôme, Provence
en Normandië) en schilderen door het organiseren van schildervakanties.
Naast het schilderen wordt er met de groep genoten van het Bourgondische leven.
SIEMei
Wat heeft hij met SIEMei?
Op de eerste plaats spreekt Geert met respect zijn bewondering uit voor de inzet van
het bestuur en vrijwilligers. Als buurman ziet hij hoe enthousiast er gewerkt wordt. In
een paar jaar tijd heeft men al veel bereikt.
Als buren kunnen SIEMei en deSchets heel goed door een deur. Er is een fantastische
samenwerking. In overleg tussen beide partners kunnen er voor
instellingen/scholen/bedrijven en families gezamenlijke projecten opgezet worden
(schilderen/tekenen, museum bezichtigen, buitenactiviteiten). Vraag er gerust naar bij
SIEMei of deSchets.
Als vrijwilliger zijn Geert en Jolanda altijd bereid om de handen uit de mouw te steken
en te helpen bij de div. projecten.
Geert vindt het prachtig om te zien hoe de vrijwilligers in deze hectische wereld in staat
zijn om in deze setting te onthaasten en in een ongedwongen sfeer te laten zien waar
we met de techniek staan, maar vooral hoe het is ontstaan..
Door SIEMei heeft hij vele nieuwe mensen leren kennen. Geert komt niet uitgesproken
en geeft nog een voorbeeld uit het Reboundproject. Een probleemjongen, die last heeft
van het aanvaarden van “autoriteit” kan in een ongedwongen sfeer met een vrijwilliger /
bestuurder van SIEMei kennis maken met div. machines en technieken zonder gestoord
te worden door de omgeving. De jongen ging die dag blij naar huis en had de dag van
zijn leven.
Als laatste wil Geert nog wel kwijt: Richt je meer naar buiten. Ben trots. Laat de
Veghelse gemeenschap en de regio zien wat SIEMei en de Noordkade te bieden
hebben.
“Zo‟n buurman en Vriend wil hij nooit kwijt.

Vrijwilliger
Geert v.d. Vorstenbosch

Een stoeltjesboor
Een van de laatste aanwinsten voor ons museum is een stoeltjesboor.
De stoeltjesboor is een boormachine met een houten plateau waarop men dient te
gaan zitten als de boormachine op een een houten balk is geplaatst.
Met een pal kan men de boor ontgrendelen. Nadat men de twee handvaten heeft
vastgepakt kan men door te draaien de boor laten zakken en op de juiste plaats
zetten waar het boorgat dient te komen.
Men kan de staanders eventueel onder een bepaalde hoek zetten, zodat men ook
„schuine gaten‟ kan boren.
Boeren en timmerlieden gebruikten vroeger de stoeltjesboor bij het gebintwerk.
Door meerdere gaten naast elkaar te boren, kon men ook rechthoekige gaten in
balken hakken, waar men dan zelfgemaakte pennen in kon slaan.



Sponsor Jan en Margriet van der Linden hebben op 19 november een drukbezochte ”open-dag” gehad
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de zaak en de opening van het nieuwe bedrijfspand aan
het Middegaal.



De sponsor-/vrijwilligersdag van SIEMei werd op 19 november voor de 2 de keer georganiseerd. De sfeer
was goed met livemuziek van Geert Vorstenbosch en zijn orkest.



De 44ste prins carnaval van het Kuussegat Marco den Urste (Autoschade Bons) en de adjudanten
Mark Driessen (Autobedrijf Lathouwers ) en Marc van den Biggelaar (Biggelaar Parket) zijn allen “vriend
van Siemei”).



Vrijwilliger Henk Centen heeft op 10 november het eerste “Veghelse Kuuske” aangeboden aan
burgemeester mevrouw I. Adema.
Het door Sjaak Adriaans ontworpen beeldje is bij het UITpunt aan de Markt in Veghel verkrijgbaar.



Kunstenaar/vriend/vrijwilliger Geert van den Vorstenbosch heeft in december een expositie gehouden in
het Oude Raadhuis.



Onderwerpen voor deze rubriek kunt u per mail doorgeven aan de redactie nieuwsbrief@siemei.nl

