
AMF in het goud
I n december zal het 50 jaar geleden zijn dat
fonds werd opgericht. ln het begin van deze
mijnindustrie hadden de verschillende mijn
eigen fonds met aÍzonderlijke regelingen. N
lingen werd in 1918 een algemeen Íonds in h

uniforme regeling voor alle mijnen. De opricr
de gezamenlijke mijnondernemingen en de i-crrmalige mijnwerkers-
organisaties, t.w. de Algemene Bond van Christelijke mijnwerkers en
de Nederlandse Mijnwerkersbond. Het fonds omvatte drie kassen: het
ziekenfonds, de ziekenkas en de pensioenkas. Met de groeivan de mijn-
industrie breidde ook het AMF zich steÍk uit. Het bescheiden bu-
reau, met twintig personeelsleden en twee afdelingen uit 1918 is in-
middets uitgegroeid tot een grote instelling met enkele honderden me-
dewerkers.
Een halve eeuw lang heeft het Íonds zorg gedragen voor de medische
verzorging van de mijnwerkers en hun gezinsleden, de uitkering van
gelden bij ziekte en de pensioenregeling. Een reden om dit jubileum
op 1 6 december te herdenken.

stichting ,,Thuis Best" ontbonden
Met ingang van 1 oktober jl. is de stichting ,,Thuis Best" ontbonden.
Deze siichiing heeft ruim 40 jaar een belangrijk aandeel gehad in de
huisvesting van het mijnpersoneel. De ontwikkeling in de mijnindus-
trie heeft èr toe geleid dat besloten is de stichting op te heffen. De
woningen en overige eigendommen zijn thans overgedragen aan .de
pensioènfondsen AMF en BFM, die samen met de mijnondernemin-
gen nauw bij Thuis Best waren betrokken. Het personeel van Thuis
Éest is met ingang van 1 oktober in dienst getreden van het AZL (Ad-
ministratiekantoor Zuid-Limburg). leder die met Thuis Best te maken
heeft kan zich ook na de overdracht wenden tot de bekende personen
en adressen.
Het totale woningbezit omvat ca. 9.000 woningen, Laura & Vereeni-
ging nam daarin deel voor ruim 850 woningen.

diamanten voetbalklub Rimburg

Een week lang heeÍt Rimburg in het teken gestaan van het zestig jarig

bestaansfeest van de plaatselijke voetbalklub. Er zijn in het feestpro-
gramma voetbalwedstrijden gehouden waarbij de junioren tot en met

de veteranen in het veld kwamen. Daarenboven werden in een grote

feesttent gevarieerde programma's gepresenteerd, die veel bezoekers

trokken. Het hoogtepunt was de receptie op zondag 1 1 augustus.

Hier bleek duidelijk in welke grote populariteit de klub zich mag ver-
heugen. Alle plaatselijke verenigingen en vele van buiten het dorp
kwamen de jubilerende vereniging feliciteren. Tijdens de feestverga-
dering, die aan de receptie voorafging, werden enkele jubilarissen ge-

huldigd, terwijl twee spelers die meer dan 250 wedstrijden voor het

eerste elftal speelden een verdiende hulde moesten ondergaan' Hier-

onder een moment tijdens de Íeceptie. Bedrijfsinspekteur F. Kievits

(rechts) biedt voorzitter J. Logister (gepensioneerd opzichter ogr.

Julia) zijn gelukwensen aan. Verder van rechts naar links de heren J.
Snijders, bestuurslid (gepensioneerd mr. houwer), W. Snijders, be-

stuurslid tevens 250 wedstrijden voor het eerste elftal (administratie
steenfabriek Nievelsteen), J. Hanssen, zilveren jubilaris (baas badlo-
kaal) en J. Rutten, 250 wedstrijden voor eerste elftal (houwer).

delftse studenten te gast
Jaarlijks wordt door de TH DelÍt een introduktie-exkursie georgani-
seerd voor de eerste jaars mijnbouwkundige studenten naar de lim-
burgse mijnen onder leiding van proÍessor Velzeboer. Van de 24 ex-
kursisten bezocht een groep van 6 studenten onder leiding van ir. Ras

onze onderneming van 17 tot en met 20 september. Op de mijn werd
iedere dag een uitgebreid programma afgewerkt. Zo werden alle onder-
delen van het ondergronds bedrijf bezichtigd, terwijl bovengronds
bezoeken werden gebracht aan ophaalinstallaties, losvloer, elektrische
centrale, ventilator, werkplaatsen, magazijn en enwasserijen. Hierbij
werden inleidingen gehouden door ir. J. Voncken, ir. G. Dabekaussen,
ir. H. van Bon en ir. G. Dreessen. Bij de dagelijkse ondergrondse be-
zoeken traden ondergronds opzichter J. Bladt en meester-houwer N.

van Laar, van de afdeling bedrijfsopleidingen, als begeleiders op.
Na de laatste ondergrondse dienst op vrijdag 20 september ging het
gezelschap op de foto.
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,, Prins Bernhard" triomfeerde
Tussen de vele fluit- en tamboerkorpsen die Zuid-Limburg rijk is neemt
..Prins Bernhard" uit Waubach een voorname plaats in. Dit kwam
tot uiting tijdens het federatieconcours dat op 15 september jl. te
Heksenbèrg werd gehouden. Het korps wist in de superieure af-
Celing een totaal van 265,5 punten te behalen. Zowel in de mars-
a s in de koncertwedstrijd stak ,,Prins Bernhard" met kop en schouders
coVan de konkurrenten uit. Dit respectabel puntental betekende tevens
-a: .oogst aantal punten in het afgelopen seizoen van verschil-
e-:: 'jderaïie-concoursen. Door deze prestatie mag het korps
c=: -=-:r aan het kampioenschap van Limburg dat nog dit
.a:': 3a:s zal ,,'.ncien. ln verband met het behaalde sukses recipieerden
r. s-<s:s.3r 3 -uzikanten met bestuur zaterdag 28 september in het
,.3'::3:csc(:: 3:c<ers aan het Stenenkruis. Enkele uren lang

-;:-::- z -' .'. - :: := ic;taties van de vele verenigingen en partiku-
^--L:-..- Hierboven een beeld van de receptie, waar

J. ^3., ,\. S:-=;:: -: -.i 3r Julia), voorzitter van de schutterij St.

-:s=3- 3: -..,'..-::- .=-3:tr: aan zljn broer Wiel Smeets, tweede
\:::::::' '.' ='-: l:---:-: . Z,ttend achter de tafel v.l.n.r. de leden

=. S-s::'-:-s -:-.',=' :-::'-:uisbedieningsman), H. Sijstermans
::-.,r,u..,:' ','.,',.r. :: :tr -:: concout's cie tamboer-maitre prijs
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r. -: -':-: -- :-:-.',:' i.iurg:ns (buitendienst Laura).
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