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Ing. W. Felder ridder in de orde
van Oranje Nassau
De ons allen bekende Werner Felder, werkzaam op het Geologisch Bureau te
Heerlen, vertoefde op de dag van de 'lintjesregen' met een groep studenten op
excursie in het buitenland. Daar kreeg hij onverwacht bezoek van zijn directeur Ir.
B.P. Hageman, die hem tot zijn verbazing mededeelde dat het Hare Majesteit
behaagd had hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau;
Op dinsdag 11 mei, op eigen bodem, vond een bijeenkomst plaats in het Geologisch
Bureau te Heerlen, waar een aantal medewerkers en vrienden waren samengekomen om aanwezig te zijn bij het uitreiken van de versierselen.
Ir. Hageman sprak als eerste de nieuwbakken ridder toe en memoreerde dat deze
onderscheiding geen verband hield met het werk van de heer Felder als medewerker van de Rijks Geologische Dienst, zijnde zijn normale dagtaak, maar met de
activiteiten in zijn vrije tijd met name zijn aandeel in de internationaal gewaardeerde opgraving van de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt-St. Geertruid.
Ir. Hageman wees erop dat door het activeren van een aantal mensen in het uitvoeren van deze jarenlange opgraving zij ondervonden hadden dat deze hobby hen

Mevr. Felder bevestigt het ordekruis onder het toeziend oog van Ir. Hageman.
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zelfontplooiing en bevrediging had geschonken alsmede kameraadschap, een
probaat middel tegen onvrede.
De nieuwe ridder kreeg de versierselen opgespeld door zijn echtgenote. Geen
gemakkelijke taak als de ogen wat vochtig geworden zijn;
Namens de Nederlandse Geologische Vereniging en de Archeologische Vereniging
Limburg bracht de heer F . Kraayenhagen de gelukwensen over en attendeerde op
de gelukkige combinatie van geologische en archeologische belangstelling van de
heer Felder, waar beide organisaties en hun leden steeds van geprofiteerd hadden.
Namens het personeel van de Geologische Dienst sprak drs. O. Kuyl zijn gelukwensen uit en betrok daarin mevrouw Felder onder het aanbieden van een fraaie
ruiker.
Een gezellig samenzijn besloot deze bijeenkomst.
N u nog een eredoctoraat
Red.
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