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Van de redactie . . . . . .
Als u deze nieuwsbrief ontvangt kunt u met uw familie, vrienden en kennissen op
de zondagen 29 april en 20 mei nog deelnemen aan rondleidingen in de gebouwen
van het voormalige CHV-complex.
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Op onze website www.siemei.nl treft u daar meer informatie over aan.
Als rasechte Veghelaar laat ik mijn gedachten nog wel eens afdwalen naar het
midden van de vorige eeuw. Toen mijn vader werkte in een van de gebouwen van
het complex.
Ook ik heb daar als student in de vakantieperiode gewerkt voor een zakcent. Achter
een naaimachine jute zakken herstellen, met een grote drukpers het blauwe CHVembleem op de zakken drukken of liggend op je rug in een grote droogsilo de
gaatjes in de roosters schoonmaken.Deze gedachten komen meerdere malen in me
op als ik richting het SIEMei-museum rij.
Er zijn in Veghel en omstreken ongetwijfeld vele mensen die (in gedachten) nog
verbonden zijn met de CHV. Zij kunnen hun hart nog eens ophalen tijdens de
eerdergenoemde rondleidingen in april en mei.
Onlangs ontving ik een prachtige foto van de maalderij waar mijn vader vele uren,
dagen, jaren heeft doorgebracht.
De bekende MIAG walsstoelen zijn goed in beeld gebracht. Ik zie het graan e.d. nog
door de doorzichtige kolommen naar beneden vallen en hoor het gezoem van de
motoren die de walsen aandreven. . . enz., enz.
De foto van de maalderij is elders in deze nieuwsbrief terug te vinden.
Wilt u ook nog eens ronddolen in de gebouwen van de CHV (van ‘de boerenbond’)
en uw gedachten en herinneringen nog eens opfrissen?
Kaartjes voor de rondleiding zijn verkrijgbaar bij het UITpunt aan de Markt in Veghel.
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Namens de redactie
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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
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Het SIEMei-museum:

Sponsor in de schijnwerpers
Naam:
René Smink
Leeftijd:
46 jaar
Samenwonend met Brigitte – KinderenKoen (18) en Loy (13)
Beroep:
Directeur/eigenaar Smink Group BV

Een sponsor
in de schijnwerpers

René is in 1985 als lasser gestart en werkte voor diverse opdrachtgevers. In 1989 is
hij als zelfstandige gestart en hield zich hoofdzakelijk bezig met onderwaterlassen.
Vanaf 1995 kwam er geleidelijk aan ook personeel in dienst en hield hij zich naast
lassen ook bezig met het realiseren van proces installaties voor diverse
opdrachtgevers.
Het bedrijf van René heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat zich
bezighoudt met het (mede)ontwerpen, fabriceren en installeren van componenten en
totale installaties voor de high-tech industrie, o.a. op het terrein van de farmacie,
biotechnologie, halfgeleiders en zonne-energie. www.smink-group.com
Er zijn 50 medewerkers in dienst.
In 2011 werd het nieuwe bedrijfspand op de Amert 441 opgeleverd met o.a. een
cleanroom, waarin met zeer hoogwaardige apparatuur stofvrij wordt gelast.
Sport/hobby
René is een fanatiek sporter. In zijn jeugd is hij jarenlang actief geweest in de
zijspancross. Hij zat bij Dick van Heugten “in de bak” en samen reden ze grandprix –
wedstrijden. Zij trokken met hun camper en een groep Nederlandse zijspanrijders
door heel Europa om aan wedstrijden deel te nemen.
René is nog steeds actief met, squashen, skeeleren, wielrennen en zeilen
Op 7 juni 2012 staat hij met het team van de Smink Group voor de tweede keer aan
de start van Alpe d’Huez. http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/renesmink/renesmink/actie.aspx
Evenals in 2011 wil René 6 keer de Alpe d’Huez bedwingen.
De hobby’s van René hebben te maken met oude technieken. Het verzamelen en
rijden van oldtimers. Op zijn kantoor hangt dan ook een levensgrootte foto van zijn
prachtig gerestaureerde Ford Mustang V8.
En als het mooi meer wordt wil hij ook nog graag met vrienden een mooie tour maken
op zijn Harley Davidson.
Vakantie
In de zomer gaat de familie Smink richting Italië. Ze hebben hun hart verloren in
Toscane. Een prachtige natuur, mooie historische steden en de Italiaanse keuken
hebben een enorme aantrekkingskracht op de bourgondiër Smink.
In de winter gaat hij met zijn vrienden skiën in Sölden (Oostenrijk).
SIEMei
Wat heeft hij met SIEMei?
Uit de hobby’s blijkt al dat René iets heeft met oude technieken..Hij kan er van
genieten als een monteur met smerige handen aan zijn oldtimer aan het sleutelen is.
Die man hoort aan het geluid van de motor of iets goed is of kapot dreigt te gaan. In
de moderne garage werkt de monteur met een laptop.
Hij vindt het geweldig dat de vrijwilligers van SEIMei zich inzetten om al die prachtige
oude machines te conserveren en te bewaren voor de toekomst. De entourage aan de
Noordkade vindt hij gewoon in een geschiedenisboek passen. Op deze manier kan de
jeugd straks ook nog zien waar die mooie technieken in oorsprong vandaan komen.
Dat werk wil hij graag ondersteunen.
Als René de baas was van SIEMei zou hij zorgen dat er van de bedrijven, die Veghel
groot gemaakt hebben, een speciaal hoekje ingericht wordt in het museum.

Vrijwilliger in de schijnwerpers
Naam: Joop Meeder
Leeftijd: 57 jaar, gehuwd met Mies – 1 gehuwde zoon
Beroep: vervroegd gepensioneerd (hoofd facilitaire zaken)
Joop is een geboren Rotterdammer en woont al een groot aantal jaren in Veghel.
Hij heeft aanvankelijk een monteurs-opleiding gevolgd en was werkzaam bij een grote VWdealer Hoogenboom in Rotterdam.
Op 20-jarige leeftijd moest hij als dienstplichtige in militaire dienst. Het beviel hem wel en
hij zag goede toekomstmogelijkheden.
Hij heeft intern de opleiding tot militair verpleger gevolgd met o.a. de specialisatie
ambulancechauffeur. In de praktijk is Joop doorgegroeid tot hoofd inwendige dienst van de
vliegbasis Gilze Rijen.
Hobby’s/sport
Joop wandelt erg veel in de vrije natuur rondom Veghel. Met Mies trekt hij er regelmatig op
uit om te fietsen en op tijd te genieten van een terrasje.
Als techneut houdt hij zich graag bezig net het opknappen van klusje rondom het huis.
Joop heeft een bijzondere hobby en wel het verzamelen van bidprentjes. Hij heeft er nu
ruim 3400 en de resultaten slaat hij op in zijn computer. Op deze manier legt hij een stuk
geschiedenis vast. Ook heeft hij de bidprentjes van enkele leden van een Koninklijke
familie en kerkelijke autoriteiten o.a. Bisschop Bekkers.
Samen met zijn vrouw Mies treden zij op als mantelzorger voor enkele kennissen.
Vakantie
Joop en Mies zijn helemaal weg van Canada. Hun grote droom is om ooit nog eens naar
Canada te emigreren. Gezien de leeftijd zal dat steeds moeilijker worden.
Vanwaar die passie voor Canada? De roots van Mies haar biologische vader liggen in
Canada en zij heeft daar ook nog verschillende familieleden wonen.
Mies is al verschillende keren bij de familie op bezoek geweest, maar om allerlei formele
en ambtelijke redenen werden hun verzoeken om zich daar definitief te kunnen vestigen
afgewezen.
Op dit moment wordt via een belangrijk politiek persoon in Canada gepoogd om alsnog
een vergunning te bemachtigen. De reizen naar Canada zijn zo duur dat er voor reguliere
vakanties in Europa niets overblijft.
SIEMei
Joop heeft altijd belangstelling gehad voor de techniek. Na een rondleiding door SIEMei
raakte hij geïnteresseerd in de activiteiten van het museum.
Hij was net met vervroegd pensioen gegaan en zocht een zinvolle tijdsbesteding.
Samen met anderen werken aan het opknappen van historische machines vindt hij een
mooie en gezellige bezigheid.
Bij de koffie en onder het werk hoor je van de andere vrijwilligers en bestuursleden
prac htige verhalen over de diverse machines en de historische gebouwen aan de
Noordkade.
Wat zou Joop doen als hij de “baas” van Siemei was ?
Hij zou een loods maken om alle spullen binnen op te slaan en op de website een
uitvoerige beschrijving laten maken van alle aanwezige machines en museumstukken en
dat voorzien van mooie foto’s.

Vrijwilliger
Joop Meeder



Van de Oldtimer-groep uit Alphen en Dongen ontvingen we het bericht dat het bezoek aan ons museum
geweldig was en dat iedereen genoten heeft. De rondleiding had eenieder geboeid.
Bij de dankbetuiging zat onderstaande foto bijgesloten.



Op 23 januari bezocht de CDA-statenfractie, onder leiding van de directeur van bouwbedrijf Van de Ven
die aan de restauratie werkt, het voormalige CHV-complex , een industrieel erfgoed in Veghel;
aansluitend vergaderde de fractie met delegaties van de CDA-raadsfractie van Veghel, Sint Oedenrode
en Schijndel in het SIEMei Museum in Veghel, waar de rijke historie van het industriële en agrarische
bedrijfsleven en het culturele erfgoed van de Meierij is veilig gesteld.
Wij danken de vrijwilligers hartelijk voor hun gastvrijheid.



Van de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed ontvingen we het bericht dat er binnenkort een boek
verschijnt dat de geschiedenis van de beeldbuis van Philips beschrijft. Het boek wordt op de markt
gebracht onder de titel: ‘Buiten beeld geraakt’. HIER tref je meer informatie aan.



Heemkundekring Erthepe organiseert in het voorjaar in samenwerking met leden van de familie Munsters
en SIEMei in Veghel een aantal activiteiten over het grootste industriële bedrijf dat Erp vlak na de
Tweede Wereldoorlog kende.
In de week 10 t/m 17 juni zal in en rond ons museum een tentoonstelling rond MUNSTERS MACHINES
georganiseerd worden.
HIER treft u het volledige programma rond de tentoonstelling van MUNSTERS aan.

Maalderij CHV Veghel met de walsstoelen van MIAG

SIEMei organiseert themabijeenkomst over de historie van drukwerk.
In het weekend van 28 en 29 april 2012 organiseert SIEMei in
samenwerking met een aantal drukkerijen een historische tentoonstelling
over de ontstaansgeschiedenis van drukwerk.
In het museum zijn al diverse oude drukmachines van drukkerij Bek en
Graphiset aanwezig.
Tijdens het themaweekend worden nog een aantal oude handbediende
machines gedemonstreerd door Hans van de Donk van drukkerij Bek en
Mari Ketelaars van Graphiset.
De bezoekers zullen op een actieve wijze betrokken worden bij het
vervaardigen van drukwerk.
Deelname aan het weekend door sponsors/vrienden
Sponsors/vrienden, die vanuit hun eigen drukkerij en/of kennis een actieve
bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met bestuurslid Martien
van Osch, telefonisch bereikbaar
op telefoonnummer 0413-365676, mob.06-45079530, email:
mvosch@hotmail.com

