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Na sombere berichtgevingen in de laatste Nieuwsbrieven,
kunnen we nu met positievere berichten komen. Het
museum is weer open, de rondleidingen vinden weer
plaats, er worden weer fotoshoots gehouden en in de
werkplaats zijn vele vrijwilligers weer druk aan de weer
met een diversiteit aan werkzaamheden. Een van deze
activiteiten is het ‘aan de praat krijgen’ van de Blackstone

(zie artikel in deze Nieuwsbrief).
Ook buiten wordt er hard gewerkt aan het spoorweg materieel. Er is o.a. veel aandacht
besteed aan de komst van het stalen D-rijtuig. Zowel de schrijvende pers als Omroep
Meierijstad hadden ruimte ingeruimd om de komst van deze wagon onder de aandacht te
brengen.
Verder werd in de pers uitvoerig stilgestaan bij het snelfietspad en vooral bij de problemen
die er zijn ontstaan t.a.v. de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Om de vaart erin te
houden heeft gemeente Meierijstad besloten om het project in fasen uit te voeren. Van dit
plan is ook het bestuur van SIEMei op de hoogte gebracht.

IN MEMORIAM
Bertus van ’t Westeinde is op 97 jarige leeftijd overleden.
Bertus was verzamelaar/eigenaar van oude bedrijfsmotoren. Hij
heeft bijna zijn hele verzameling in bruikleen gegeven aan SIEMei.
Hij was er trots op dat zijn motoren voor een breed publiek
toegankelijk zijn.
Bertus was een vlotte prater, een bevlogen ambachtsman, die nog
elke dag genoot van het leven en van zijn hobby.
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Herinrichting museum SIEMei
Eind vorig jaar is er een
inventarisatie gemaakt van
(bijna) alle artikelen, machines
en attributen die in het SIEMei
museum zijn te bewonderen. De
reden van deze inventarisatie
was onder andere om een check
uit te voeren of er een relatie was
met de doelstellingen van het
museum i.c. of er sprake is van
industrieel erfgoed in de Meierij.
De vrijwilligers Harry Fleuren en Theo Hermsen
hebben de inventarisatie uitgevoerd en o.a.
aangegeven wat zeker in het museum thuis hoort en
welke spullen ‘opgeruimd’ kunnen worden. Ook zijn er aanbevelingen gedaan om het
museum ruimtelijker in te richten en voor een meer thematische aanpak te kiezen. Enige
tijd geleden zijn Gerrit Diepenbroek en Ronald van Uden gestart met de herindeling
waarvan inmiddels de brandweer hoek in de Meierijhal en de hele CHV hal onderhanden
zijn genomen. De laatste resultaten zijn nu te zien zijn bij binnenkomst van het museum.
Op de foto is te zien dat de hout snijwerken van Harrie Ketelaars een nieuwe plaats
krijgen.

Blackstone motor na 40 jaar weer bedrijfsklaar
In 2018 kwam SIEMei in het bezit van een Blackstone motor. Deze motor had vele jaren
dienst gedaan bij de stoelenfabriek van Martien van den Hoogenhoff, gevestigd in de
gemeente Mill. Deze machine werd ingezet voor de aandrijving van diverse soorten
machines voor houtbewerking.
Na het beëindigen van het bedrijf kwam de Blackstone in handen van SIEMei. Een aantal
jaren bleef de Blackstone op het lijstje staan van werkzaamheden die nog een keer aan
bod zouden komen.
Ruim .anderhalf jaar geleden kwam er ruimte
in de werkplaats om de Blackstone Motor
onder handen te nemen en proberen de motor
weer aan de praat te krijgende De motor stond
op een aantal pallets dus is allereerst
begonnen om een grondframe te bouwen,
Waarna de motor zelf onderhanden is
genomen. Dankzij deskundige vrijwilligers van
SIEMei lukte het om de Black Stone weer aan
de praat te krijgen. De motor wordt ingebouwd
in een container en kan o.a. worden ingezet bij
De zuiger in de takel
evenementen en demonstraties.
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Sponsor in de schijnwerper:

Naam: Joey van Houtum
Leeftijd: 30
Partner: Milou (29)
Beroep: eigenaar Draaistroom Nederland

Joey is geboren en getogen in Veghel. Na de lagere school ging hij naar het Fioretti
College en is opgeleid tot constructiebankwerker.
Tijdens zijn opleiding heeft hij stage gelopen bij constructiebedrijf
Bongers in Erp.
Na het afronden van zijn opleiding kon Joey gelijk als
lasser/constructiewerker in dienst treden bij Bongers.
In augustus 2012 is hij in het bedrijf van zijn vader gaan werken
– Draaistroom Nederland. (www.draaistroom.net) Hier is veel
informatie te vinden.
Vader Cor van Houtum had in het verleden een bedrijf dat o.a
printers repareerde.
Dit bedrijf heeft hij in 2014 verkocht.
Zijn hobby windmolens en zonne-energie nam grotere vormen
aan en hij is in 2008 gestart met Draaistroom Nederland.
Het bedrijf houdt zich bezig met het leveren en monteren van
duurzame systemen voor het opwekken van stroom.
95% van de werkzaamheden omvatten het aanleggen van
zonnepanelen en bijbehorende installaties. Regelmatig bouwt men nog windmolens voor
particulieren. Gezien de wet- en regelgeving worden de windmolens hoofdzakelijk
geplaatst in de polders in het noorden van het land. In woonwijken geven de windmolens
teveel geluidoverlast.
Om goede service te kunnen verlenen worden de primaire werkzaamheden hoofdzakelijk
uitgevoerd in een de regio rondom Veghel.
Joey benadrukt dat zij niet alleen zonnepaneleninstallaties aanleggen maar ook in staat
zijn om randapparatuur te leveren en repareren. Door dit in eigen huis uit te voeren kan
men snel werken en hoeft de klant nooit lang te wachten.
Draaistroom gaat voor het werken met kwaliteitsproducten en veiligheid bij het aanleggen
van zonnepanelen.
Joey is trots op de door hem aangeschafte aanhangwagenkraan, een Klaas K 400 All-Up.
Deze bouwkraan heeft een uitschuifbare een haakhoogte van meer dan 34 m, en een
hijslast van maximaal 3.000 kg.
Met deze kraan kunnen zijn medewerkers snel en veilig werken.
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Sport
Joe
y is geen echte sporter. Wel gaat hij graag met vrienden crossen op zijn Suzuki RMZ 450.
Hij volgt op Tv het Formule 1 racen en motorcross MXGP wedstrijden.
Hobby
Joey sleutelt graag met zijn vrienden aan hun crossers. Ze hebben een speciale bus en
gaan daarmee naar de diverse circuits om te crossen en lol te maken.
Zijn vriendin Milou heeft een grote Amerikaanse jeep met V8 motor Chevrolet Blazer. Hij
helpt haar met het restaureren van deze klassieker uit 1977.
Als het mooi weer is gaat hij met Milou motorrijden. Zij op een Suzuki Intruder 600 en hij
op een Kawasaki Z 800.
Vakantie
Samen met Milou heeft hij diverse verre vliegreizen gemaakt o.a. naar Amerika om daar
een camperreis te maken.
Regelmatig gaan ze naar Canada, omdat ze daar familie en vrienden hebben.
In de zomervakantie vliegen ze naar de zon om lekker niks te doen.
SIEMei
Joey en zijn vader Cor hebben een brede belangstelling voor techniek. Ze hebben
regelmatig contact met Jan Munsters en Mari van den Boogaart van SIEMei.
Hun enthousiaste verhalen waren aanleiding om het museum te ondersteunen.
Hij vindt het mooi dat de kinderen hier wat kunnen leren over het verleden. Voor
enthousiaste techneuten is het een mooi tijdverdrijf om te werken in het museum , de
werkplaats of bij het Veghels Spoor.
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Opknapbeurt woonwagen
De woonwagen die naast het pand van SIEMei staat geparkeerd, is weer aan een
onderhoudsbeurt toe.
Deze wagen- in de volksmond ook wel salonwagen of pipowagen genoemd- heeft een
grote onderhoudsbeurt nodig, zowel binnen- als buitenzijde
Een aantal vrijwilligers o.l.v.
Frans van Dooren is aan het
schilderen maar voert gelijktijdig
werkzaamheden uit als het
vervangen
verrotte
kozijnonderdelen, verwijderen
van schimmel, herstellen van
lekkages en andere klussen die
nodig zijn om de woonwagen
weer in een goede staat te
krijgen.
CHV (kunst)objecten verhuizen naar de Noordkade
Bouwactiviteiten op het terrein waarin voorheen het CHV hoofdkantoor was gevestigd zijn
de reden dat er een 2-tal objecten een andere bestemming moeten krijgen.
In een eerder stadium werden de objecten naar de productie fabriek aan de Rijksweg
geplaatst in afwachting van een definitieve locatie.
Het zou Stefan van de Ven niet zijn als hij geen oplossing zag
voor een herbestemming.
Een plek op de Noordkade lag voor de hand. Een aantal
vrijwilligers van SIEMei en met medewerking van Van de Ven
bouwbedrijf werden de objecten verhuisd. Een hele klus omdat
de objecten in beton waren gegoten en wel zodanig dat er hard
moest worden gewerkt om ze van de sokkels te ‘bevrijden’.
Hierna werden de objecten gedemonteerd en naar de
Noordkade getransporteerd.
De objecten werden ontworpen en gemaakt door de centrale
technische dienst van de CHV ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de CHV.

5

Vrijwilliger in de schijnwerper:
Naam: Marjan Jamry

Leeftijd 73

Beroep: gepensioneerd onderwijzer
Marjan is geboren in Coevorden. In verband met de werkzaamheden van zijn vader is het
gezin in 1953 naar Veghel verhuisd.
Marjan heeft het lager onderwijs op de Lambertusschool gevolgd. Aansluitend is hij naar
de ULO in Schijndel gegaan en heeft hij ook de HAVO-top doorlopen.
Hij ging naar de school voor onderwijzeressen bij de Franciscanessen in Veghel. Hij
behoorde tot de eerste lichting jongens, die daar opgeleid werden tot onderwijzer. Later
werd de naam van de school gewijzigd in “Kweekschool”. In 1971 is hij geslaagd als
onderwijzer.
Hij had stage gelopen op de Lambertusschool en kon daar een baan krijgen bij Bert
Sperber.
Echter Marjan moest eerst in militaire dienst en mocht na 1 jaar vervroegd de militaire
dienst verlaten en kreeg toen alsnog een aanstelling op de
Lambertusschool.
Hij heeft altijd op de basisscholen in Veghel en de regio
gewerkt. Na diverse fusies van de scholen kwam hij
uiteindelijk in dienst bij SKIPOV en die instelling is sinds kort
ondergebracht bij VERDI een scholengemeenschap, die in
heel Meierijstad onderwijs aanbiedt.
Gedurende 43 jaren heeft Marjan werkzaamheden verricht
op de lagere scholen in de regio en was o.a. werkzaam op
de Lambertusschool, De Bunders, het Heibosch, De Ark,
Mariaschool Erp, Petrus- en Paulus in Keldonk. Ook heeft hij
5 jaar gewerkt bij de invallerspool van SKIPOV en werkte
toen afwisselend op de scholen waar zieken waren.
In 2014 is hij met pensioen gegaan.
Sport
Marjan heeft in het verleden recreatief volleybal gespeeld. Nu gaat hij regelmatig wandelen
en fietsen.
Diepzeeduiken was zijn grote passie. Bij Onderwatersportvereniging Veghel 351 duiken
heeft hij op zijn naam staan. Er werd regelmatig met de vereniging gedoken bij de Groene
heuvels (nabij Ewijk), de Zeeuwse wateren en Egypte.
Hij behaalde diverse brevetten bij de Nederlandse Onderwatersportbond.
Vakantie
Met zijn voormalige partner Rita maakte hij diverse wereldreizen. Indonesië was hun
favoriete land en ze gingen daar driemaal op bezoek bij zuster Raphaël, van de orde der
Franciscanessen, die daar een lepracentrum runde.
Rita en Marjan hebben destijds nog geprobeerd om daar allebei een baan te krijgen in het
onderwijs.
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Verder werden er reizen gemaakt naar Thailand, Sri Lanka, Cuba, Egypte en Griekenland.
De laatste jaren gaat hij als alleenstaande met FOX groepsreizen mee naar verre oorden.
Hij bezocht o.a. Vietnam, Cambodja, Amerika en China.
Hobby’s
Marjan heeft diverse hobby’s en we laten er enkele de revue passeren:
Bridge - Op diverse plaatsen heeft hij bridge gespeeld.
Muziek – Hij heeft 15 jaar saxofoon gespeeld bij carnavalsorkest “’t Kumt” en nu speelt hij
al weer een aantal jaren tenor-saxofoon bij het seniorenorkest “Eigenwijs” bij Harmonie
Frisselstein.
Zingen – Hij is al vele jaren actief bij het gemengd koor van de Lambertusparochie.
Kalligraferen – Schoonschrijven doet hij vooral voor bijzonder gelegenheden van familie
en vrienden. Enkele Veghels horecazaken maken van zijn diensten gebruik om hun menu
op een oud schoolbord aan te prijzen.
Pieter Breughelhuis – Als gastheer kookt hij met enkele andere vrijwilligers op woensdag
voor personen, die daar activiteiten hebben.
Carnaval – Samen met Bert Sperber en Rita heeft hij in 1971 de Jeugdcommissie van CV
de Kuussegatters opgericht en heeft daar vele jaren diverse activiteiten voor
georganiseerd.
In 1996 was hij adjudant van de carnavalsprins Willy I (Willie Minkels).
Kasteel Heeswijk – In het kasteel verzorgt hij regelmatig rondleidingen voor de jeugd.
Fluisterboot – Op de fluisterboot, die vanaf de Markt naar de Kilsdonkse Molen vaart, gaat
Marjan mee op de boot als verteller.
Fabriekswinkel – Als vrijwilliger houdt hij zich daar o.a. bezig met het organiseren van
tentoonstellingen en projecten.\
SIEMei
Tijdens het bridgen werd hij door Martien van Osch benaderd om bij SIEMei te komen
werken als gids.
Na een eerste kennismaking met SIEMei en de Noordkade heeft hij de documentatiemap
voor de gidsen uitvoerig bestudeerd. Daarna is hij met verschillende gidsen tijdens een
rondleiding meegegaan.
Als gids ontwikkel je je eigen stijl en heb je volop ruimte om het op jouw manier aan te
pakken afhankelijk van het gezelschap.
Gids zijn bij SIEMei en op de Noordkade is zeer afwisselend en je mag vol trots laten zien
wat er hier op de Noordkade ontwikkeld en gerealiseerd is.
Veghel mag er trots op zijn dat een dergelijk historische locatie voor de toekomst behouden
is gebleven.
Waarom moet iemand vrijwilliger worden bij SIEMei?
Als je iets hebt met oude machines en gebouwen kan je mensen laten genieten van deze
prachtige omgeving. Van de bezoekers krijg je waardering voor je werk. Bovendien is er
een fijne werksfeer binnen SIEMei.
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VACATURES VOOR GIDSEN EN GASTDAME EN HEREN

SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij) is gevestigd op de Noordkade in Veghel en
heeft een museum waar jaarlijks vele bezoekers een kijkje komen nemen. Naast
individuele bezoekers kunnen we met grote regelmaat grotere groepen verwelkomen.
Onder andere (personeels)verenigingen, bezoek
door busmaatschappijen en
familiebijeenkomsten.
Gidsen verzorgen, naast een bezoek aan het museum, de rondleidingen op de Noordkade
en gastdames- en heren zorgen voor ontvangst met een kopje koffie/thee.
Na afloop wordt er in veel gevallen nog een drankje geserveerd.
Voor zowel gidsen en gastdames en -heren zouden wij graag beide teams met vrijwilligers
willen uitbreiden.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van
SIEMei, de heer Piet van der Poel, bereikbaar via het email adres
pietvanderpoel@hetnet.nl of telefonisch 065494764.
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OPENING BELEVINGSROUTE DUITS LIJNTJE
Op zondagmiddag 24 april van 12.00 tot 16.00 uur, bij het voormalig rangeerterrein/
spoorpark aan de Parallelweg Zuid in Veghel, vindt de opening van een 18 kilometer lange
wandelverbinding langs het Duits Lijntje dwars door Meierijstad
van Olland naar Mariaheide (en vice versa) plaats.
WAT VALT ER TE BELEVEN DIE DAG
►Railfietsen van SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij).
►Informatie over Duits Lijntje door gidsen van SIEMei.
►Overzicht van 16 informatiepanelen met verhalen en foto’s
over het Duits Lijntje.
►Open middag natuurtuin ’t Bundertje met geiten Trijntje en
Mientje en hun lammetjes, geitenkaashapjes en leuke
activiteiten.
►14.00 uur: onthulling van een wandelinformatiepaneel Duits Lijntje door wethouder
recreatie & toerisme, Coby van der Pas.
►14.15 uur: voordracht gedicht Duits Lijntje door stadsdichter Rick Terwindt
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