
Typisch Familiebedrijf
Poelstra is een typisch 
familiebedrijf. Gestart op 1 juni 
1961 door Kor en Fenny 
Poelstra. In de voorkamer van 
een woonhuis in de Smakker-
gang in Groningen. Daar stonden 
een draaibank, een boorma-
chine, een lasapparaat en 
allerhande klein gereedschap. 
Vooral gericht op het boren van 
cilinders voor bromfietsen en de 
reparatie van slagerijmachines. 

En nu? Nu staat nog steeds een 
Poelstra aan het hoofd. Zoon 
Bert heeft in 2005, na het  over-
lijden van zijn vader, de leiding

overgenomen. Onder zijn 
leiding heeft Poelstra Machine-
fabriek zijn  positie in de markt 
versterkt. En staat men op het 
punt om de vleugels verder uit 
te slaan. 

Degelijk en betrouwbaar

ning. Of in de verstandhouding met de opdracht-
gevers. Waarvan een aanzienlijk deel al vele jaren 
klant is. 
Want een familiebedrijf? Dat ben je niet zomaar.......

Maar de kenmerken van een 
familiebedrijf zijn ook op andere 
manieren in het bedrijf terug te 
vinden. In de hechte samenstel-
ling van het personeelsbestand, 
bijvoorbeeld. Of in de kwaliteit 
en degelijkheid van de produc-
tie. Of in de betrouwbaarheid 
van de service en dienstverle- 

Maar, daar laten we het niet bij. In de tweede 
helft van het jaar gaan we het Gouden Jubileum 
ook vieren met onze klanten, onze toeleveranci-
ers en andere relaties. Want die willen we volop 
laten delen in de feestvreugde. Meer nieuws 
daarover krijgt u via een volgende nieuwsbrief. 
Hou de inhoud daarvan dus goed in de gaten. 

50 Jaar, da’s niet niks. We hebben een hele 
geschiedenis achter ons. Maar, we hebben ook 
nog een hele toekomst voor ons!

Op woensdag 1 juni a.s. bestaat Poelstra Machinefabriek 50 jaar. Een mijlpaal in de 
geschiedenis van het bedrijf. Die willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om te 
beginnen zijn we op 1 juni gesloten. Want dan vieren we met het personeel feest.
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Beste leerbedrijf van Noord-Nederland?

Deze week werd bekend dat Poelstra Machinefab-
riek is genomineerd voor het Beste Leerbedrijf 
van Noord-Nederland. Daarbij is Poelstra in de 
race met nog 2 andere bedrijven. In juni wordt 
bekend of Poelstra deze eervolle vermelding te 
beurt valt. Poelstra Machinefabriek is al meer dan 
15 jaar een Erkend Leerbedrijf.  

Met overtuiging, volgens Bert Poelstra: “We hebben zo onze 
eigen visie op de leerplekken in ons  bedrijf. 
We zien het als een sociale 
verantwoordelijkheid. Bij ons 
krijgen de leerlingen een actieve 
begeleiding en een vaste mentor. 
We zijn nauw betrokken bij de 
leerlingen en maken de begeleiding 
zo persoonlijk mogelijk.”



POELSTRA PERSLUCHT BV VAN START

In de loop van dit jubileumjaar krijgt Poelstra Machinefabriek BV er een zusje bij: Poelstra Perslucht BV. 
Directeur Bert Poelstra is druk bezig met de voorbereidingen van een extra poot onder het bedrijf. 

De reden daarvoor is vrij simpel. Tijdens de huidige 
reparatie-, onderhouds- en of servicewerkzaam-
heden wordt Poelstra Machinefabriek regelmatig 
geconfronteerd met vragen en problemen op het 
gebied van perslucht. Immers, perslucht ligt in het 
directe verlengde van de machinebouw. 

Tot op heden moest Bert Poelstra al die vragen en 
mogelijkheden aan zich voorbij laten gaan. Poelstra 
Machinefabriek wordt veelvuldig ingeschakeld als 
bedrijven problemen hebben met hun machinepark. 
Maar uitgerekend op het gebied van perslucht kon 
Bert Poelstra zijn klanten niet helpen. 

Ingeschakeld

Met ingang van dit jaar gaat daar iets aangedaan 
worden. Bert start met de levering, de montage en 
het onderhoud van Boge Compressor Systemen. Die 
werkzaamheden sluiten naadloos aan bij de activitei-
ten van Poelstra Machinefabriek. En komen 
tegemoet aan de vele vragen waar Bert Poelstra als 
technische vraagbaak mee geconfronteerd wordt.

Naadloos aansluiten

Hoogtepunten
De vele hoogtepunten, waaronder de 
miljoenen-opdracht van de Marine. De vaste 
opdrachtgevers als de SuikerUnie, de Gasunie, 
de scheepsbouw en de papierindustrie. Maar 
ook de vele dieptepunten, zoals het overlijden 
van haar man Kor, de crisis in de 70-er jaren en 
de huidige crisis. Crises, die het bedrijf 
overigens uitstekend is doorgekomen.

Genieten
En nu? Nu geniet ze van hetgeen is opgebouwd. 
Ze heeft er nog dagelijks mee te maken. Want 
nog elke dag is ze te vinden op kantoor. Druk 
met de administratie. Niet omdat het moet, 
maar omdat het mag. Omdat ze het leuk 
vindt. Op de achtergrond, zoals altijd. 
Op gepaste afstand, om zoon Bert 
niet voor de voeten te lopen.  

50 Jaar geleden, ze kan het zich nauwelijks voorstellen. Maar tegelijkertijd kan ze het zich nog levendig 
herinneren. De kans om het reparatiebedrijf van Mekkering over te nemen. De lening van fl. 10.000,- 
die daarvoor afgesloten moest worden. Hoe ze al na 1 jaar moesten verhuizen naar het Zuiderdiep. 
Hoe het bedrijf zich ontwikkelde en groeide tot een stabiele, degelijke dienstverlener voor de industrie... 
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Sterke Staaltjes

Kijk, hier draait het allemaal om. Want bij Poelstra 
Machinefabriek gaat het om mensen, niet om 
machines. De ploeg is keurig verdeeld in 3 secties 
van 4: 4 man/vrouw in de overhead, 4 man in de 
productie en 4 man in de service en het onder-
houd. Over een evenwichtig bedrijf gesproken.....

Gestaalde kaders


