Historie Autobedrijf Van de Weem
Sint Anthonis 1973 - 2021

2

Historie Van de Weem - Automobielbedrijven ,
Sjef van de Weem is geboren op 7 december 1942 in Volkel (gem. Uden), als 11e van 13
kinderen, zoon van Jan van de Weem (geboren 6-5-1903 in St. Hubert en overleden op 115-1990 in Mill), die op 07 april 1926 in St. Hubert trouwde met Wilhelmina (Mina) Elbers
(geboren 19-6-1903 in Cuijk en overleden op 25-8-1983 in Boxmeer).
Op 10-jarige leeftijd verhuisde het hele gezin van Volkel naar Odiliapeel.
In de 6e klas wordt aan Sjef gevraagd naar welke vervolgopleiding hij wil gaan. Sjef koos
voor automonteur, waarna de leraar zei, dat er maar heel weinig kandidaten voor deze
opleiding in aanmerking komen.

Automonteur
Het eerste jaar was een opleiding LTS in Uden.
Daar kreeg hij de opleiding timmerman, schilder
en bankwerker. Het 2e jaar werd hij opgeleid tot
machinebankwerker.
Gelukkig werd Sjef ingeloot vanwege zijn goede
resultaten bij wiskunde en natuurkunde.

Het 3e en 4e jaar van de opleiding volgde hij in
Veghel; daar werd de opleiding autotechniek
gegeven. In het 4e jaar was het verplicht om
behalve de dagschool ook een avondschool te
volgen tot half tien, dat hoorde bij de opleiding.
(Tegenwoordig is dat een dag in de week). De
afstand van Odiliapeel naar Veghel was fietsend
20 km.
Na zijn schoolopleiding ging Sjef werken bij van Eldonk in Uden, die het merk Citroën
vertegenwoordigde. Een paar jaar later wachtte de militaire dienstplicht, die begon eind
1961, de laatste lichting 61-6.
De ouders van Sjef hadden samen met de vader van Thea en een oom van Thea een
kaartclub. Eind december 1961 werd vanwege slecht weer een beroep gedaan op Sjef om
als chauffeur te rijden. Sjef, die pas een paar weken in militaire dienst zat, dacht: “Och ik
heb toch tijd genoeg, ik wil wel meerijden.” Zo ontmoette hij Thea de Groot, geboren 28
juni 1942 in Handel, gemeente Gemert. Zij was een dochter van Marinus de Groot (geboren
20-3-1897 in Boekel, en overleden op 14-3-1969 in Helmond), gehuwd op 3 mei 1928 in
Gemert met Theodora (Mieke) van Lankveld (geboren 9-10-1899 in Boekel, en overleden
1-1-1959 in Veghel).
Deze ontmoeting was het begin van een 5-jarige relatie en Sjef en Thea zijn op 9
september 1966 in Gemert getrouwd. Hun drie zoons zijn in Gemert geboren:
Hans op 27-07-1967 en de tweeling Marc en Joost op 16-05-1969.

3

Sjef, die inmiddels 12½ jaar bij van Eldonk in Uden werkte, wilde een stap vooruit en begon
te dromen van een eigen bedrijf. Op een dag trof Sjef Tieske Aldenhuizen en zij kwamen in
gesprek. Tieske vertelde dat hij bij gebrek aan een opvolger wilde stoppen met de zaak en
deze van de hand wilden doen.
In juli 1972 werd het autobedrijf bezichtigd en begonnen de onderhandelingen. Tieske wilde
wel verkopen, Tieske wilden niet verkopen. Na een half jaar van turbulente
onderhandelingen met Tieske was het zijn vrouw Marie die de doorslag uiteindelijk heeft
gegeven en werd de akte eind 1972 getekend.
Na 7 jaar huwelijk verhuisde het gezin naar Sint Anthonis.

Tieske Aldenhuizen bouwde zijn garage (zie foto’s) in 1937 en begon op 2 januari 1938 zijn
eigen bedrijf. Vergunningen waren in die tijd nog niet nodig. Aan de linkerkant van het
gebouw was zijn woonhuis en aan de rechterkant zijn garage met twee Shell pompen, de
ene voor diesel en de andere voor benzine en er was ook een handpompje voor tweetact
en naast de pompen stonden twee lichtlantaarns.
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Autobedrijf van de Weem wordt gestart in Sint Anthonis.

Dit verslag geeft u het verhaal achter Van de
Weem Automobielbedrijven. Wie had toen Sjef en
Thea in 1973 startten met het autobedrijf gedacht
dat het zo vooruitstrevend zou gaan, Zij niet!!
Met een gezonde ondernemersgeest startten zij
het autobedrijf in de Breestraat als een universele
garage gespecialiseerd in het merk
Citroën: ‘hij kende het merk als geen
ander’ Toen waren vooral de Citroën 2
CV eenden erg in trek.
Tegelijkertijd waren Sjef en Thea zich er zeker van bewust dat zij hun diensten alleen maar
konden verlenen als de kwaliteit en service-gerichte dienstverlening optimaal zou blijven.
Met auto’s opkopen en verkopen deden zij goede zaken. Sjef was een allround monteur,
magazijnman, verkoper, en hij herstelde zelf de schades, zoals uitdeuken, schuren,
plamuren en spuiten. Dit gebeurde allemaal in een klein vertrek, grenzend aan de garage.
Het was wel behelpen, maar het ging allemaal.
Thea verzorgde de complete administratie en verrichtte de nodige werkzaamheden zoals
auto’s ophalen en/of wegbrengen, kentekens overschrijven, onderdelen halen, rekeningen
schrijven, enz. enz. Daarnaast had zij nog de zorg voor de kinderen. Sjef en Thea waren
twee maatjes die alles in samenspraak overlegden en regelden.
De Mazda importeur kwam in het najaar van 1973 vier keer langs om te praten over een
Mazda dealerschap. Mazda was toen nog niet zo bekend. De beslissing werd nog even
uitgesteld.
Oliecrisis van 1973 – 1974
Het eerste jaar was een goed jaar. Eind 1973 begin 1974 brak de oliecrisis uit, In
Nederland werd die winter de autoloze zondagen afgekondigd (november 1973 t/m febr.
1974). De benzine werd bovendien gerantsoeneerd: autobezitters kregen benzine bonnen
die ze bij het tanken moesten inleveren. Er ontwikkelde zich een hamsterwoede.
Klanten zochten naar een zuinige benzineauto omdat de benzine op de bon was.
Occasions van het merk Citroën 2 CV, de bekende “eendjes”, waren zuinig en in trek bij
velen. Vele klanten ruilden hun grote auto in voor een zuinige eend, deze was goedkoper in
de benzine, er werden er velen van verkocht.

Mazda dealer
Na de oliecrisis volgde op 1 maart 1974 het officiële Dealerschap van Mazda
voor Sint Anthonis en omstreken.
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Kenmerkend voor Mazda is dat hij degelijk en betrouwbaar is, waardoor vele kilometers
kunnen worden gereden zonder dat daarvoor veel onderhoud nodig is. Met het Mazda
dealerschap, en daarnaast nog de reparatie en verkoop van Citroën. Twee merken onder
een dak, werd het steeds drukker. Het aantal monteurs werd uitgebreid tot 4.
De Mazda importeur bereikte in maart 1975 de mijlpaal van totaal 30.000 stuks verkochte
Mazda's en dat moest gevierd worden. Overal in het land werden autoshows gehouden.
Ook Sjef en Thea organiseerden hun eerste Mazda show. In die show stonden de Mazda
modellen type 1000, 1300, 616, 818, 929 en de 929 coupé. Het werd een groot succes!!.

1975
In de zomer van 1975 werd de
Shell pomp drastisch
vernieuwd. Het was bloedje
heet! Sjef en Thea hadden
medelijden met de jongens
die de graafwerkzaakheden
moeste verrichten voor de,
nieuwe en grotere tanks. De
oude pompen werden
vervangen door nieuwe
pompen met meer
mogelijkheden. Tussen de
pompen in kwam een kiosk.

1976
Al na enkele jaren Mazda dealer te zijn geweest werden Sjef en Thea uitgenodigd door de
Mazda importeur voor een reis naar Japan met andere dealers. Met 120 personen, collega
dealers met partners en een Mazda delegatie. Met 4 bussen reed het gezelschap naar het
luxe Hotel New Otani in Tokyo.
Kenmerkend voor deze miljoenenstad zijn de gigantisch hoge wolkenkrabbers van 40 á 50
verdiepingen hoog en pal naast elkaar. Razend druk autoverkeer, soms 4 wegen boven
elkaar, zij keken hun ogen uit. Een fascinerende wereldstad. Het was erg indrukwekkend.
Bij aankomst in het hotel was het diner op de bovenste etage, een ronddraaiend restaurant.
Tijdens het diner kon men van alle kanten de grote stad bekijken. Een prachtig uitzicht. Er
waren diverse Japanse gerechten en er werd met stokjes gegeten. Dat was even wennen.
De volgende dag werd het gezelschap begeleid door een gids met een vlaggetje hoog
geheven in de drukke metro van Tokio. Miljoenen mensen krioelen door de metropool.
Vertrek met de Japanse “Nationale Railway limited expres train”, beter bekend als de
“Bullet Train”, naar Hiroshima. Deze bereikt een snelheid hoger dan 210 km per uur. Met
een afstand van 1000 km. ben je in 5 uur tijd daar.
De volgende dag bracht het gezelschap een bezoek aan het hoofdkantoor van de fabriek
van Mazda. Ontvangst door hooggeplaatste functionarissen. In de fabriek werd het
gezelschap rondgeleid in drie groepen. Het was zeer indrukwekkend. De Nederlanders
brachten klompen mee uit Holland en van de Fabriek kregen zij een Geisha pop.
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Diezelfde avond mocht het gezelschap naar het gasthuis van de fabriek. Daar werden zij
ingewijd in de geheimen van een puur Japans feest, te beginnen bij het gezamenlijk (naakt)
bad met 45 graden warme water (vrouwen en mannen gescheiden) en daarna voorzien van
een kimono. Door de geisha’s werd men naar de tafels begeleid. Iedereen zat op de grond
met de benen onder de tafel en met steuntjes in de rug. Er werd een 11 gangen diner
geserveerd, men moest met stokjes eten en men werd bediend door de geisha’s die
knielend op de grond uitserveerde.

De saké vloeide rijkelijk en eten met stokjes

Bezoek aan diverse monumenten.
Hiroshima was de eerste stad in de geschiedenis van
de mensheid die met een atoombom werd
aangevallen. De Genbaku-koepel is een overblijfsel
van de atoomaanval en is als herdenkingsmonument
blijven staan. Deze is benoemd tot Unesco
Werelderfgoed.
In groepjes werd een bezoek aan het oorlogsmuseum
gebracht. Veel uitgebeelde taferelen waren te zien, die de verschrikking van deze
gebeurtenis aangeven. Bij Sjef en Thea liepen de rillingen over het lijf bij het zien van deze
gruwelijke gebeurtenis. Een onbeschrijfelijk gevoel dat gekenmerkt wordt door
sprakeloosheid, machteloosheid, mededogen en woede.
Er staat daar ook een monument “Cenotaaf” (zie foto),
een grafmonument zonder de lichamen maar met de
namen van alle slachtoffers. Jaarlijks wordt hier de
gebeurtenis herdacht op 6 augustus.
(Thea staat met een Mazda tas voor het monument).
Na enkele dagen te hebben doorgebracht in Hiroshima
werd doorgereisd naar diverse grote steden en hebben
in een week tijd vele belangrijke excursies en
bezienswaardigheden bezocht.
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Terug in Nederland werd het in de werkplaats steeds drukker en groeiden uit zijn jasje.
Er werd een vergunning aangevraagd voor verbouwing. In 1977 begon Van de Weem met
de eerste verbouwing. Er werd flink uitgebreid; een totaal nieuwe werkplaats, een groot
nieuw magazijn met onderdelen, een eigen plaatwerkerij en spuiterij en een wasserette.
Het personeel was inmiddels uitgebreid tot 7 personen.
Eind 1979 werd aan de overkant “het witte huis” met heel veel ruimte voor autostalling
gekocht, waar het gezin ging wonen. Nadat Sjef en Thea voor de tweede keer naar Japan
waren geweest, werd er verhuisd.

Begin januari 1980 werd
het voormalig woonhuis
met garage gesloopt en er
verrees een splinternieuwe
bedrijf met showroom.

Feestelijke Opening
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Op 23 mei 1980 verrichte Loco-Burgemeester Martien Verberk samen met de zonen
Hans, Marc en Joost de opening.

Diverse sprekers, waaronder de Directeur van Mazda en onze plaatselijke
afdelingsvoorzitter van het K.N.O. Huub Verstegen uit St. Anthonis. hadden mooie en
lovende woorden.

Vader Jan is bijzonder trots en feliciteert zijn zoon Sjef

9

In de krant stond het
volgende: De heer Huub
Verstegen sprak zijn
waardering voor hetgeen in
zeven jaar tijd tot stand is
gebracht: ‘de kleinere
ondernemer moet veel
specialismen in zich
verenigen, waar de grote
ondernemer mensen voor
aantrekt: hij moet jurist,
econoom, technisch
vakman, verkoper, inkoper,
manager, accountant en
maatschappelijk werker zijn
en ook nog tijd overhouden
voor zijn gezin’ aldus de
heer Verstegen die erop
wees dat de heer v.d.
Weem ook een goed
plaatsgenoot is.

Het waren roerige en
moeilijke jaren ’80.
Een periode die Sjef en
Thea aangrijpen om de
dienstverlening nog verder
te professionaliseren.
Het merk Mazda ging zo
voortvarend dat er een
verkoper werd
aangenomen.

Met alle
medewerkers
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Zwaar auto ongeluk
Zes weken na de opening kregen Sjef en Thea op 13 juli 1980 een auto ongeluk, met een
Mazda 626. Zij overleefden het en zeer zwaar gewond zijn zij beiden naar het ziekenhuis
gebracht. Thea had vele bot en bekkenbreuken. Door een fout van het ziekenhuis werden
geen bekkenfoto’s gemaakt. Ze mocht naar huis maar 3 maanden later werden de
bekkenbreuken wel ontdekt, te laat!! Met heel veel pijn is zij toch hersteld. Sjef was met zijn
ribben tegen het stuur gekomen.

1981 Krantenbericht
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Zonen Hans, Marc en Joost kwamen op jonge leeftijd in het bedrijf werken, zij hebben alle
soorten werkzaamheden mee mogen verrichten. Zij hebben allen de LTS doorlopen en
studeerden aan de I.V.A. (Business) school in Driebergen. Hans ging een aantal jaren
stage lopen, Marc en Joost voldeden aan de dienstplicht en kwamen later in het familie
bedrijf werken.
Het merk Mazda werd steeds bekender en er werden er velen van verkocht.

Citroën dealerschap voor Venray
Tot de verbeelding spreken zeker een flinke uitbreiding.
Nog steeds staan Sjef en Thea aan het roer en er werd
eind 1986 een bestaand autobedrijf in Venray erbij
gekocht.

Op 5 januari 1987 werd er
gestart onder leiding van
Thea met een chef monteur.
Het eerste jaar als universele
garage, met de verkoop van
occasions, reparatie en
onderhoud.

Een jaar later op
1 maart 1988 werd
het officieel Citroën
dealerschap
verworven voor
Venray en
omstreken. De kroon
op het merk. Met
twee goede
topmerken en twee
vestingen kon Van
de Weem nog meer
klanten van dienst
zijn.
Burgemeester Defesche opende de nieuwe Citroën-dealer voor Venray en omstreken. Dat
de burgemeester zijn medewerking verleende laat zien dat Van de Weem Venray zich in
het Venrayse (en daarbuiten) een goede en betrouwbare naam verwierf.
Dat werd gevierd met een open huis.
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Thea poseert in de showroom
1989

Zonen Joost en later Hans
werkten inmiddels bij Thea in het
bedrijf en hadden een eigen
functie. Er kwamen steeds meer
medewerkers in dienst.
Marc werkte samen met Sjef in
Sint Anthonis. In goed overleg
ging het structurele beleid verder.

1991
In maart kwamen er problemen, Thea werd ernstig ziek, een zware operatie en een half
jaar chemotherapie volgden. Zoon Hans nam de zaak over. Het waren moeilijke jaren voor
Sjef en het gezin.

1994
Van de Weem in Sint Anthonis heeft de “Primeur in de nieuwste pompaankleding”.
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Na een grondige bodemsanering
zijn er een aantal dubbelwandige
benzinetanks in de grond gelegd
die voldeden aan alle milieueisen,
incl. een vloeistof dichte
bestrating. Het is de eerste pomp
die het nieuwe jasje mag dragen,
en er is een luifel aangebracht
met verlichting.
De verbouwing heeft drie
maanden in beslag genomen.

Thea is aan het tanken.

1995, Tijdens een informele bijeenkomst ontvangt Autobedrijf van de Weem een hoge
onderscheiding uit naam van President van Mazda Motor Corporation. Mazda symboliseert
zo haar dankbaarheid voor de loyaliteit met twintig jaar Mazda-dealerschap.
De onderscheiding bestaat uit twee delen: een plaquette met een gegraveerde boodschap
van de President van Mazda en een speld met een in goud gevatte, gecultiveerde Japanse
parel. Uitgereikt door de heer H.J.C. van Dijk, algemeen directeur van Mazda.

Met alle medewerkers is Van de Weem zeer trots Mazda al twintig jaar in Sint Anthonis te mogen
vertegenwoordigen. Een van de drie beste dealers van Brabant. Met Sjef en Marc aan het roer.
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In de jaren negentig ging de Mazda Importeur reorganiseren. Een reden om Mazda dealers
naar een groter gebied te verplaatsen. Twee-derde van de dealers in kleinere dorpen
werden opgezegd.
Nieuwe Bouwplannen
De nieuwe bouwplannen waren ontwikkeld voor een betere en economische ontwikkeling
en mede onder druk van de importeurs van Mazda en Citroën. Familie van de Weem werd
voor de keus gesteld: of vanuit Sint Anthonis verhuizen naar Boxmeer, of het dealer schap
verliezen. Nog altijd met de wil om te ondernemen, gaat Van de Weem op zoek naar
industriële bouwgrond. Het duurde nog enkele jaren voordat Van de Weem mocht en kon
gaan bouwen in Boxmeer en in Venray nadat alle milieubezwaren waren verdwenen. Er
kwamen kavels beschikbaar en er werden op twee plekken tegelijkertijd twee grote
hypermoderne bedrijven gebouwd.

Opening Venray 4 april 1996 op Keizersveld door Citroen Nederland

Het was immens druk tijdens de officiële
opening die werd verricht door de Directeur
van Citroën en er waren diverse sprekers.
Sjef en Thea van de Weem lieten de
ballonnen knappen en openden zo het
nieuwe bedrijf.
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Daarna was het de beurt aan Hans die een dankwoord uitsprak.
Na de opening was het op 2e paasdag super druk, men kon letterlijk over de koppen lopen
in de grote, verwarmde showroom. Het was duidelijk dat de mensen Van de Weem op
Keizersveld zeker wisten te vinden. Directeur Hans was zichtbaar tevreden “Wat betreft
image, uitstraling en comfort heeft Citroën met haar eigenwijze, moderne modellen een
heel andere stijl dan Mazda, met dus ook geheel andere klanten.

Opening op 25 april 1996 op Saxe Gotha in Boxmeer – Het 3e filiaal
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Twee hooggeplaatste
Japanners kwamen ook
naar de opening op
uitnodiging van de
Directeur. Hij wilde de
heren van Mazda trots het
hypermoderne gebouw
laten zien en ook hoe
goed deze dealer het voor
elkaar had, een van de
modernste
dealerbedrijven van
Mazda in Nederland.
Dat was voor het gezin
een hele eer.
Daarnaast had van de
Weem een hele moderne
plaatwerkerij, spuiterij
waar zij met water
gedragen lakken konden
spuiten, een van de
eerste in Nederland.

Burgemeester Odi Bouwmans uit Boxmeer opende de bijeenkomst op 25 april 1996 en had
een prachtige speech. Daarna volgde Directeur Henny van Dijk van Mazda. Tijdens de
openingsspeech werden Sjef en Thea verrast met een 10-daagse reis naar Zuid Afrika met
de woorden: “Na hard werken is het goed rusten” Ook kon men deze reis verdienen door
aantallen verkochte auto’s. De twee zonen Marc en Joost mochten deze reis ook
meemaken, samen met vele collega’s. Het was een onvergetelijke reis.
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Vervolgens sprak Marc zijn dankwoord uit.
Het was erg druk tijdens en na de opening.
Velen bleken Van de Weem een warm hart
toe te dragen!!

Sjef en zoon Marc verhuisden samen met de medewerkers van Sint Anthonis naar het
moderne en goed uitgeruste pand in Boxmeer. Daar hadden ze een eigen plaatwerkerij die
voldeed aan de strengste eisen, zoals die van Focwa schade garant voor diverse merken,
en van A.N.W.B. schade herstel en schade garant.
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Zoon Joost verhuisde in
april 1996 van de zaak in
Venray naar Sint
Anthonis en nam daar
het bedrijf over.
Joost is een allrounder
die alles kan.
Met nog een aantal
monteurs draaide Sint
Anthonis verder. Joost
ging verder met het merk
Citroën dat ook nog
steeds uitblonk door zijn
excentrieke modellen en
uiteraard een uniek
veersysteem heeft dat
zorgt voor een
fantastisch rijcomfort.
De Citroën Saxo was een
groot succes.
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In de loop der jaren is er veel veranderd en worden er steeds strengere eisen gesteld. Er
zijn dealer-contracten opgesteld, waarbij een autobedrijf zich aan de regels van de
importeurs moet houden. Voldoen de dealers hier niet aan mee, dan wordt zonder pardon
het contract met hen als dealer beëindigd. Afhankelijk van de grootte van het rayon krijgt
een dealer zijn streefcijfer toegedeeld.

Januari 1998 Van de Weem bestaat 25 jaar

Van de Weem vierde het 25 jarig jubileum met een groot feest voor de medewerkers. Aan
dat feest wordt nog altijd met genoegen gedacht. In deze 25 jaren is het familiebedrijf
uitgegroeid tot een succesvol allround autobedrijf met in totaal drie bedrijven en 38
medewerkers. Sommigen onder hen waren al langer dan 15 jaar in dienst. Inmiddels
hebben diverse medewerkers hun 25 jarig jubileum gevierd. Sjef en Thea verrichtten vooral
ondersteunende werkzaamheden; de drie zonen leidden de drie vestigingen elk een eigen
bedrijf. Het is dan een allround bedrijf en dat blijkt onder meer uit het feit dat men alles in
eigen beheer uitvoerde. De motivatie van de medewerkers bleef altijd hoog in het vaandel.
Maar zonder de waardering van de klanten was het bedrijf nooit zo sterk ontwikkeld.
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1999 Nieuw Mazda bedrijf in Venray

Naast het Citroën-bedrijf op het Keizersveld in Venray is nu een nieuw Mazda bedrijf
gebouwd voor het officieel Mazda dealerschap. Van de Weem is daar op 2 januari 1999
van start gegaan. Zo was er een dealer schap voor Venray, en Boxmeer.

Op 1 maart 1999 vierde Van de Weem het 25 jarig Mazda dealerschap.
Inmiddels was Van de Weem uitgebreid met diverse functionele bedrijven door eigen
directeuren bestuurd.
De bedrijfsindeling en de functies waren als volgt.
De directie zorgt voor de algehele bedrijfsuitvoering en bedrijfsbegeleiding. Naast deze
functie zorgt de directie ook mede voor de verkoop van auto's, nieuw en gebruikt. Per
bedrijf verschilde het van aantal verkopers. De medewerkers waren allen goed geschoolde
krachten.
Ook de monteurs hadden alle een goede opleiding genoten. De leerling monteurs hebben
vaak een L.T.S./M.T.S. tegenwoordig heet dat R.O.C. Een goede opleiding is van het
grootste belang, door de hoogwaardige, technische en hypermoderne uitrusting. Zij volgden
elk jaar diverse cursussen, en wanneer er een nieuw model auto op de markt kwam kregen
zij daar speciale cursusdagen voor.
Het markt aandeel van de bedrijven was over het algemeen hoger dan het landelijk
gemiddelde. Dit moest makkelijk haalbaar zijn daar er leuke, nieuwe modellen waren.
Elk jaar werden bij de importeur de prijzen vergeleken met die van de concurrenten.
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Van de Weem heeft vele jaren op rij een
Mazda Award gewonnen.
1997 - 1998 en 1999.
Dit was een hoge onderscheiding. Daar
was het bedrijf dan ook bijzonder trots
op. Het hele jaar mocht het bedrijf zich
lid noemen van de Mazda Star club
omdat van de Weem op het gebied van
verkoop, service, kwaliteit en organisatie
gedurende het jaar als hoogste scoorde
binnen de Nederlandse Mazda
dealerorganisatie.
Er waren in Nederland 25 star dealers.
Deze awards werden toegekend aan 3 à
4 dealers per provincie. In de provincie
Noord. Brabant waren het er 3 die deze
Award kregen.

1999 Nieuw Texaco pomp

In 1999 kwam er voor het bedrijf in Sint Anthonis een hele verandering. De vertrouwde
Shell pomp werd vervangen. Deze maakte plaats voor een uitgebreide Texaco
pompstation. “Er straalt nu een ster aan de Breestraat”.
Klaar voor de toekomst!!.
Joost bleef zich bezighouden met de Citroën modellen.
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30 augustus 2000
In Amsterdam werd in het Krasnapolsky
Hotel het contract getekend voor een nieuw
Hyundai dealerschap.
Een automerk dat in korte tijd in de top van
de automarkt was doorgedrongen.
De showroom werd hiervoor aangepast.
In de driehoek Boxmeer - Venray - Sint
Anthonis had de klant nu drie topmerken op
drie mooie locaties.

In oktober 2000 zijn Sjef en Thea voor de derde keer naar Japan geweest, ditmaal samen
met Hans en collega’s.

Tegenslag
Op 12 november 2000 werd Sjef onverwachts getroffen door een zeer zware
hersenbloeding en daardoor weggerukt uit de zaak. De eerste dagen en weken waren erg
zorgwekkend. Hij heeft 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Er brak weer een moeilijke tijd
aan voor Thea en het gezin, dat besefte dat hij vele jaren zou ontbreken. Gelukkig konden
Thea en Sjef goed communiceren.
In mei 2001 is door catharisatie een zware herseninfarct veroorzaakt in het CatharinaWilhelmina-Ziekenhuis in Nijmegen met als gevolg verlammingsverschijnselen in het hele
lichaam. Sjef kon niet meer zelfstandig eten, drinken, bewegen, lopen enz.
Na een paar maanden was er enig herstel van eten en drinken en vervolgens is Sjef
overgeplaatst naar de Sint Maartenskliniek voor revalidatie. Tijdens zijn revalidatie waren
zijn gedachten, ik wil en zal weer gaan lopen. Het heeft een half jaar geduurd voordat hij uit
de rolstoel weer waggelend kon lopen.
Toen Sjef langzaam maar zeker wat herstelde van dit herseninfarct en weer naar huis kon,
richtte hij zich op zijn eigen hobby’s en ging hij vaak in Boxmeer werken aan het
restaureren van oude Citroëns. (zie beneden vervolg restauratie antieke auto’s)
Daarnaast sprong hij nog vaak bij in de bedrijven en hij bleef nog onafgebroken zijn zorg en
belangstelling houden voor de zaken en genoot nog van de contacten met klanten die
geregeld naar hem informeerden.
3 Januari 2002 werd in het ziekenhuis van Tilburg zijn schedel gelicht en een vaatkluwen
verwijderd, een riskante en zware hersenoperatie.
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De volgende generatie
In 2004 werd de bestaande bedrijvenstructuur van
Automobielbedrijven Van de Weem overgedragen
aan de kinderen. De drie zoons hadden alle drie
bewust gekozen voor het familiebedrijf. Zij deelden
de liefde voor het vak met hun ouders, maar doen
dat allemaal op hun eigen manier.
Het bleef een familiebedrijf, maar wel met
verschillende meningen. En dat was ook goed,
vlnr: Joost-Marc-Hans
zo hielden ze elkaar scherp en heeft ieder zijn eigen input.
Elk van de zoons is verder gegaan met een eigen bedrijf. Sjef en Thea waren trots op de
totstandkoming van de overname van het familiebedrijf en zij bleven achter de schermen
meedenken en meehelpen.

2004
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Collage i.v.m. 40 jaren Van de Weem - jubileum in 2013

De laatste jaren
In 2014 is in goed overleg de samenwerking met het merk Mazda na 40 jaar afgesloten.
Daarvoor in de plaats is het merk Nissan gekomen met een betere marktpositie, dat was
een goede keuze. Na enkele jaren wilde een ander bedrijf ook heel graag het merk Nissan
presenteren en vervolgens heeft dat bedrijf een deal gesloten met Van de Weem. Dat
bedrijf heeft per 1 januari 2018 in Boxmeer de inventaris en het merk Nissan overgenomen
en het gebouw heeft Van de Weem verhuurd aan dat bedrijf.

Het bedrijf in Venray draait door. Naast de merken die daar verkocht werden zijn Van de
Weem Euromaster (bandenservice) en James Autoservice (service aan lease auto’s)
geworden.
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2021 Zaak verkocht in Sint Anthonis
Eind 2019 werd Van de Weem gebeld door een projectontwikkelaar voor een gesprek. In
opdracht van Jan Linders en de gemeente was hij op zoek naar een geschikte plaats voor
de nieuwbouw voor Jan Linders.
Met een plattegrond in zijn hand werd over de koop en sloop van het autobedrijf gesproken.
Er zouden daarvoor in de plaats huizen of appartementen komen. Pratend over huizen en
seniorenwoningen, waar Sjef en Thea naar op zoek waren, wist hij wel wat er moest
gebeuren. Er zouden twee bouwpercelen vrij komen en daarnaast een
appartementengebouw. Zijn vraag was: komt dit huis dan te koop? En hij zette gelijk
strepen door het perceel.
Na een half jaar in onderhandeling te zijn geweest, kwam het in mei 2020 niet tot een
akkoord. Oké dan blijft alles bij het oude. Geen probleem!.
In oktober 2020 werd Van de Weem opnieuw gebeld door de projectontwikkelaar. Via de
gemeente werd de opdracht gegeven om opnieuw met Familie van de Weem te gaan
praten. Het voorstel werd opnieuw besproken en ze kwamen later wel tot een deal met de
afgesproken voorwaarden.
Per 1 maart 2021 is deze zaak verkocht aan de gemeente Sint Anthonis voor nieuwbouw.
Daarmee komt een einde aan het tijdperk Van de Weem in Sint Anthonis.

De vestiging in Sint Anthonis draaide de afgelopen jaren vooral op service, onderhoud,
in- en verkoop en een Texaco pomp. Daarnaast werd een gedeelte van de showroom
verhuurd voor e-bikes (elektromotoren) en als kantoor.

Thea van de Weem.
Graag dank ik Paul Eling voor zijn correcties en aanvullingen.
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Sjef en zijn oldtimers
Mazda 1200 coupé 1971

Na herstel en revalidatie in 2001 en na uit de Sint
Maartenskliniek te zijn ontslagen is Sjef oude
auto’s gaan opknappen. Dat was voor hem de
beste therapie voor meer flexibiliteit in het lopen
en bewegen.

In 1983 kocht Sjef een groene Mazda 1200 coupé uit 1971 met de gedachten deze te
restaureren. Door de drukke werkzaamheden en te weinig tijd duurde het lang alvorens hij de
auto kon opknappen. Een paar jaar later, in 1985, kocht Hans zo’n zelfde oude auto in de kleur
wit. Hij heeft er eerst nog even mee rond gereden voordat de auto zou worden gerestaureerd.
Door gebrek aan tijd bleef de auto wat lang staan en begon weg te roestten. Uiteindelijk werd
de auto van Hans gebruikt als donor-auto voor de opbouw van de auto van Sjef.
Deze werd beetje bij beetje uit elkaar gehaald, gedemonteerd tot het laatste schroefje toe.
De carrosserie is compleet gezandstraald, gescoupeerd en gecoat. Eerst bitakken en
tectyleren. De auto is in de kleur wit gespoten, binnen- en buitenkant. Het was nog een hele
klus om de auto weer op te bouwen, en ze hebben er jaren over gedaan om, tussentijds alle
schroefjes en boutjes weer bij elkaar te zoeken die enkele jaren links en rechts ergens neer
waren gelegd. Het dashboard was het meeste werk, daar zaten allemaal kabels aan, het was
een warboel en lastig om deze kabels goed terug te plaatsen.
Op 12 nov. 2000 kreeg Sjef een zeer zware hersenbloeding, (zie hierboven)
Nadat Sjef terug was gekomen uit de kliniek ging hij verder met de opbouw aan zijn auto waar
links een stoel was bevestigd om in te gaan zitten om het dashboard verder af te werken. Elk
onderdeel werd geschuurd en gespoten. De onderdelen werden weer langzaam teruggebouwd
wat nog een hele klus was. Dit was goed voor zijn revalidatie. Sommige onderdelen waren niet
meer verkrijgbaar en die zijn besteld bij Mazda; ze zaten nog nieuw in de verpakking. De
stoelen zijn opnieuw bekleed.
Na enkele jaren was de auto klaar, soms met hulp van derden. Sjef was trots dat het was
gelukt. Hij is er nog vaak mee naar Boxmeer gereden i.v.m. zijn hobby, restauraties van zijn
andere Citroën auto’s.
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Citroën B 14 G 1927 Familiale

In 2003 werd deze Citroën B 14 G uit 1927 bij
toeval ontdekt door Joost.
Sjef en Thea hebben de auto opgehaald met de
ambulance in Berlicum voor restauratie.
Motor inhoud 1538 CC, - 22 PK bij 2300 toeren
4 cylindermotor - 3 versnellingen.
Max. 80 km. per uur

Stoelen werden eruit gehaald en er werd een nieuwe
bodem in geplaatst. Motorblok werd eruit gehaald en
voor revisie naar een bedrijf in Boxmeer gebracht. Dat
mislukte bij dat bedrijf, de cilinderkop werd kapot
geperst en het blok is gevallen en gescheurd.
Op zoek naar een vervangende motor, gevonden in Lisse.
Deze was niet compleet. In Enschede een gespecialiseerd
revisiebedrijf gevonden, die heeft van 2 motoren 1 goede
motor gemaakt en gereviseerd.
Hiernaast wordt de motor verder klaargemaakt door Sjef,
Hans en Joost, geschilderd en opnieuw ingebouwd. Het
opknappen restaureren en monteren heeft ongeveer 2
jaar geduurd.
Motorblok en versnellingsbak geplaatst

Complete Dashboard
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U 23 1940

In 2005 zocht Sjef op internet naar een
geschikte opknapper voor restauratie en kwam
in maart terecht in Otterlo.
Deze roestige Citroën U 23 vrachtwagen uit
1940 was weer een mooie uitdaging.
Het was een vrachtwagen uit Frankrijk, die in
de oorlog door de Duitsers in beslag is
genomen voor de militairen en gelijk in de
luftwaffe kleur werd gespoten.
De vrachtwagen is tot op de bodem
gedemonteerd, en beetje bij beetje met nieuwe
onderdelen weer gemonteerd.

Hans heeft de auto opgehaald en staat
links, rechts staat Marc.
Een compleet verroeste vrachtwagen.
Er werd gezegd, zet hem maar
meteen bij het oud ijzer.
Sjef is er meteen aan begonnen.

De auto is compleet ontmanteld tot
het laatste schroefje. Foto mei 2005

Het chassis is gezandstraald,
gescoupeerd en gecoat.
Foto okt 2005
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Eerst werd de carrosserie in orde gemaakt. Vervolgens werd alles weer compleet opnieuw
opgebouwd. De velgen werden opnieuw gespoten en voorzien van nieuwe banden. De
motor werd in orde gemaakt en de versnellingsbak werd aan de motor gemonteerd, het
geheel werd in het chassis geplaatst. De radiateur werd geplaatst. Er heeft een remrevisie
plaatsgevonden, alle losse onderdelen werden schoongemaakt en/of gespoten. De bank en
rugleuning zijn opnieuw bekleed. Sjef heeft er zijn eigen Citroën kleuren aan gegeven.
Met een bak van essen hout en een huif met de naam erop was de auto helemaal af.
Na 3 jaar was deze restauratie voltooid.
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Citroën Rosalie 8 1932

Citroën Rosalie 8a - Bouwjaar 1932
Motor 32 PK bij 3200 toeren
Motor inhoud 1452 CC
4 Cilindermotor - 3 Versnellingen
Maximum snelheid 80 km per uur

In 2005 werd door Thea deze Citroën Rosalie uit 1932 aangekocht als verassing voor Sjef
zijn verjaardag.
Op een zondag in november in 2005 gingen Sjef en Thea naar een oldtimer-beurs in
Rosmalen. Daar kwamen zij deze auto tegen en zij hadden wel interesse, maar hebben
hem toen niet gekocht! Sjef liep verder op zoek naar oldtimer onderdelen, maar intussen
ging Thea terug om deze auto toch te kopen. De volgende dag had Sjef toch spijt dat hij
‘die auto’ niet had gekocht. Drie weken later werd de auto gebracht op zijn verjaardag. Sjef
was er erg blij mee.
De auto was gedeeltelijk opgeknapt, niet zoals Sjef gewend was. De startmotor was defect
en werd gerepareerd. De auto had geen goede remmen, en er werd een remrevisie
uitgevoerd en hij werd APK gekeurd. Na diverse reparaties en vernieuwingen heeft het
echtpaar hier vaak mee kunnen rijden. Het heeft een derde prijs opgeleverd op een
jaarlijkse oldtimer dag in Venray.
Met schakelen in deze oude antieke auto’s is het nodig om bij elke schakeling te
dubbelklutsen, dus steeds een dubbele handeling, ofwel dubbelklutsen.
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Sjef in zijn eigen garage met de oldtimers

Sjef met zijn oldtimer Citroën B 14

Sjef met zijn drie zonen v.l.n.r. Hans, Sjef, Joost en Marc

De oldtimers staan in een hal i.v.m. een show
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Citroën type B2 Cabriolet Torpedo de Luxe uit 1923

Na vaak zoeken op internet heeft Sjef deze Citroën B2
uit 1923 gevonden en hij werd gekocht in juli 2007.
Hans en Sjef hebben hem opgehaald met de ambulance in Antwerpen - België.

Sjef is de auto gaan ontmantelen tot aan het laatste schroefje toe.
Citroën had in die tijd nog zo’n 500 timmerlui in dienst en maakte de body, de bodem en de
hele opbouw van hout.
(Crafted Houtskeletbouw werd nog steeds aangeduid als de Citroën B2.)
Het houtwerk binnenwerk en de bodem was gedeeltelijk opgevreten door houtworm. Er is
een nieuwe houtskeletbouw van hout gemaakt bij een timmerman.
Op het chassis lagen ook houten balken en deze zijn vernieuwd.

Het chassis is gezandstraald, gescoupeerd en
gecoat. Daarna begon de opbouw.
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Elk onderdeel wordt opnieuw
gespoten en gemonteerd.

Het bijzondere van deze
auto is dat het gaspedaal in
het midden zit, en het
rempedaal rechts. Dat is
opletten met het rijden. Als
je in paniek remde gaf je
gas.

De binnenruimte en stoelen zijn opnieuw bekleed,
en er kwam een nieuw linnen dak op.
Eind 2010 was deze auto gerestaureerd, het heeft
ruim 3 jaar geduurd.
Als eerste had deze auto nog een V radiateur,
het front had een V model aanzicht.
Met het dak open als Cabriolet
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Twee CV 6 eenden uit 1986

In 2010 heeft Sjef (de Citroën specialist)
2 CV 6 eenden gerestaureerd.
Een witte van 1987 en een rode van 1986.
(zie foto). Eerst werd de witte en daarna de
rode gestript. Voorzien van nieuwe chassis.
Deze chassis zijn van een doos model.
Beide zijn weer opnieuw opgebouwd met een
nieuw dak.

De rode eend heeft in Sint Anthonis bij Joost in de Showroom gestaan.
Uit respect heeft Joost hem niet willen verkopen, trots dat Sjef deze heeft gerestaureerd.
Hij werd verkocht in 2021.
Hans en Marc poseren naast de auto.
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Citroën B10 1925

Deze Citroën B10 uit 1925 is eind 2011 gekocht in
Friesland. Sjef en Hans hebben de auto opgehaald
met de ambulance voor een opknapbeurt, hij was
aan restauratie toe.

Sjef is de auto gaan ontmantelen tot aan het laatste schroefje toe.
Het chassis is gezandstraald, gescoupeerd en gecoat.
Houten bodem

Elk onderdeel werd opnieuw gespoten en gemonteerd. Er werd een nieuwe radiateur geplaatst,
er kwamen 4 nieuwe banden, en de motor en versnellingsbak zijn in orde gemaakt, stroomkabels
werden vernieuwd, een nieuwe accubak gemaakt, en een nieuwe accu werd gemonteerd. De
remmen werden vernieuwd. De Citroën Type B10 is een verbetering van de Citroën Type B2. De
carrosserie is, voor de eerste keer, geheel van staal. De motor is afkomstig van de B2 en heeft
een vermogen van 1452 cc, 20 pk. Na 2 jaar was deze restauratie voltooid.
Het bijzondere van deze auto is dat het gaspedaal in het
midden zit en de rempedaal rechts. Dat is opletten met het
rijden. Als je in paniek remde, gaf je gas.

De auto is in het wit gespoten. De binnenruimte en stoelen zijn opnieuw bekleed,
en voorzien van een nieuw linnen dak. Deze auto had voortaan een rechte radiateur.
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Diverse antieke gerestaureerde auto’s
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