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POELSTRA MACHINEFABRIEK KRIJGT NIEUWE BEDRIJFSLEIDER
Binnenkort zwaait Geert Hemsens af als bedrijfsleider bij Poelstra Machinefabriek.
Dan neemt Ale van der Wal zijn taak over. Geert bereikt weliswaar de pensioengerechtigde leeftijd, maar is nog niet van plan om te stoppen. Geert blijft nog een paar dagen
per week actief om mee te helpen Poelstra Perslucht te promoten.
Aan Ale van der Wal de zware taak om Geert te
vervangen. Ale is speciaal daarvoor aangetrokken.
Voorheen was hij Hoofd Technische Dienst bij Drukkerij Lijnco. Momenteel coördineert Ale nog alleen
de werkplaats. Maar hij staat klaar om de werkzaamheden van Geert over te nemen als hij een
stapje terug doet.

Geert & Ale

POELSTRA PERSLUCHT OOK DEALER VAN SOLID AIR
Naast het dealerschap van Boge Compressoren voert
Poelstra Perslucht inmiddels ook een tweede merk:
Solid Air. Beide compressormerken hebben een
beperkte vertegenwoordiging in Nederland. Tot nu
toe, althans. Solid Air is een in Italië gebouwde
compressor onder Duitse kwaliteitsnormen.
Boge Compressoren staan bekend om hun
kwaliteit en bedrijfszekerheid. Het zijn onverwoestbare en onverslijtbare apparaten, die een
zware belasting uitstekend aan kunnen. Solid Air
Compressoren doen daar kwalitatief weinig voor
onder. Maar hebben een veel gunstiger prijsstelling.
Vanwege die uitstekende prijs/kwaliteitverhouding is
het merk aan een snelle opmars bezig.

TIJD VOOR EEN FEESTJE
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POELSTRA
MACHINEFABRIEK
JAAR

U weet, dit jaar bestaat Poelstra Machinefabriek 50 jaar. En dat willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Sterker nog, daar willen we een groot
feest van maken. De Jubileumviering staat gepland voor vrijdagmiddag 25
november a.s. Gelieve dus die middag vrij te houden. Nadere details over de
invulling van de avond worden nog bekend gemaakt. En u ontvangt hiervoor
nog een speciale uitnodiging.

HET OP-EEN-NA-BESTE LEERBEDRIJF
Vorig jaar werden wij genomineerd voor de titel
‘Beste Leerbedrijf van 2011’. Inmiddels heeft de
verkiezing plaats gevonden. En helaas, we zijn het
niet geworden. Maar, daarmee zijn we wel het
op-één-na-beste Leerbedrijf van het Noorden. En
ach, dat is ook niet gering......
De jury noemde de verkiezing een beloning voor een
bedrijfsbeleid, waarin ruimschoots aandacht wordt
besteed aan scholing en stage. Al sinds de 70-er
jaren hebben wij een vaste plek voor een of meerdere MBO-leerlingen Techniek. Zij krijgen binnen het
bedrijf een stevige opleiding, gecombineerd met
vaste ervaringsplaatsen. Niet zelden blijft zo’n
leerling na afloop ‘hangen’ om opgenomen te
worden in ons vaste personeelsbestand.
Binnen ons bedrijf is Rene van Nunspeet de vaste
leerlingbegeleider. Dus een deel van de eer komt
zeker René toe.

RESTAURATIE ANTIEKE STOOMWALS
Poelstra Machinefabriek is vaak betrokken bij de reparatie van
machines. Waaronder soms oude machines. Maar de antieke
stoomwals waar men nu bij betrokken is, is wel heel erg oud.
Momenteel is Poelstra bezig met de restauratie van de lagers
en de tandwielen. En daar zitten soms heel grote tandwielen
tussen. Niet elk bedrijf kan een dergelijke klus aan.
Het is de bedoeling om het gevaarte weer in oude luister te
herstellen. De antieke stoomwals is van Oosterhof Holman, het
Grond-, Weg- en Waterbedrijf uit Grijpskerk. Zij vieren volgend
jaar hun 100-jarig bestaan.

VCA GECERTIFICEERD
Met ingang van dit jaar is Poelstra
Machinefabriek VCA-gecertificeerd. Dat
betekent, dat zowel het management,
de productie als de serviceafdeling
voldoen aan de veiligheidseisen die
horen bij metaalbewerking en
(de)montage van machineonderdelen.
Dit certificaat was nodig, omdat
Poelstra Machinefabriek steeds meer
grote bedrijven als opdrachtgever krijgt. Daarbij is een sluitend
veiligheidsbeleid vaak een voorwaarde. Maar veiligheid is niet
nieuw binnen het bedrijf. Veiligheid is al sinds de 80-er jaren
een hot item op de werkvloer. Mooi dat dit nu ook in een certificaat tot uitdrukking komt.

GESCHIEDENIS TE BOEK GESTELD
Inmiddels is er een boek in de maak over 50 jaar
Machinefabriek Poelstra. Het moet een historisch
document worden, dat ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan gaat verschijnen. Momenteel wordt
met man en macht gewerkt om het boek eind november
klaar
te
hebben. Zodat het
eerste exemplaar
tijdens de jubileumviering officieel
overhandigd kan
worden.
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