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13:10 

Zijn alle buizen ook zorgvuldig afge-

dopt? Een preventieve maatregel uit 

hygiënisch oogpunt. Een belangrijke 

routineklus.

12:10 

Lunchpauze in de kantine. Toch alvast 

kijken wat er na de onderbreking op 

hem wacht.

14:10 

Een telefoontje van een collega die 

dringend verlegen zit om een koperen 

koppelstuk. Peter zoekt en vindt het 

vrijwel meteen. Hij kent de inhoud 

van de gereedschapskast op z’n 

duimpje.

17:20 

De dag zit erop. Het liep op 

rolletjes en dat geeft voldoening, 

meldt Peter tevreden 

16:35 

Een laatste blik op de bestel- en 

inventarislijst die Michael Schmitz 

heeft aangepast, zodat Peter weet dat 

morgen de eerste vóór 08:15 de deur 

uit moet. 

15:50 

Collega Ronald Lindelauf steekt een 

handje toe. Het T-stuk wordt over vijf 

minuten afgehaald door een 

aannemer uit Belfeld. 

09:55 

De nieuwe watermeters van Itron 

zijn binnen. Peter onderwerpt ze aan 

een kwaliteitscontrole 

11:15 

Voor de sanering van dienstleidin-

gen is alvast een voorraad gereser-

veerd voor de aannemer en onze 

eigen distributiemonteurs.

10:40 
Een gelukje: in Roermond zijn van-

daag twee van deze nodulair gietij-

zeren onderdelen nodig. Peter heeft 

er nog precies twee op voorraad

09:5509:55
De nieuwe watermeters van Itron 

zijn binnen. Peter onderwerpt ze aan 

een kwaliteitscontrole 

11:1511:15
Voor de sanering van dienstleidin-

gen is alvast een voorraad gereser-

veerd voor de aannemer en onze 

eigen distributiemonteurs.

10:40 10:40 
Een gelukje: in Roermond zijn van-

daag twee van deze nodulair gietij-

zeren onderdelen nodig. Peter heeft 

er nog precies twee op voorraad

17:2017:20
De dag zit erop. Het liep op 

rolletjes en dat geeft voldoening, 

meldt Peter tevreden 

16:3516:35
Een laatste blik op de bestel- en 

inventarislijst die Michael Schmitz 

heeft aangepast, zodat Peter weet dat 

morgen de eerste vóór 08:15 de deur 

uit moet. 

15:5015:50
Collega Ronald Lindelauf steekt een 

handje toe. Het T-stuk wordt over vijf 

minuten afgehaald door een 

aannemer uit Belfeld. 

13:1013:10
Zijn alle buizen ook zorgvuldig afge-

dopt? Een preventieve maatregel uit 

hygiënisch oogpunt. Een belangrijke 

routineklus.

12:1012:10
Lunchpauze in de kantine. Toch alvast 

kijken wat er na de onderbreking op 

hem wacht.

14:1014:10
Een telefoontje van een collega die 

dringend verlegen zit om een koperen 

koppelstuk. Peter zoekt en vindt het 

vrijwel meteen. Hij kent de inhoud 

van de gereedschapskast op z’n 

duimpje.

medewerker Inkoop & Logistiek in het 
Centraal Magazijn te Echt.

08:10 
Spoedbestelling: 

een partij telescoop 

shutbuizen is nodig voor 

een project in Venlode dag van... 
Peter Jacobs
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