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Trots en een beetje voldaan stond onze voorzitter, Piet van der Poel, op 1 oktober
naast het bord op het H.Hartplein.
Want . . . SIEMei voert de directie van de werkzaamheden rond de terugplaatsing
van H.Hartensemble op de oorspronkelijke plaats waar het in 1924 geplaatst werd.
In samenwerking met Revabo, ROC De Leijgraaf en het Fioretti College zullen de
werkzaamheden uitgevoerd worden.
Onze vrijwilligers kunnen nu laten zien dat het museum een dynamisch museum is,
dat ook oog heeft voor het industriële erfgoed uit eigen omgeving.
De diefstal van de paaltjes van het oorspronkelijke hek zal geen roet in het eten
gooien. ‘We maken gewoon nieuwe’, werd er al meteen na het weghalen van de
historische paaltjes geroepen.
Een uitspraak die past bij een museum, dat in haar logo heeft staan:
‘n Museum dat werkt.
De komende weken en maanden zullen de vrijwilligers de handen uit de mouwen
(moeten) steken, want er wordt naar gestreefd om op 31 december de klus geklaard
te hebben.
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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:
Bart Kablau
Leeftijd:
28 jaar
Samenwonend met Joyce
Beroep:
mede eigenaar/directeur KJ Business Software

Een sponsor
in de schijnwerpers

Bart heeft een opleiding information-engineering gevolgd aan de Hogeschool van
Amsterdam.
In het laatste studiejaar heeft hij gekozen voor “ondernemend afstuderen”.
KJ Business Software, opgericht door Bart Kablau en Peter Joustra, ontstond in 2004
vanuit een ambitieuze afstudeeropdracht: “zet in 1 studie jaar een levensvatbaar
bedrijf op”.
De tijdens de opleiding opgestarte onderneming bestaat inmiddels 8 jaar en het bedrijf
is nu een van de spelers in Nederland op het gebied van ERP-systemen om rekening
mee te houden.
Er zijn inmiddels 15 gedreven softwarespecialisten werkzaam met een no-nonsens
missie: Bedrijfsprocessen efficiënter maken.
Sneller, makkelijker en beter. (www.kj.nu)
Binnen het bedrijf ontwikkelt men in overleg met de klant specifieke software om
bedrijfsprocessen te structureren en verbeteren. Men levert uniek maatwerk.
Bart vindt dat je lol in je werk moet hebben en op de werkvloer moet op zijn tijd
gelachen worden.Er moet hard gewerkt worden binnen het bedrijf maar er is ook tijd
voor ontspanning . Een weekend met de hele club naar het buitenland bv. Barcelona
vindt hij prachtig.
Sport/hobby
Bart gaat volledig op in zijn werk en besteedt niet meer zoveel tijd aan sporten. Om
zijn lichaam in de plooi te houden gaat hij 2x per week naar de fitness bij Laco in
Veghel. In zijn “jonge jaren” was hij actief met thaiboksen en hardlopen.
Naast het werk vindt Bart het onderhouden van sociale contacten (familie, vrienden en
collega’s) belangrijk.
Hij houdt van reizen en bezoekt graag andere werelddelen, zoals Zuid-Afrika, Mexico
en Thailand.
Wintersport trekt hem. Hij staat graag op de ski’s of snowboard. Maar de après-ski
met de hele vriendengroep is het belangrijkste doel.
SIEMei
Wat heeft hij met SIEMei?
Op de eerste plaats zijn het buren en zijn ze gezamenlijk gehuisvest op een unieke
historische locatie. We gaan als buren met elkaar om en verlenen over en weer handen spandiensten.
Het museum is een mooie ontwikkeling, die prima past op de Noordkade en een mooi
tijdverdrijf voor de oudere generatie.
Het effect van het museum is dat er een aantal mooie zaken bewaard blijven voor de
toekomstige generatie.
Hij wil dat werk graag ondersteunen.
Suggesties
Timmer wat meer aan de weg om je bekendheid bij het publiek te vergroten.
Organiseer laagdrempelige activiteiten voor de bedrijven .

Vrijwilliger in de schijnwerpers
Naam: José (54) en Henk (62) van Wanrooij
1 zoon en 1 dochter en 2 kleinkinderen
José werkt als interieurverzorgster bij BrabantZorg Schoon. Zij is actief bij een aantal
ouderen in Veghel. Henk is als 1ste hoofdmonteur werkzaam bij Agrifirm te Veghel.
Hij heeft een technische opleiding gevolgd en is op 16-jarige leeftijd als monteur gaan
werken bij de CHV. Tussentijds heeft hij 1½ jaar bij Rapistan van de Lande gewerkt en
is nu weer ruim 42 jaren op het oude nest. Hij heeft diverse (interne) opleidingen
gevolgd en is in de loop der jaren opgeklommen naar zijn huidige functie.
Hobby’s / sport
José zwemt graag en is iedere maandagavond bij Fitland in Gemert met een groepje
actief.
Verder is ze actief in het recreatieteam van het verzorgingscentrum Joachim & Anna in
Veghel. Jarenlang heeft José met de andere vrijwilligers een vlooienmarkt
georganiseerd.
Samen zetten ze regelmatig wandeltochten voor rolstoelen uit in het Veghelse
buitengebied.
Bij de Veghelse avondwandelvierdaagse doet ze ieder jaar met een groep bewoners
mee.
José is ook als mantelzorger actief bij een gehandicapte buurvrouw.
Henk is een echte verenigingsman. Sport trekt hem niet zo. In zijn jongensjaren was hij
actief bij de waterpolovereniging.
Bijna 40 jaar is Henk als vrijwilliger actief geweest bij de bedrijfsbrandweer van de CHV.
Hij is als brandwacht gestart en op 60-jarige leeftijd als ondercommandant gestopt.
Bij de Heemkundekring Vehchele is hij voorzitter van de commissie Open-monumentendagen.
Henk is lid van de Leefbaarheidsgroep Oranjewijk en deze houden zich samen met de
gemeente Veghel, Area en Vivaan bezig met de herinrichting en leefbaarheid van de
wijk.
Verder is hij bestuurslid van de Wijkraad Kern-West.
In de schaarse vrije tijd, die Henk nog over heeft houdt hij zich bezig met de opzet van
een fotoarchief omtrent de geschiedenis van de CHV, stamboomonderzoek van de
familie Van Wanrooij en aangetrouwde takken, het verzamelen van bidprentjes (ong.
6000 digitaal) en kruisbeelden.
Vakantie
Toen de kinderen klein waren werd de aanhanger volgeladen met de fietsen etc. en
trokken ze er met het gehele gezin op uit naar Center Parcs of naar de Zeelandse kust.
Jaren geleden hebben ze nog een mooie reis gemaakt naar Griekenland en ze hebben
enorm van de natuur genoten tijdens een rondreis naar de Noordkaap.
SIEMei
Aangezien Henk meer dan 40 jaar werkzaam is bij CHV op de “Noordkade” was
Stephan van de Ven zo slim om Henk te vragen om de kar mee te gaan trekken bij het
opzetten van een museum. Henk is dan ook vanaf het eerste uur betrokken bij SIEMei.
Voor hem was de “Noordkade” zijn werkterrein en zag hij het als de “fabriek met zijn
machines etc”.
Mede door Stephan heeft hij oog gekregen voor de historische waarde van gebouwen,
bouwstijlen en het ontstaan er van.
Henk is als bestuurslid primair verantwoordelijk voor de werkplaats. Vanwege zijn
kennis van oude fabrieken, machines etc. wordt hij veelvuldig als vraagbaak gebruikt.
Henk houdt zich graag bezig met het opknappen van oude machines. Aan de andere
kant wil hij zich graag met alles bemoeien en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Mede door zijn enorme kennis wordt hij veelvuldig ingeschakeld voor rondleidingen in
het museum en door de historische gebouwen aan de Noorkade.
Henk zit er gewoon bij te glunderen als hij zit te vertellen over wat er nu allemaal wordt
gerealiseerd op de Noordkade. Hij steekt zijn bewondering voor de initiatiefnemer(s)
dan ook niet onder stoelen of banken.
José is in het verleden vaak met Henk naar de Noordkade gegaan als Henk buiten
werktijd voor een storing moest opdraven.

Vrijwilliger

Zij is dan ook gelijk actief geworden binnen het museum. Onder leiding van Wim Verhoeven organiseert zij met Diana
van de Tillaart de huishoudelijke en horeca-activiteiten.

Wat trekt hen zo aan bij SIEMei?
Zij vinden het een prachtige groep van mensen, die door de techniek en historie met elkaar verbonden zijn. Iedereen
streeft hetzelfde doel na en is bereidwillig om taken op zich te nemen. Er is geen verschil in rangen en standen. We
pakken het samen op, er is wederzijds begrip en men wordt gewaardeerd voor wat men doet. Dat moet je ervaren!
Wat zouden zij veranderen als ze de baas van SIEMei waren?
Henk zou allemaal nieuwe sloten monteren en een goed sleutelplan maken. De deuren staan teveel open en daar
lopen we risico’s mee.
José vult aan dat we met diverse partijen in en om het gebouw actief zijn. Er is een enorme en goede samenwerking
tussen de verschillende partijen. Laat daar geen misverstanden over bestaan.
Er lopen steeds meer “vreemde”mensen op het terrein en in het gebouw rond en je moet voorkomen dat het een keer
fout loopt.
In het museum zijn veel waardevolle stukken aanwezig en die moeten we zorgvuldig bewaken. Dat gaat volgens Henk
niet altijd goed. José en Henk stoppen veel vrije tijd in SIEMei en dat levert hen veel ontspanning, waardering en
vriendschap op.

Open dag voor de sponsors, vrienden en vrijwilligers van het museum
op 10 november 2012
Aan de Noordkade wordt hard gewerkt en er zijn vele ontwikkelingen/activiteiten in en in de directe omgeving van het
SIEMei-museum.
Door de inzet van de vrijwilligers, sponsoren en vrienden van het museum is het bestuur in staat om het museum
verder uit te bouwen.
Om betrokkenen te bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar, maar vooral om elkaar op een gezellige manier
te ontmoeten nodigt het bestuur van SIEMei hen uit op zaterdag 10 november a.s. in het museum
aan de N.C.B.-laan 52a (Noordkade) in Veghel.
Onder het genot van een drankje en hapje kunnen we van 16.00 tot 20.00 uur van gedachten wisselen en laten het
bestuur en de vrijwilligers vol trots de ontwikkelingen van afgelopen jaar zien.
Op deze middag zullen Piet en de Pastinakels zorgen voor een passende muzikale omlijsting.
Op deze middag worden door onze ervaren gidsen korte rondleidingen verzorgd in het museum en in de historische
gebouwen aan de Noordkade.
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.



Het cultuurcafé van de kunstgroep Compagnie zit inmiddels alweer enkele weken op de Noordkade. In het
Brabants Dagblad was te lezen dat de kunstgroep laaiend enthousiast is over hun nieuwe stek . . .
Wij zijn dat overigens al jaren.



Vanaf 14 oktober hebben we echte buren gekregen. Onder hetzelfde dak is nu ook de servicebioscoop Industry
gevestigd. We wensen onze nieuwe buren veel succes.



Op termijn zal een stichting ‘Cultuur Haven Veghel’ de cultuursluster aan de Noordkade gaan beheren. Dat werd
onlangs bekend gemaakt door wethouder Riny van Rinsum.



Toch mooi om te horen dat ook een minister (Melanie Schultz van Haegen) zo enthousiast is over wat er allemaal
rond het SIEMei-museum gebeurt.



6 oktober verzamelden op het P-terrein van SIEMei 100 klassieke tractoren om te vertrekken voor een
verrassingstocht door de Meierij. Laat in de avond kwamen de tractoren terug bij het museum om nog gezellig na te
buurten over deze mooie tocht. Onze voorzitter, Piet van der Poel, was een van de deelnemers en vertrok als
laatste voor deze verrassingstocht.

Het bestuur van SIEMei is op zoek naar

een penningmeester.
Per 1 januari komt de bestuurszetel vacant.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur
via info@siemei.nl of telefonisch bij de voorzitter
de heer Piet van der Poel 06-54924764

