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OM NOOIT TE VERGETEN
Vrijdag 25 november 2011: een dag om nooit te
vergeten. De viering van het 50-jarig bestaan van
Poelstra Machinefabriek is een ongekend succes
geworden. Met meer dan 145 bezoekers, een verrassend programma en een uiterst informele sfeer.
Tijdens de receptie mocht Bert Poelstra als
rechtgeaard feestvarken niet alleen vele felicitaties,
maar ook de nodige cadeaus in ontvangst nemen.
Waaronder veel enveloppen-met-inhoud, waar specifiek om was gevraagd. Immers, alle geldelijke giften
waren bestemd voor een vooraf vastgesteld goed
doel. Daarbij had Poelstra Machinefabriek gericht
gekozen van het Tanzania Project van de Stichting KET.
Met Arno van der Heyden als Opperstalmeester
werd het programma soepeltjes en speels aan elkaar gepraat.
Achtereenvolgens beklommen VVD-Tweede Kamerlid Erik
Ziengs, vriend van de familie Henk Graafhuis en huidig directeur Bert Poelstra het spreekgestoelte. Aan Bert Poelstra de
eer om het eerste exemplaar van het Jubileumboek “...Wat je
hebben moet, krijg je toch...” uit te reiken. Aan de vrouw van
de oprichter, oudste werkneemster en zijn moeder Fenny
Poelstra. Ze was er zichtbaar door ontdaan.
Eenmaal op het spreekgestoelte was hij er ook niet meer vanaf te krijgen. De
volgende eerste exemplaren werden successievelijk aan zijn 3 zusters en
zijn vrouw uitgereikt. Waarmee eens te meer wordt aangetoond,
dat Poelstra Machinefabriek een echt familiebedrijf is.
Tussendoor maakt Arno van der Heijden nog even
van de gelegenheid gebruik om Mevrouw
Poelstra aan een gevoelig diepteinterview te onderwerpen.
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Toen was het de hoogste tijd om het officiële gedeelte af
te sluiten en aan de borrel te gaan. Bij het verlaten van
de zaal was er voor elke gast een exemplaar van het
jubileumboek. Terwijl ongeveer tegelijkertijd het dweilorkest ’t is Ook Niks’ losbarstte. Het zou nog lang onrustig
blijven in het Hanze Plaza.

nog steeds te bestellen

KRONIEK VAN 50 JAAR
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Machinefabriek
Poelstra is een jubileumboek verschenen. Met de titel: “... Wat
je hebben moet, krijg je toch....”
Het is niet alleen een kroniek geworden van de roerige eerste
jaren van de machinefabriek. Het is vooral ook een boek
geworden over ondernemerschap, doorzettingsvermogen,
voor- en tegenspoed.
Er zijn nog boeken verkrijgbaar. Dus wie geïnteresseerd
is, moet even contact opnemen met Bert Poelstra.

geld voor school in Tanzania

FORSE CHEQUE VOOR
STICHTING KET
Donderdag 2 februari kon aan een aangenaam verraste voorzitter Bert Boekholt een
forse cheque overhandigd worden. Met
daarop de lieve somma van € 6.232,- voor
de Stichting KET. Bestemd voor de bouw van
een huishoudschool en ambachtschool in
Umbwe Tanzania.
Voorzitter Boekholt had gehoopt op een fors
bedrag. Maar dit had hij niet verwacht. De
helft van het bedrag is bijeengebracht door
klanten en relaties van Poelstra Machinefabriek. Immers, iedereen was gevraagd om
tijdens het Jubileum van afgelopen november
een bedrag te storten. Dat bedrag zou door
Poelstra verdubbeld worden.

Nou, Bert Poelstra heeft diep in de buidel moeten tasten.
Maar, daar had hij - voor deze keer - geen enkele moeite mee.
Naast de bouw van de school wordt het geld gebruik voor de
opvang van jonge weeskinderen. Als zij geen scholing krijgen,
dan eindigen deze weeskinderen vroeger of later op straat.
En dat kan met het geld van de Stichting KET worden
voorkomen. Nu wordt hen ook nog eens een goeie toekomst
meegegeven.

Wie meer wil weten over het fantastische werk van deze stichting: zie www.projecttanzania.nl
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een ijzersterk merk

DE KEUZE VOOR KAESER
Met ingang van dit jaar heeft Poelstra Perslucht het exclusieve dealerschap voor Noord-Nederland van Kaeser
Compressoren gekregen. Het Duitse Kaeser is niet alleen een van de grootste, maar ook een van de meest
betrouwbare compressormerken ter wereld. Daarnaast onderscheidt het merk zich door efficiënt energiegebruik.

Compressoren

Conditionering

Perslucht Systemen

Poelstra Perslucht levert nieuwe
en gebruikte compressoren. Voor
de verkoop en de verhuur. Zowel
schroef- als zuigercompressoren,
zowel oliegesmeerd als olievrij,
zowel mobiel als stationair. Kaeser
biedt hoogwaardige kwaliteitsproducten voor professioneel gebruik.
Die bekend staan om hun hoge
betrouwbaarheid, lichte hantering,
groot vermogen en lange levensduur.

Daarnaast gaat Poelstra Perslucht
randapparatuur en toebehoren
leveren. Bijkomende onderdelen,
die een ongestoorde werking
garanderen. In een configuratie, die
goed op elkaar is afgestemd. De
drogers, filters, tanks, drukvaten en
condensaataftappen zijn uit
voorraad leverbaar.

En uiteraard ook deskundig advies.
Indien nodig voorzien van een
ontwerp op maat. Waarbij in alle
berekeningen het gebruik, de
levensduur en het energieverbruik
maximale aandacht krijgen. Nieuwe
installaties worden deskundig
geplaatst. Oude installaties worden
zorgvuldig geïnspecteerd.

Service en Onderhoud
Daarnaast gaat Poelstra Perslucht randapparatuur en toebehoren leveren. Bijkomende
onderdelen, die een ongestoorde werking
garanderen. In een configuratie, die goed op
elkaar is afgestemd. De drogers, filters, tanks,
drukvaten en condensaataftappen zijn uit
voorraad leverbaar.
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