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Van de redactie . . . . . .
Als u deze, de achtste alweer, nieuwsbrief leest bent u net terug van vakantie of u
heeft uw vakantie nog in het verschiet. En . . . als u nog op vakantie bent leest u wat
later.
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Vlak voordat de vakanties begonnen heeft ons museum ‘inwoning’ gekregen.
SIEM heeft zijn intrek genomen in het museum. SIEM nodigt de jeugd van Veghel
en omstreken uit om het SIEMei-museum te bezoeken.
Negen musea in As50-gemeenten hebben in samenwerking een jeugdpaspoort
uitgegeven: P-As50.
Deze musea doen mee: Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst (Ravenstein),
Museum Jan Cunen (Oss), Stadsarchief (Oss), Museum voor Religieuze Kunst
(Uden), Kasteel Heeswijk (Heeswijk), De Kilsdonkse Molen (Dinther), Kunstgroep
De Compagnie (Veghel), Meierijsche Museumboerderij (Heeswijk-Dinther), SIEMeimuseum (Veghel).
Met het jeugdpaspoort kunnen kinderen tot 13 jaar op een leuke manier
kennismaken met negen musea in de regio. Elk van de negen deelnemende musea
heeft een speciale ontdekkingsreis voor de jongeren met een P-Aspoort ontwikkeld.
En met een jeugdpaspoort kunnen kinderen en hun ouders/begeleiders voordelig
naar binnen. Het Jeugdpaspoort zelf is gratis.
In Veghel in het paspoort verkrijgbaar bij het UITpunt en bij het SIEMei-museum.
SIEM, getooid in werkkleding en op zijn helm het logo van SIEMei nodigt de jeugd
uit om op ontdekkingsreis te gaan in het museum.
Er zijn daartoe twee speurroutes uitgezet in ons museum: een voor de jeugd van 6
tot 9 jaar en een voor de jeugd van 9 – 12 jaar.
We hopen dat de jeugd van Veghel e.o. gehoor zullen geven aan de uitnodiging van
SIEM, die u elders in deze nieuwsbrief aantreft.
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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

OPENINGSTIJDEN:
Zaterdag van 09.00 – 12.00 uur
en
WOENSDAG van 13.00 – 17.00 uur

Sponsor in de schijnwerpers
Naam:
Leeftijd:

Rob Feenstra
51jaar

Gehuwd met
Beroep:

Angelique – Kinderen : Flip (14) en Thijs (18)
Eigenaar/directeur AC Nederland

Rob is vele jaren actief geweest in de meubelbranche. In 1999 is hij gestart met AC
Nederland
De activiteiten bestaan o.a. het reinigen van gevels, daken, viaducten,
geluidschermen en het aanbrengen van beschermende coatings,
(www.acnederland.nl).
Graffitiverwijdering en hydrofoberen zijn kerntaken van het bedrijf. Hydropfoberen is
het waterafstotend maken van gevels en brugdekken ter bestrijding van wateroverlast.
Het bedrijf werkt veel voor overheidsinstellingen en aannemers doch ook weten
particulieren AC Nederland goed te vinden.
In het najaar gaat het bedrijf verhuizen naar de Pater Thijssenstraat (Zijtaart).

Een sponsor
in de schijnwerpers

Sport/hobby
Rob is een fanatiek sportman. Hij is actief in de hockeysport, skiën en als het werk het
toelaat staat hij ook nog regelmatig op de golfbaan.
Op TV en in de krant volgt hij de ontwikkeling van vele sporten. De Tour de France
volgt hij dagelijks en Rob verheugt zich op de Olympische Zomerspelen in Londen,
die eind juli van start gaan.
Als trainer/coach van het 1e herenteam van hockeyclub Geel-Zwart brengt hij veel tijd
door op het sportpark aan het Middegaal. Het zal een hele klus worden om het
gedegradeerde team komend seizoen weer terug te brengen naar de 1ste klasse.
Samen met zijn vrouw Angelique en hun honden wandelen ze veel rondom Veghel.
Vakantie
e
Vanaf zijn 5 jaar staat Rob op de ski’s. Iedere winter vertrekt hij met het gehele gezin
naar Oostenrijk of Frankrijk om daar actief in de sneeuw bezig te zijn. Een geplande
knieoperatie kan dit jaar wel eens roet in het eten gooien.
De hele familie is gek van zeilen en men heeft de afgelopen jaren vele weekenden en
vakantie’s op de boot en aan het strand bij het Grevelingenmeer doorgebracht.
Vakantie betekent voor Rob op de eerste plaats actief bezig zijn, ontspannen en je
daarna gezamenlijk richten op Bourgondische activiteiten.
In de zomer trekt hij regelmatig naar Frankrijk.

SIEMei
Rob vindt het een goede zaak dat SIEMei zich inzet
om het industriële erfgoed (machines,
gebruiksvoorwerpen etc.) te behouden voor het
nageslacht.
Dat dit kan in de historische gebouwen
aan de Noordkade is een unieke mogelijkheid.
Als ondernemer wil je daar graag je steentje
aan bijdragen.
Of Rob nog suggesties heeft voor het museum
is hij duidelijk. “Ik ben geen techneut
maar vindt het prachtig wat er gebeurt.
Ik ben onvoldoende in die wereld thuis
om er een mening op na te houden”.
Hij laat dat graag over aan het bestuur
en vrijwilligers van SIEMei.

Vrijwilliger in de schijnwerpers
Naam: Ruud Kiefer
Leeftijd: 63 jaar, gehuwd met Margriet – 2 gehuwde zonen (Dmitri en Pjotr) en
6 kleinkinderen
Beroep: automatiseringsadviseur
Ruud is geboren in Bandoeng (Indonesië) en kwam als 1 ½ jarige peuter met zijn ouders
naar Nederland en gingen in Den Haag wonen.
Tijdens zijn militaire diensttijd (Eindhoven) ontmoette hij Margriet. Na hun huwelijk
woonden ze in Den Haag.
Brabant bleef trekken en was voor Ruud aanleiding om te gaan solliciteren. Hij kon in 1972
beginnen als automatiseringsmedewerker bij DMV (Campina) Veghel en ze zijn toen in
Veghel gaan wonen.
In 1987 is Ruud als automatiseringsadviseur gaan werken bij de provincie Noord-Brabant
in Den Bosch. Na 25 jaar trouwe dienst is hij in januari 2012 met FPU gegaan.
Hobby’s/sport
In zijn beginjaren in Veghel heeft Ruud gevoetbald bij de Hypotheekboys. Hij was vooral
e
sterk in de 3 helft. Met zijn racefietsje heeft hij veel Brabantse wegen verkend.
Nu fietst hij nog veel recreatief op zijn hybride en Margriet gaat ook regelmatig mee.
Na het volgen van een cursus “glas in lood” bij het Pieter Breughelinstituut is Ruud zich in
zijn vrije tijd gaan toeleggen op het ontwerpen en maken van glas in lood ramen/panelen.
Ook heeft hij bij het PBI een cursus smeden gevolgd. Bij SIEMei wil hij het smeden in de
praktijk brengen.
Vakantie
Ruud en Margriet waren echte tentkampeerders en zij trokken met hun “lelijke eend” en
zoons regelmatig naar Frankrijk. Het primitieve leventje in mooie natuurgebieden trok hen
aan. De laatste jaren is de tent niet meer van de zolder gekomen en gaan ze in pensions of
hotels.
Men maakt lange natuurwandelingen en geniet enorm van de omgeving.
Voor dit jaar staat er een vakantie gepland en gaan ze met het gehele gezin en aanhang
(12 personen) naar een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk.
Ruud en Margriet zijn ook verschillende keren in Qatar op vakantie geweest. Zoon Dmitri
werkte en woonde daar met zijn gezin in de hoofdstad Doha. Als toerist hebben zij in de
woestijn een museum bezocht: een fort met allerlei “kunstschatten” die uit de regio en de
rest van de wereld zijn verzameld.
Zo’n sjeik kan met veel geld alles kopen wat hij wil. Bij SIEMei hebben we dat geld niet…en
moeten daarom zuinig zijn op ons cultureel erfgoed aan de Noordkade
SIEMei
De voetbalclub de Hypotheekboys is gestopt
met voetballen en is omgevormd tot
een buurt-gezelligheidsvereniging.
De club had een excursie + feestje bij SIEMei
georganiseerd. Het geheel sprak Ruud wel aan
en hij had nu toch voldoende vrije tijd om als
vrijwilliger actief te worden.
Hij had al meteen gezien dat er een volwaardige
smidse aanwezig is. Het geleerde bij het PBI
kan hij nu in de praktijk brengen en hij hoopt
ook nog zijn vakkenis te vergroten door samen
te werken met andere vrijwilligers.
Hij voelt zich er thuis en vindt het een zinvolle
tijdsbesteding, die tevens nuttig en leerzaam is.
Wat zou Ruud veranderen of laten aanpakken
als hij de baas van SIEMei zou zijn?
Nog onvoldoende mensen uit Veghel en omgeving
zijn bekend met SIEMei. In zijn ogen moet er meer
publiciteit gegeven worden aan het museum.
Door het organiseren van meer tentoonstellingen,
gericht op Veghelse bedrijven/organisaties
en/of producten, kan men beter aan de weg timmeren.

Vrijwilliger
Ruud Kiefer



Tijdens het laatste Slokdarmfestival bruiste het in en rond het SIEMei-museum. Het museum heeft tijdens de
festivaldagen veel enthousiaste bezoekers mogen ontvangen.



Op 7 juni was één van de redactieleden op de Alpe d’Hues om zijn zoon te assisteren die in het kader van de actie
Alpe d’Huzes 6x de alp op fietste. Ook Rene Smink, sponsor/vriend van SIEMei, heeft met het team van de Smink
Group dit jaar - voor de tweede keer - aan de Alpe d’Huzes deelgenomen.



Frans van Aseldonk is toegetreden tot het bestuur van SIEMei. Komende tijd zal bekeken worden welke taken hij
binnen het bestuur op zich zal nemen.



SIEMei heeft een nieuwe flyer en een nieuwe folder over het museum uitgegeven. HIER treft u de flyer aan en
HIER is de folder in te zien. Indien u folders zou willen verspreiden onder medewerkers, klanten, familie e.d., stuur
dan even een bericht naar ons via ons emailadres: nieuwsbrief@siemei.nl

Hallo speurneuzen van Veghel e.o.,
Ik ben SIEM van het SIEMei-museum. Ik heb een
speurtocht voor jullie gemaakt in ons museum.
Overal waar ik in het museum sta met een cijfer in mijn
hand mag je een vraag beantwoorden.
Ben benieuwd of jij een echte speurneus bent.
Kom jij mij ook eens een keertje opzoeken.
de groeten van

Siem

