
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

 
 
De Nieuwsbrief van deze maand bevat zoals 
gebruikelijk een interview met een van onze vrijwilligers 
en een gesprek met een van onze sponsoren. Jan 
Markerink is een van de vrijwilligers die niet alleen in de 
werkplaats actief is maar ook bijspringt bij activiteiten 
zoals het verzorgen van de parkeerwacht en het Over 
gisteren project. Een project om jonge kinderen kennis 
te laten maken met het museum. Op speelse wijze 

wordt informatie overgebracht. Onze sponsor de Dames van Hurkmans vertellen bij 
monde van Mariëlle hoe men in het garagebedrijf van Pa terecht is  gekomen.  
Op 18 september jl. werd na een ‘rust’ pauze van 2 jaar vanwege de coronaperikelen 
een Open Actie Dag georganiseerd. Ondanks het slechte weer mocht SIEMei toch 
behoorlijk wat bezoekers begroeten en kennis laten maken met alle ins en outs van 
SIEMei. Een geslaagde dag met dank aan de vrijwilligers die  op de Noordkade en het 
Spoor zorgden voor een vlekkeloze organisatie. 
 

IN MEMORIAM 

Op woensdag 2 november jl. is onze vrijwilliger 
Ronald van Uden overleden. Hij werd slechts 55 jaar. 
Ronald was ruim 2 jaar bij SIEMei werkzaam en hield 
zich -samen met zijn maatje Gerrit- bezig met het 
herinrichten van het museum. Op woensdagmiddag 
en zaterdagochtend was Ronald bezig om de museum 
stukken zodanig te ordenen dat er een logische 
expositie ontstond. Helaas mag Ronald niet 
meemaken hoe het uiteindelijke resultaat eruit komt te 
zien. 
 



SIEMei bewaart goede herinneringen aan Ronald en zal hem missen als mens, 
vrijwilliger en betrokkene bij de SIEMei familie. 
Wij wensen zijn echtgenote Anne-Marie heel veel sterkte met dit grote verlies.  

Bestuur SIEMei. 

 

 
Ben Cuppen, vrijwilliger van het jaar 2022. 
 

Tijdens de bijeenkomst van de vrijwilligers en sponsoren op zaterdag 22 
oktober jl. werd bekend gemaakt dat Ben Cuppen was uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar.  Helaas kon hij  niet aanwezig zijn omdat hij  
besmet was met het coronavirus en dus ‘huisarrest’ had.  
Het  presentje en een bos bloemen voor zijn echtgenote werden thuis 
bezorgd. 
De keuze voor Ben werd door  Henk v.d. Hoogen (namens de selectie 
commissie) toegelicht.  

De commissie nam niet alleen zijn boekhoudkundige verdiensten mee in de 
overwegingen maar ook die op het gebied van de automatisering. 
 
 

 

Sponsor in de schijnwerper:  

 

Naam: Mariëlle Hurkmans      
Leeftijd: 46 
Gehuwd met Francis Collart (52)  
Kinderen: Fleur (15), Evy (13) en Suze (10) 
Beroep: directeur/ mede-eigenaar Autobedrijf 
Hurkmans 
 

Mariëlle is geboren op Den Dolvert in Heeswijk- 
Dinther. Na de lagere school in Dinther heeft ze bij het 
Franciscuscollege in Veghel haar Havo-diploma 
behaald. 
Daarna ging ze naar de IVA business school in 
Driebergen en volgde de Opleiding HBO 
Automotive Business Management, gevolgd door een Masterclass. 



Haar zussen Janita en  Stephanie en broer Bart volgden allen dezelfde opleiding in 
Driebergen. 
Na de stage bij Volvo in Beesd en  het afsluiten van de opleiding is Mariëlle  
in 1997 bij Grundig (Electronica) gaan werken als accountmanager/assistent van de 
commercieel directeur. 
De reisafstand naar Amsterdam speelde parten en de autobranche interesseerde haar 
toch meer dan dat ze aanvankelijk dacht. De volgende stap was dan ook een functie als 
commercieel medewerker binnendienst bij Top-lease in Breda. 
In 1999 werd de stap gezet naar het familiebedrijf en werd ze medewerkster bij het 
Autoschadebedrijf in Nistelrode. 
 
Familiebedrijf 
Pa Albert Hurkmans (1949) werkte als automonteur bij Lathouwers (Opel) in Veghel en 
sleutelde thuis in een kippenhok achter de boerderij aan auto’s. Op 19-jarige leeftijd is hij 
daar als zelfstandig ondernemer gestart. 
Het bedrijf is geleidelijk aan gegroeid en zit nog steeds op dezelfde locatie aan Den 
Dolvert. 
Ze kregen  het dealerschap van Subaru, Daihatsu en Kia. 
Het gehele gezin Hurkmans werkte mee en de kinderen waren ook al van jongsaf aan 

actief binnen het bedrijf.  

Door de marktontwikkelingen werden de autodealers voor de keuze gesteld om mega 
grote bedrijven op te richten, die aan alle eisen van de importeur voldeden of als 
universeel autobedrijf door te gaan. 
De service en klantgerichte instelling van Hurkmans past niet bij zo’n megabedrijf en 
men besloot om zich aan te sluiten bij de landelijke  formule Vakgarage, die een full-
service aanbod bieden aan alle automerken. 
Op dit moment heeft men naast het bedrijf in Heeswijk-Dinther ook een Vakgarage De 
Dames van Hurkmans in Den Bosch en AAS Autoschade Nistelrode.De directie wordt 
gevoerd door Mariëlle en Janita. Bart is het technische brein in de werkplaats en 
Stephanie werkt als werkplaatsreceptionist bij de Dames Van Hurkmans in Den Bosch. 
Pa en ma Hurkmans leveren nog dagelijks hun inbreng met diverse ondersteunende 
activiteiten. 
 

De Dames van Hurkmans 

In 2016 startte Mariëlle en Janita een bedrijf in Den Bosch met het doel om alle 
activiteiten (verkoop, reparatie/onderhoud en schadeherstel) binnen een bedrijf onder te 
brengen. 
Tevens speelden zij met de gedachte om een garage op te starten “van en door 
vrouwen”. 



Er zijn vrouwen, die een garage 
binnenstappen en dan wordt er 
argwanend gekeken “waar blijft die vent?” 
Zij nemen vrouwen serieus nemen, 
omdat die vaak toch anders naar een 
auto kijken dan mannen. Mannen zijn 
uiteraard ook van harte welkom. Niet 
alleen het management, administratie en 
werkplaatsreceptie worden gerund door 
vrouwen maar ook in de werkplaats 
werken vrouwen naast enkele mannelijke 
collega’s. 
Zo kom je daar Lisa tegen, die als 
leerling-monteur gestart is en het 
inmiddels geschopt heeft tot 1e 

autotechnicus en APK-keurmeester. 
De Dames Van Hurkmans worden regelmatig benaderd door de regionale en landelijke 
(vak)pers om hun concept en hun aanpak voor meer dames in de techniek toe te lichten. 
Blijkbaar is er nog een hele weg te gaan voor meiden in het autovak. 
Voor verdere info: www.ddvh.nl 
 
Sport 
Om in conditie te blijven en het hoofd leeg te maken gaat Mariëlle  regelmatig wandelen 
met vriendinnen of met haar man Francis. Wekelijks  sport zij actief bij Atletiekvereniging 
De Keien in Uden. 
In haar schooljaren was ze een fanatiek dressuurruiter op pony en paard  bij R.V. De 
Valianten in Heeswijk-Dinther.  
Eveneens was ze actief met volleybal en badminton. 
 
Hobby 
Samen met Francis en/of vriendinnen muziekfestivals bezoeken is een hobby en verder 
diverse activiteiten om gezellig samen door te brengen met familie en vrienden. 
 
Vakantie 
Met de kinderen maken ze graag stedentrips. In de zomer wordt er meestal een huisje of 
chalet in Frankrijk gehuurd. Strand en natuur worden afgewisseld. 
De wintersport trekt de familie en jaarlijks gaat men met een grote groep vrienden skiën  
in Oostenrijk. 
 
 
SIEMei 
Wat heeft zij met SIEMei? 



Van huis uit heeft men een passie voor techniek. De ontwikkelingen in de hedendaagse 
techniek gaan enorm snel. Het is daarom belangrijk dat de vrijwilligers bij SIEMei laten 
zien waar de techniek op gebaseerd is. Met name voor jongeren en in het bijzonder voor 
meisjes is het leuk en leerzaam om kennis te maken met de historie van de techniek. 
Als bedrijf wil je dit soort van initiatieven graag ondersteunen. 
 
 
Vrijwilliger in de schijnwerper: 
 
Naam: Jan Markerink Leeftijd 71 
Weduwnaar 
kinderen: 3 dochters Daisy (40), Kelly (38) en Cindy (36)   
Beroep: gepensioneerd monteur 
 
Jan  is geboren en getogen in Lobith. Na de 
lagere school is hij naar de LTS in Zevenaar 
gegaan en heeft de opleiding metaal gevolgd. 
Op 16-jarige leeftijd melde Jan zich aan bij de 
Koninklijke Militaire School in Weert voor de 
algemene opleiding tot onderofficier bij de 
landmacht. Hij werd beroepsmilitair. 
Na het afronden van de KMS werd sergeant Jan  
in 1970 geplaatst bij de genie in Wezep om 
verder te worden geschoold tot monteur 
mechanische uitrusting. 
Na beëindiging van het 6-jarig contract is Jan 
gaan werken op de binnenvaart als 
matroos/stuurman en onderhoudsmedewerker.  
De schipper vervoerde zgn. droge lading en er 
werden hoofdzakelijk ijzerslakken vervoerd van 
Duisburg naar Westervoort. De ijzerslakken 
werden gebruikt voor de dijkverzwaring. 
In 1974 is Jan als monteur gaan werken bij zijn 
opa  Markerink, die in Lobith een bedrijf had, dat 
zich bezighoudt met het repareren en 
onderhouden van scheepsdieselmotoren in de binnenvaart, het inbouwen van nieuwe 
motoren, keerkoppelingen, generatorsets en het afbouwen van casco’s. Tot het 
servicegebied behoren alle Europese binnenwateren. 
Met de gereedschapskist in de combi ging Jan op pad en repareerde hoofdzakelijk Deutz 
motoren bij schippers op de Rijn, Moezel, Donau, Neckar en zelfs in Spanje en Jemen. 
Jan is bij het door oom Dick overgenomen bedrijf blijven werken tot hij in 2014 met de 
VUT ging. 



Na zijn huwelijk in 1977 is Jan met zijn vrouw Martine in Tolkamer gaan wonen en daar 
zijn de 3 dochters geboren en opgegroeid. 
Na een langdurige ziekteperiode als gevolg van een herseninfarct is Martine in 2002 
overleden. 
In 2008 werd de grote woning, die tbv van Martine was aangepast, verkocht en een 
kleinere woning gekocht. 
In 2018 werd deze woning verkocht en Jan stopte het geld in een stalen jacht van 10.30 
mtr., dat bij de Lithse Ham ligt. Hij brengt veel tijd door op zijn boot. 
In 2007 heeft Jan een nieuwe vriendin ontmoet uit Veghel, waar hij nu regelmatig 
verblijft.  
 
Sport 
Jan heeft niets met sport. Toen hij nog werkte was hij heel veel onderweg en maakte 
lange weken. Voor sport was er geen tijd en interesseerde hem ook niet. 
Wel volgt hij met veel interesse de Formule 1 
 
Vakantie 
In de vakantie huurde Jan het liefste een boot en ging hij met het gezin varen. Hij kon 
regelmatig de boot van het bedrijf (25 mtr.) lenen en dan gingen ze met zijn allen een 
mooie tocht maken 
Met zijn vrouw en later met zijn vriendin boekte hij regelmatig een reisje op de Rijn of 
Moezel. Een paar jaar geleden is hij daar abrupt mee gestopt omdat er niet meer gerookt 
mocht worden aan boord. 
Ook werd er een paar keer een hotelreis naar Oostenrijk geboekt. 
Niet onvermeld mag blijven de bedrijfsuitjes met het bedrijf. 
Oom Dick organiseerde om de paar jaar een vliegreis voor het gehele personeel met 
aanhang (ruim 100 personen) en dan kwam men niets tekort. Men bezocht o.a. Mallorca, 
Kreta Torremolinos en Hawaï. 
 
Hobby’s 
Jan zijn hobby is varen.  Nu met zijn eigen boot op de maas. 
In het verleden ging hij wel eens met vrienden/kennissen mee als hij vrij was. Het waren 
dan vaak tochten op de Rijn, 
 Moezel of naar Parijs. 
 
SIEMei 
Hoe komt Jan bij SIEMei terecht? 
Volgens Jan is dat een mooi verhaal. Zijn dochter Daisy was voor een project werkzaam 
bij DMV Campina en tijdens de pauze liep ze op de Noordkade om een aantal zaken te 
bekijken. Ze werd aangesproken door Toon van Dinther, die op het terrein bezig was met 
opruimen van zwerfvuil. 



Van het een kwam het ander en ging het gesprek over oude machines en motoren bij 
SIEMei. Toon vertelde dat er een mooie oude Deutz motor stond en ze zochten iemand 
die daar verstand van had om hem weer aan het lopen te krijgen. 
Laat deze vrouw uit Lobith nu een vader hebben, die 40 jaren met Deutz-motoren heeft 
gewerkt, gepensioneerd is en regelmatig in Veghel komt. 
Er werd een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met Piet van de Poel en 
Jan ging aan de slag. 
Jan voelt zich echt thuis tussen de oude machines en loopt het liefst rond met een vuile 
overal en een paar sleutels en zware hamer in zijn hand. 
Maar hij is ook bereid om andere zaken mee op te pakken en als men vastzit komt hij 
ook opdraven als parkeerwachter. 
Jan is veelal bezig met het zware werk maar komt ook graag als de kinderen van groep 1 
van de basisscholen op bezoek komen. Hij geniet er van om met deze kinderen met een 
kleine handmolen graan te malen. Alle kinderen krijgen van Jan een klein zakje meel 
mee met de boodschap: “Daar kan je zelf thuis een lekkere pannenkoek van bakken!”. 
Waarom zou iemand vrijwilliger bij SIEMei moeten worden? 
Het is een fijne groep van mensen die willen samenwerken en ook iets voor elkaar willen 
doen. Niets moet en er is geen verplichting en door het bestuur wordt je gewaardeerd 
voor wat je doet. 
Samen aan een nieuwe klus beginnen  bv. oude motor reviseren en dan is het kicken als 
ze die motor aan het lopen krijgen, zoal de Black stone. 
Tijdens de vrijwilligers/sponsordag stonden Jan en Gerry te glunderen toen deze enorme  
motor na een hevige knal aansloeg. 
 
 
Afweegmachine uit 1910. 

Op de foto  is een elektrisch weegtoestel, een afweegmachine voor b.v. koffie, suiker, 
thee, bonen, poedervormige stoffen en andere droge waar te zien. Apparatenfabriek P. 

Lammers uit  Drachten leverde de eerste 
afweegmachine in 1910. 
Het toestel kon op een accu draaien, of met een 
elektrische netvoeding. 
Rechts op het plateau met de cirkelvormige 
uitsparingen worden de gewichten geplaatst 
waartegen de nettoweging geschiedt. 
Nadat de vulschaal de vereiste hoeveelheid bevat kan 
de bediener van het toestel de vulschaal legen in de 
verpakking. 

 
De weegschaal is afkomstig van Sligro b.v. en heeft een prominente plaats in de 
ontvangstruimte van museum SIEMei gekregen. 
 



 

 

SIEMei ontvangt ruim 100 gasten van Trekkerclubs 

OTMV afd. Noord Brabant organiseert, in samenwerking met de Oude Trekkerclub 
Roeselare, jaarlijks een busreis waarbij om beurten de organisatie van de busreis wordt 
uitgevoerd. 
Dit jaar was De Oude Trekker en Motoren Vereniging uit Noord-Brabant aan de beurt en 
had het oog laten vallen op een bezoek aan de Noordkade. SIEMei werd gevraagd een 
aantrekkelijk dag programma samen te stellen. 
Op zaterdag 22 oktober jl. arriveerde 2  bussen in de ochtend uren op de Noordkade en 
ontvingen de gasten een ticket waarop stond vermeld in welke groep men was ingedeeld 
plus een overzicht van tijden en locaties 
waaraan een bezoek werd gebracht. In de 
ruimte waar voorheen de Schets was 
gehuisvest kreeg men koffie/thee en een 
puntje vlaai of CeHaVe koek. 
In de ontmoetingsruimte werd het 
gezelschap verwelkomd door zowel de 
voorzitter van SIEMei als de voorzitter van 
OTMV. 
Hierna kregen de aanwezigen een 
toelichting op het programma waarna de gidsen aan de slag konden. 
Er waren 4 onderdelen t.w. een bezoek aan het SIEMei museum, een rondleiding over 
de Noordkade, een film in de Industry bioscoop en een excursie bij  Abemec-Agromec.  
Voor de lunch had men in restaurant Wittern gereserveerd. 
Om ca. 17.30  uur werd het programma afgesloten en vertrok het gezelschap naar 
Zeeland (gemeente Landerd) waar men in zalencentrum Het Witte Huis een diner kreeg 
aangeboden. 
Dat de leden van OTMV afd. Noord Brabant en de Oude Trekkerclub Roeselare hebben 
genoten van een dagje op de Noordkade blijkt wel uit het verslag dat SIEMei mocht 
ontvangen. Onderstaand een korte passage:’ 
 
‘Na de rondleiding werd er afscheid genomen van de SIEMei vrijwilligers en tijdens de rit 
naar het Witte Huis in het plaatsje Zeeland kwamen de deelnemers niet uitgesproken 
over de ervaring van deze dag. En menigeen denkt erover om een keer terug te gaan 
naar deze unieke historische plaats’ 



Ook het bestuur en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om SIEMei en de Noordkade 

te promoten keken met voldoening terug op het Nederlands-Belgische bezoek. 

 
Vrijwilligers- en sponsoren bijeenkomst 2022 
 
De inmiddels traditionele  vrijwilligers-/sponsoren bijeenkomst van  SIEMei is door de 
corona perikelen de afgelopen 2 jaar niet doorgegaan. Gelukkig waren er dit jaar geen 

‘obstakels’ en kon het draaiboek voor de organisatie weer 
uit de kast worden gehaald. De uitnodigingen voor de 
bijeenkomst gingen de deur uit en ruim 80 personen 
meldden zich aan. 
Op zaterdag 22 oktober jl. was het zover en om 16,00 uur 
druppelden de eerste gasten binnen en namen – na een 
kopje koffie/thee en een krol (van bakkerij  van Leur)  in 
ontvangst te hebben genomen - plaats in de ontvangsthal 
van SIEMei. 
Rond half vijf nam de voorzitter, Piet van der Poel, het 
woord en was vooral blij dat na 2 jaar de hele SIEMei 
familie (incl. de sponsoren) weer bij elkaar was. Piet sprak 
zijn dank uit voor de inzet en passie waarmee vrijwilligers 
veel werk hebben verzet. Ook de steun van  vele 
sponsoren werd genoemd en onder  andere hierdoor was 
het mogelijk aankopen te doen voor de werkplaats en het 

spoor. 
De voorzitter benadrukte dat de afgelopen jaren ook voor SIEMei niet gemakkelijk zijn 
geweest maar dat we niet hebben stil gezeten. Het wegvallen van inkomsten door het 
niet doorgaan van rondleidingen op de Noordkade, het bezoek aan de musea en 
fotoshoots was natuurlijk  een behoorlijke aderlating maar een gedeeltelijke compensatie 
door de gemeente Meierijstad (in het kader van de Tijdelijke Subsidie Regeling 
Compensatie Musea 2021)) vergoedde veel. 
In een opsomming van activiteiten refereerde de voorzitter aan een aantal projecten en 
initiatieven waarin  SIEMei een rol speelde. Hij noemde o.a.  het hekwerk op de brug van 
het kloosterkwartier naar de kloostertuin, de aankoop van een D-rijtuig voor het spoor, 
aankoop en renovatie van  railfietsen. 
In het kort werd aangehaald dat er contacten met het 
Atrium in Helmond zijn over een mogelijke overname 
van het kenniscentrum. De gesprekken zijn op dit 
moment nog oriënterend maar het bestuur hoopt  
binnen enkele maanden  meer duidelijkheid te krijgen 
over het wel/niet doorgaan van een overname of 
vorm van samenwerking. 
Ook de ontwikkelingen rondom het spoor en vooral 



over de toekomst van het Spoorpark is overleg geweest met de gemeente Meierijstad. 
Aan wethouder J. van Burgsteden werd een rapport aangeboden met een globale visie 
over het voormalig Duits lijntje en vooral over het  tracé vanaf de Vorstenboscheweg 
naar de Zuid-Willemsvaart. Hierna nodigde Piet de aanwezigen uit om de Blacstone 
motor in de werkplaats te bezichtigen en de brandweerauto, afkomstig uit de voormalige 
gemeente Sint-Oedenrode. Zowel de motor als de brandweerauto werden voor de 
vrijwilligers uit de werkplaats weer ‘bedrijfsklaar; gemaakt. 
Hierna volgde in de ontvangstruimte onder het genot van een drankje een gezellig 
samenzijn. 
Circa 18.00 uur stond de Penningsbrigade klaar om  heerlijke barbecue gerechten te 
serveren. Naast vleesgerechten genoten de aanwezigen ook van de diverse salades.  
 
 
Mobiele compressor 

Op de foto is een mobiele compressor te zien die SIEMei van de firma Roskam uit 
Amsterdam*  in ontvangst mocht nemen. 
De compressor is van het type Atlas Copco (8 kub),   
dateert uit 1963 en werd vooral gebuikt voor onder 
andere gereedschappen als naaldbikhamers, 
voegenhakhamers en sloop-/breekhamers. De 
compressor heeft  voorlopig in de opslagruimte van 
SIEMei een plaatsje gekregen en zal t.z.t. door de 
vrijwilligers van de werkplaats weer bedrijfsklaar 
worden gemaakt. 

 

*Al 97 jaar is Roskam een begrip in Amsterdam en omstreken.  

 
 
 
 

 
 

 

Belgische fietsentrekker   

In de werkplaats aan de Noordkade zijn vrijwilligers druk bezig met het renoveren van 

het diesellocomotiefje dat vorig jaar is meegekomen met de railfietsen die SIEMei in 

België heeft gekocht. Het locje zou ingezet kunnen worden bij het vervoer van de 

railfietsen, maar andere toepassingen zijn uiteraard ook denkbaar. Vraag van het 

moment is die naar het uiterlijk van dit pk-monstertje. Onderstaand een concepttekening 



zoals Theo van Uden die  heeft gemaakt en die een zijaanzicht met uitbouw aan de 

achterzijde toont evenals een vooraanzicht met opschrift SIEMEI.  
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