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ln en rond
ons bedrijf

Met een reeks van feestelijkheden heeft de
voetbalvereniging,,Miranda" te Vink-Chè-
vremont zijn veertig jarig bestaansfeest ge-
vierd. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de
receptie welke zaterdag 11 juni plaatsvond.
Meer dan drie uren moesten bestuur en leden
paraat staan om een stroom van gelukwensen
in ontvangst te nemen. De verschillende spre-
kers prezen in alle toonaarden hetgeen Miran-
da veertig jaar lang heeft tot stand gebracht.
Voor de bewoners van Vínk en Kloosterbosch
is deze club steeds een begrip geweest voor
een gezonde - zowel actieve als passieve -
vrije tijdsbesteding. Als een der laatste ver-

enigingen van de K.N.V.B. ontving Miranda
de bondsvlag van deze bond. Voor de receptie
een aanvang nam, werden een aantal jubi-
Íarissen gehuldigd, waarvan de meesten
werkzaam zijn op onze onderneming. Het
waren v.l.n.r. de heren H. J. Nacken, afdeling
lnkoop, W. Bechols, Th. Derks, meester-op-
zichter ondergronds J ulia, L. Weelen, magazijn
Julia, Aug. Rothkranz, gepensioneerd bank-
werker bgr. Laura, J. Jongen. wasserij Laura,
J. Thelen, J. Nacken, Andr. Rothkranz, hou-
wer Julia, Een jubilaris on!brak bij de huldi-
ging, nl. de heer F. Kuypers. opzichter onder-
gronds Julia, die met vakantie elders verbleef.

voetbalvereniging,,Miranda" 40 jaar

N ico Czerw
kiest nieuw vak

Van ons bedrijf zijn een aantal personeels-
leden op medische gronden niet meer in staat
hun eigen werk te verrichten. Vaak is het dan
ook nog onmogelijk aangepast werk elders
binnen de onderneming te vinden. Toch be-

{

1'
:

i
.:

vinden zich onder hen verschillenden die nog
in zoverre arbeidsgeschikt zijn dat zij een an-
der vak kunnen leren. Of zij hiertoe overgaan
hangt voor een belangrijk deel van hun per-
soonlijke instelling af. Een goed voorbeeld van
iemand met doorzettingsvermogen vonden
wij in de persoon van ons oud personeelslid
Nico Czerw uit Rimburg.
Op 2 februari 1959 trad hij als OVS'er in
dienst, l juli 1962 ging hij ondergronds. ln
1965 werd hij wegens ziekte voor het bedrijf
afgekeurd. Nico bleef niet bij de pakken neer-
zitten. 1 Maart van dit jaar begon hij aan een
omscholing in het Centrum voor Vakontwik-
keling te Heerlen. ln het begin alstegelzetter,
maar na enige tijd ging zijn voorkeur uit naar
het stucadoorsvak. Een gelukkige keuze ove-
rigens, daar dit vak hem buitengewoon goed
ligt. Dit hebben wij met eigen ogen gezien
toen wij hem onlangs op zijn nieuwe werk-
punt zijn gaan opzoeken. ,,ln het begin was
het wel een teleurstelling voor me toen ik
niet meer op mijn oud werk kon terugkeren,
maar nu ben ik blij dat ik de knoop doorge-
hakt heb. De overgang van ondergronder
naar stucadoor is niet zo moeilijk geweest,
mede dank zij de goede opleiding die men
hier krijgt. Natuurlijk ligt het ook aan je eigen
wilskracht oÍ je in je nieuwe werk slaagt,"
aldus Nico Czerw. Wat dat slagen betreft: tot
oktober blijÍt hij in het Centrum voor Vakont-
wikkeling. Dan gaat hij een jaar lang in het
bouwvak werken. Daarna legt hij het examen
af voor stucadoor. Wij twijfelen er niet aan
dat hij het haalt, wij wensen hem nu alvast
veel geluk ermee!
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m aatscha ppe I ij ke wer kste rs wa ren o nde rg ro nds
Reeds vaker had een aantal collega's van
onze maatschappelijk werkster mejuÍÍrouw
S. Schijns de wens te kennen gegeven een
ondergronds bezoek aan onze onderneming te
brengen. Deze wens is woensdag 6 juli jl.
in vervulling gegaan, toen zij onder leiding
van de heren J. Bemelen en W. Das van de
personeeldienst Julia, afdaalden naar de 365
meter verdieping om daar de mechanische

pijler 3B te bezichtigen. Vooraf had ir. H. de
Groot een uiteenzetting gegeven van het
ondergronds bedrijf. Na een interessante tocht
kwam het gezelschap moe maar voldaan
weer boven maaiveld, waar in de Iampen-
kamer bijgaande foto werd gemaakt. Uiterst
Iinks en rechts resp. de heren J. Bemelen
en W. Das. Tweede van links: mejuffrouw
S. Schiins.


