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Van: de redactie 

 

Seconer-Nieuws heeft een gedaante-
verandering ondergaan en dat zal 
niemand zijn ontgaan. Het was nogal 
een verandering en voor ons als re-
dactie was het natuurlijk ook wel een 
beetje een sprong in het diepe.  Om-
dat we toch wel heel graag wilden 
weten hoe u er over denkt, hebben 
we voor deze ene keer maar eens om 
een reactie gevraagd van ons lezers-
publiek, want daar doen we het ten-
slotte allemaal voor. Om nu te zeggen 
dat we werden overstroomd met mail-
tjes is wat overdreven gezegd, maar 
toch, ruim vijftig (oud) collega’s heb-
ben de moeite genomen om ons een 

mailtje te sturen met hun mening.  

 

Nu zouden we het liefst een overzicht 
van de diverse reacties publiceren 
zodat we u, ook al heeft u zelf mis-
schien niet gereageerd, tóch deelge-
noot kunnen maken van de algemene 
opinie, maar ja…….. die verrekte pri-
vacywet hé?  Zomaar namen noemen 

mag helaas niet meer.  

Gelukkig kan ik u hierbij alvast wel 
melden dat vrijwel alle reacties be-
hoorlijk positief waren, al waren er 
een paar bij die het wat lastiger te 
lezen vonden. Man en paard noemen 
is (zonder toestemming van betrokke-
ne) vanaf nu dus wettelijk verboden, 
maar een voornaam noemen en er 
“met een knipoog” wat hints aan toe-
voegen over het werkzame leven van 
de persoon in kwestie, zodat u en ik 
weten wie bedoeld wordt is ook wel 

eens aardig. 

 

Een paar voorbeelden uit de diverse 

reacties willen we u niet onthouden: 

 

Chris Tr.  U weet wel, oorspronkelijk 
afkomstig uit Pernis en elektrisch van 
vakrichting, zijn reactie; “Een prima 
vooruitgang, ga zo door”  
Of neem nu Henk St. vanuit Duitsland 
ook al een elektrische man. Hij felici-
teert ons met “een goed leesbaar en 
gezellig blad, ga zo door!”   
Vanuit Frankrijk schrijft John Cl. ons 
“het ziet er professioneel uit en is fijn 
om te lezen.”   
Peter Sch.  (ex inkoop) is ook zeer po-
sitief over de veranderingen terwijl 
Petra Ho. Te R. ons schreef  
“eveneens aangenaam verrast” te zijn.  
Anton Do, ex Oil Movement, vindt de 
nieuwe lay- out ook “mooi en goed 
leesbaar.”   
Zo zouden zo nog wel even door kun-
nen gaan, maar de teneur is nu wel 
duidelijk. Over het algemeen vindt 
men het een flinke verbetering en we 
zullen dan ook doorgaan in deze rich-

ting. 

We danken hierbij iedereen die de 
moeite heeft genomen ons een reactie 

te sturen, van harte! 
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Belangrijke informatie 

Seconer-Nieuws en AVG 

 

Zoals jullie eerder in Seconer-
Nieuws  hebben kunnen lezen 
mogen gegevens niet meer 
zomaar, zonder toestemming, 

worden verstrekt aan derden.  

 

Het is daarom belangrijk dat u 
ons laat weten wanneer: 
- u met pensioen gaat, 
- u een bericht van overlijden wilt  
  doorgeven, 
- u Seconer-Nieuws wilt ontvan 
  gen. 
 
U kunt berichten doorgeven op 

het mailadres:  

Poppelm@zeelandnet.nl of  
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Van: Paul Vieveen, Secretaris 
 
Er is de afgelopen tijd veel veranderd 
in het bestuur van Seconer. Er zijn 
een flink aantal personele wijzigingen 
geweest: waar Nico ter Horst alweer 
een paar jaar geleden de voorzitters-
hamer heeft kunnen overdragen aan 
Gerrit van de Peppel, heeft Wim van 
Vliet begin dit jaar zijn functie aan mij 
kunnen overdragen. Klaas Otter is 
tegelijk met mij in het bestuur geko-
men, waarna Jan Ketellapper volgde. 
De laatste heeft de activiteiten van 
Gerrit Kamperman overgenomen. Re-
cent is Rinus Poppelaars tot het be-
stuur toegetreden, als afgevaardigde 
van de redactie van dit Nieuwsblad 
en tot slot: Wim Blok zal begin 2019 

het bestuur verlaten.  

Evenals bovengenoemde personen 
die het bestuur verlaten hebben, 
heeft Wim vanaf het begin onderdeel 
uitgemaakt van het bestuur. Met el-
kaar hebben zij ervoor gezorgd dat 
Seconer geworden is tot wat het nu 
geworden is. Een stevig dank je aan 

Wim is op zijn plaats!  

 

Naast allerlei lopende zaken, zoals 
het plannen van een volgende reünie, 
wordt in onze bestuursvergaderingen 

volop gesproken op welke wijze  

Seconer de toekomst in zal gaan.  

Daarnaast wordt door Jan Ketellapper 
hard gewerkt om een vernieuwde 
website actief te krijgen en er wordt 
gesproken over de naam en het logo 
van de stichting. Wat onveranderd zal 
blijven is de inzet voor de belangen 

van de gepensioneerden. 

 

De invoering van AVG (de vernieuwde 
privacy wetgeving) heeft veel impact 
op het bijhouden van het ledenbe-
stand. Waar in het verleden mutaties 
werden gedeeld met het pensioen-
fonds, is dit helaas niet meer mogelijk 
en zijn wij nu volkomen afhankelijk 

van uw input.  

 

Wanneer u recent gepensioneerde 

collega’s mocht ontmoeten: deel als-
jeblieft deze informatie met hen: op 

een andere wijze kunnen wij hen niet 

bereiken! 
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“Geef  
wijzigingen 

tijdig door” 
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V A N  H E T  O F P  B P  P E N S I O E N F O N D S—
S E C T I E  N E D E R L A N D  

Van:  Jan Nieuwenhuize en Arno Baltussen 

November 2018 

 

Dutch Management Committee (DMC) 

 

Arnold Bakels (vertegenwoordiger in het DMC namens de OR van de Raffinade-

rij) heeft na vele jaren zijn werkzaamheden in het DMC beëindigd.  

Hij is opgevolgd door Jack de Deugd.  

 

Het is dus uitermate belangrijk dat u 
wijzigingen doorgeeft aan de adres-
sen zoals deze op de achterflap van 

dit Nieuwsblad zijn vermeld.  
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Vanaf 1-1-2019 bestaat het Dutch Management Committee uit 8 leden: 

 

 

In de recente vergaderingen van het DMC zijn diverse onderwerpen besproken. 

Dit betroffen veelal wijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen, die in 2019 gaan veranderen. Ook de 
IORP II Richtlijn van de Europese Unie is uitgebreid besproken: het Nederlandse parlement heeft hierover in 
diverse wetteksten richtlijnen vastgesteld op het gebied van Informatieverstrekking. Ofschoon het OFP BP 
Pensioenfonds in België gevestigd is, moet de informatieverstrekking aan de deelnemers van het OFP vol-
doen aan de Nederlandse richtlijn. Daarom zal op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met meer informatie 

uitgebreid gaan worden.     

 

Zoals bekend is de Privacy wetgeving in Nederland verder aangescherpt. Als gevolg daarvan is er het Beleid 

gegevensuitwisseling met de gepensioneerden verenigingen (Seconer en VOBP) vastgesteld.  

Dit houdt onder meer in, dat de aanmelding bij de vereniging(en) ligt bij de gepensioneerde zelf. Dus niet 

meer bij het OFP. 

 

Waarde- en performance beleggingen. 

De waarde van het Nederlandse deel van het OFP-vermogen bedraagt per eind september 2018 ruim € 1.3 

miljard  

Het cumulatieve rendement in de periode januari t/m september is 1.44%.  

 

Jaarverslag 2017 : de belangrijkste cijfers 

 

Hoeveel deelnemers heeft het OFP BP Pensioenfonds? 

Op 31 december telde het in Nederland 3.833 deelnemers. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Werkgeversvertegenwoordiging namens 

Paul Koole werkgever 

Sjoerd Gunnewijk (voorzitter) werkgever 

Rogier Post  werkgever 

Peter-Paul van Tilborg werkgever 

Werknemersvertegenwoordiging  

Jack de Deugd OR BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 

Richard de Kam OR BP Europa SE – BP NL 

Pensioengerechtigden  

Jan Nieuwenhuize gepensioneerden 

Arno Baltussen gepensioneerden 
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Hoe is de financiële situatie? 

 

Het pensioenfonds krijgt meer premie binnen dan het aan pensioen uitbetaalt. Dit komt onder meer door 
de afspraak in de uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers: als het nodig is, dragen zij financieel extra 
bij. De premie die overblijft, wordt belegd. Zo is er ook in de toekomst voldoende geld om alle pensioenen 

uit te betalen. Het is goed om te weten dat iedere deelnemer een eigen 'potje' opbouwt. 

 

Bruto pensioenregeling  

 

 

 

 

 

Hoe deden onze beleggingen het?  

 

 

 

 

 

De samenstelling van de beleggingsportefeuille was als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexatie 

Per 1 januari 2017 verhoogden wij het pensioen van de actieve deelnemers met 0,3%. Dat is gelijk aan de 

inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De werkgever betaalt deze kosten. De pensi-

oenen van gepensioneerden en ex-deelnemers stegen niet omdat het beleggingsrendement niet hoog ge-

noeg was. 
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Welke kosten had het pensioenfonds in 2017? 

De Nederlandse sectie van het OFP had in 2017 de volgende kosten: 

 

Uitvoeringskosten 

De kosten voor de administratie van de pensioenregeling noemen wij uitvoeringskosten. Deze kosten verde-

len wij over alle deelnemers (actieve medewerkers, voormalige (gewezen) medewerkers en pensioengerech-

tigden). In 2017 waren de uitvoeringskosten per deelnemer € 391,-. Deze kosten betaalt de werkgever als 

onderdeel van de premie. 

 

Beleggings- en vermogensbeheerkosten 

De kosten van vermogensbeheer worden betaald door het fonds. 

 

Bestuurskosten 

De leden van de Raad van Bestuur van het fonds en het Dutch Management Committee krijgen geen vergoe-

ding voor hun werkzaamheden voor het fonds. Met uitzondering van de afgevaardigden van de gepensio-

neerden, zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding 

 

Ook het OPF BP Pensioenfonds gaat steeds meer digitaal 

 

Het is gemakkelijk en scheelt in kosten. 

Via de website www.pensioenfondsbp.nl bieden we u al volop digitaal gemak. Zoals met Mijn pensioen, een 

beveiligde omgeving met uw persoonlijke gegevens en belangrijke documenten. 

Graag willen we een volgende stap zetten: minder papier en meer informatie digitaal aanbieden. De informa-

tie is actueel, het is beter voor het milieu en het is goedkoper.   

 

Maak gebruik van digitaal gemak 

Geef uw e-mailadres in ieder geval aan ons door op de website bij Mijn pensioen.  

 

Lidmaatschap VOBP  

In eerdere uitgaven van Seconer Nieuws is er een oproep gedaan om lid te worden van de Vereniging van 

Oud BP medewerkers (VOBP). Deze vereniging behartigt de belangen van de gepensioneerden en nabe-

staanden op het gebied van pensioenen en de zorgverzekering. De VOBP is een onafhankelijke vereniging en 

is niet afhankelijk van BP. De VOBP is ook lid van de Koepel van Gepensioneerden verenigingen, die gepensi-

oneerden vertegenwoordigen bij de overheid enz.  

VOBP-vertegenwoordigers hebben zitting in het DMC van OFP Pensioenfonds BP en beslissen mee over uw 

pensioen. 

De VOBP heeft nu ongeveer 400 leden, terwijl circa 1700 personen een uitkering van het Pensioenfonds 

genieten. In belangenbehartiging spelen de aantallen in de achterban – en dus de legitimiteit als vertegen-

woordiger daarvan - altijd een rol. 

Daarom weer een oproep voor diegene, die nog geen lid zijn, zich alsnog aan te melden. Dat zal de positie 

van de VOBP versterken. De contributie is minimaal.  

Meer informatie over de VOBP vindt U op de website: www.vobp.nl, waar U ook een aanmeldingsformulier 

aantreft. 

http://www.pensioenfondsbp.nl
http://www.vobp.nl


Seconer -Nieuws  

Van: Martin Berens en Ad van ‘t Zelfde 

 

Aan onze ex-collegae bij BP Rotterdam 

en BP Raffinaderij 

De belangenbehartiging van de gepensi-
oneerden bij BP en BP-Raffinaderij zijn 
ondergebracht bij de Stichting Gepensi-
oneerden Oliebedrijven. In het Stich-
tingsbestuur zitten afgevaardigden 
(gepensioneerden) van BP Raffinaderij 
(Nerefco), BP Rotterdam en Chevron. 
 
Deze Stichting heeft via Meeus- sinds 
kort AON- een collectief ziektekosten 
contract afgesloten met ONVZ. De voor-
delen van dat collectieve contract is dat 
op regelmatige basis bekeken wordt of 
er elders in het land betere dan wel 
goedkopere verzekeringen bestaan. 
Daarnaast ontvangen onze leden een 
collectiviteitskorting op zowel basisver-
zekering als op aanvullende polissen. 
Een bijkomend voordeel is dat onze le-
den op basis van non-selectie worden 
aangenomen en dat AON ook voor ons 
bemiddeld indien er onenigheid bestaat 
over een bepaalde vergoeding.  
 
Nieuwe polissen 
Vanaf 16 november moeten alle verze-
keringsmaatschappijen aan hun verze-
kerden bekend hebben gemaakt wat de 
nieuwe premies zijn en wat de verstrek-
kingen zijn zowel vanuit de basisverze-
kering als vanuit de aanvullende verze-
keringen. Die verzekerden hebben dan 

tot en met 31 december 2018 de tijd 
om hun verzekering eventueel te ver-
anderen dan wel naar een andere ver-
zekeringsmaatschappij over te stap-
pen. 
Ook wij (AON) krijgen pas op het aller-
laatste moment, tegelijk met u, de 
nieuwe premies en dergelijke door. 
Daarom duurt het nog even voordat wij 
u hierover kunnen berichten en dat wij 
u kunnen adviseren en uitleg kunnen 
geven over de gevolgen van een en 
ander. Daarnaast speelt ook nog dat 
minister de Jonge besloten heeft dat 
vanaf 1 januari 2020 collectiviteits-
kortingen lager moeten zijn en niet 
zomaar gegeven mogen worden. 
 
Door AON wordt in samenspraak met 
het stichtingsbestuur een bericht op-
gesteld waarin een en ander wordt 
beschreven en waarin ook wordt aan-
gegeven hoe u kunt bepalen welke 
verzekering voor u de beste is.  Zo zal 
er bijvoorbeeld ook een link worden 
opgenomen naar de site van “de ver-
gelijker” waarmee u uw verzekering bij 
ONVZ kunt vergelijken met andere ver-
zekeraars. 
 
Zoals het er nu naar uitziet zal dit 
schrijven van AON u bereiken in de 
week van 19 november as. Omdat niet 
al onze oud-collegae verzekerd zijn bij 
ONVZ, zullen wij die brief ook nog per  
e-mail aan u allen sturen. 
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Ziektekostenverzekering  

 

“AON– een 

collectief  

ziektekosten 

contract” 



Van: Aad van Biezen 
 

 

Drie maanden naar 

Nederland. 

 

 

 

Tijdens de regentijd annex muggentijd 
kan je beter in Nederland bij familie en 
vrienden zijn dan in Senegal. Daarom 
verblijf ik Augustus, september en ok-
tober in een soort B&B in Brielle.  Als 
het enigszins kan ga ik dan mee met 
de Seconer-reünie en bezoek zo veel 

mogelijk familie en vrienden. 

Piet van Kessel vroeg mij," Kan je jouw 
woning in Senegal zomaar drie maan-
den onbeheerd achterlaten? " Dat ge-
beurt ook niet en daar moet inderdaad 

heel wat voor geregeld worden.  

Ik heb in Senegal altijd vier mensen in 
vaste dienst die de woning dag en 
nacht bewaken en netjes in tact hou-

den  

"Zou je daar dan misschien  iets over 
kunnen schrijven in Seconer-Nieuws?" 
was de volgende vraag. antw. Ja. dat 

doe ik, dus bij deze……… 

 

Brielle 

Als eerste huur ik in Brielle een B&B,  
dan ben ik in ieder geval onder de pan-

nen en vrij van verplichtingen.  

Vervolgens probeer ik ruim van te vo-
ren een vliegticket te boeken via 

“Cheap Ticket.nl en als dat niet lukt 
dan probeer ik het bij de Ticketshop 

van Air Portugal voor €587,- niet duur 
maar veel geld. Ik moet toch een beet-

je op de Euri letten. 

 

Toubacouta 

In het dorpje Toubacouta heb ik twee 
manlijke wakers in dienst. Zij zijn ‘s 
nachts altijd in mijn woning en doen 
om beurten de nachtbewaking. Daar-
na doen ze in de ochtenduren tot 12 
uur allerlei lopende klusjes. Mamadou,  
één van de bewakers gaat altijd na de 
lunch naar zijn gezin in ons dorp. Zijn 
“familiale verplichtingen” leiden er niet 
onder, dat hij intern is in mijn woning. 
Hij en zijn vrouw Binta hebben in de 
tijd dat hij voor mij werkt vier kinderen 
(meisjes) op de wereld gezet! Voor dit 
gezin financier ik, na het vierde kind 
een zgn “Prikpil-implantaat” Binta is 
blij en dankbaar dat ze door de baby-
stop gevrijwaard blijven van de armoe-
deval die ze overal om zich heen ziet. 
Ook Mamadou haar man is blij met 
zijn “kindvrije” sexuele vrijheid. In een 
moslimland als Senegal is een beperkt 

kindertal zeldzaam. 

Ook mijn kokkie heeft zo’n implantaat 
gekregen, ze heeft twee jongetjes van 
7 en 5 jaar. Beiden geboren d.m.v. 
een keizersnede. In het hospitaal 
heeft ze daarmee gemene levensge-
vaarlijke infecties opgelopen. Zij mag 
niet meer zwanger worden. Deze 
maand is ze al 5 jaar zwangerschaps-

vrij en heel gelukkig. 

Pagina 7 Jaargang 21   -  No.  1  

“Ik heb in 
Senagal altijd 4 

mensen in vaste 

dienst” 

Bericht uit  Senegal no.  28   

 

Aad van Biezen is in 2006 naar de kust van Senegal getrokken om er samen met 
zijn broers een avontuurlijke visvakantie te beleven. Het leven in Senegal beviel de 
oud-collega zo goed dat hij er een groot huis heeft laten bouwen en er permanent is 
gaan wonen. Eigenlijk wilde Aad een deel van de woning verhuren aan toeristen die 

zo als hij, een hengeltje in de Oceaan wilden uitwerpen.  

Net als in TV programma's "Ik vertrek" ,liepen ook bij Aad de zaken net iets anders 
dan voorzien. In de achterliggende jaren heeft de oud laborant en Waste-Controller 
bij Texaco-Nerefco zijn leven in Afrika voor ons beschreven. Zijn luchtpostbrieven 
vol verhalen en beplakt met kleurige postzegels stuurde hij aan de redactie van 
Seconernieuws.  Gedurende 7 jaren verschenen er 27 “Berichten uit Senegal” in dit 
blad. Toen de verwondering over wat hij zag en beleefde routine werd, is Aad van 
Biezen in 2014 met de serie gestopt. 
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Inkopen en afspraken. 

Als ik in Nederland ben gaan de zaken 
in huize van Biezen te Toubacouta on-
gewijzigd door.  Iedereen blijft doorgaan 
met zijn dagelijks- of nachtelijk werk. De 
kokkin kookt voor de bewakers, de be-
wakers bewaken de kokkin en de tuin-
man tuiniert en klust, er is altijd werk te 
doen. Wat zijn de vaste kosten voor de-
ze menagerie tijdens mijn afwezigheid 
d.w.z. hoeveel geld moet ik maandelijks  

aan ze overmaken! 

 

1. De salarissen van de genoemde 

personeelsleden. 

2. Ik sponsor 3 gezinnen van alleen-
staande moeders met kinderen. 
Zij zijn als 3e of 4e vrouw door hun 
man in de steek gelaten maar 
moeten wel voor de kinderen zor-
gen. Deze moeders zijn familie 
van mijn personeel en één is de 
ex vriendin van mijn ex vrouw 

Yayi. 

3. Water- en elektriciteitsrekenin-

gen. 

4. Voedselinkopen voor 1 maand. 

5. Dokter kosten, medicijnen, kleine 

reparaties en onvoorzien. 

 

De maandelijkse behoeften. 

Tijdens mijn afwezigheid fungeert de 
jongste bewaker  Abdul Rachman  als 
“chef”. Een betrouwbare jongen die 
trots is op de verkregen verantwoorde-
lijkheid. Hierdoor oogst hij respect bij 

vrienden en familie. 

Per maand maak ik de maandlasten 
aan de “Chef”” over. Samen hebben we 
de maandelijkse behoeften berekend. 

1. 75 Kg.  rijst  

(ook voor de sponsor gezinnen) 

2. 6 liter arachide en zonnebloem-

olie 

3. 13 Kg. Vlees 

4. 13 Kg. Vis 

5. 10 Kg. Kippepoten 

 

€ 100 aan huishoudelijke boodschap-

pen t.b.v. 30X ontbijt en lunch. 

 

“De kokkin 
kookt voor de 

bewakers en de 

bewakers 

bewaken de 

kokkin” 

Ook de rekeningen van elektriciteit, 
water, LPG gas, Canal+TV,  houtskool  

en wat extra voor onvoorzien. 

De “Chef” houdt de uitgaven per dag 
bij met kassabonnen, hij doet dat ook 

als ik erbij ben. 

 

Geld naar Afrika overmaken. 

Aanvankelijk dacht ik om op een Euro-
pese manier geld van bank naar bank 
over te maken. Hiervoor moet ik vanuit  
Toubacouta 70 Km. naar een grotere 
stad rijden waar wel een bankvestiging 
is. Een paar keer heb ik die reis voor 
niks gemaakt omdat het geld nog niet 
was aangekomen of door bureaucrati-
sche onwil. Plus hoge kostenbereke-

ning. 

Tegenwoordig volg ik de weg van de 
Afrikaanse immigranten in Nederland 
die geld naar hun familie in het moe-
derland overmaken. Ik sluit me aan bij 
de rij vreemdelingen voor het loket van 
Western Union op het Zuidplein in Rot-
terdam. De persoon achter het loket 
en PC  vraagt aan wie, waarheen, hoe-
veel en of ik me met paspoort wil legiti-
meren. Het gaat allemaal met de PC 
en internet. Op het Reçu van WU staat 
een unieke code van 14 cijfers. Deze 
code SMS ik naar Malick Ndong, een 
goede vriend van mij, die met zijn tele-
foon naar het postkantoor van Touba-
couta gaat. Hij toont zijn mobiel met 
de SMS 14 cijferige code, legitimeert 
zich aan de postfunctionaris en ont-
vangt het verzonden geld. Daarna be-
zorgd hij het Maandgeld bij de “Chef” 
van “Bâtiment  van Biezen”.  Ongelofe-
lijk simpel dank zij internet en mobiele 

telefoon.  

 

Groeten van Aad van Biezen, Senegal/

Nederland. 
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“plaatjes zeggen 
meer dan 

duizend 

woorden” 

’T Is geen gezicht, zonder toestemming AVG 

Tijdens het vullen van stapels enve-
loppes voor verzending van Seconer-
Nieuws, worden er altijd veel herinne-
ringen opgehaald.  Meestal is een 
naam van een collega op het adres- 
etiket de aanleiding van een sterk ver-

haal.  

Maar op deze maandagmorgen van 
de 15e oktober werd de stemming be-
heerst door de invoering van de nieu-

we privacywet AVG.  

 

De problemen voor Seconer-Nieuws 
werden in Seconer-Nieuws al van alle 
kanten uitgemeten. Toch zeggen 
plaatjes vaak meer dan duizend woor-

den.  

Deze vrolijke foto’s  van Paul Vieveen 
(Secretaris bestuur Seconer), Rinus Pop-
pelaars, Piet van Kessel en Rob van Bre-
da laten zien dat we ons JA-woord heb-
ben gegeven om met onze volledige 
naam en gepensioneerd gezicht in Seco-

ner-Nieuws afgedrukt te mogen worden. 

 

Die Dromedaris op de voorpagina kan 

toch niet lezen.  

Met deze foto’s kunnen we ook eens la-
ten zien met hoeveel plezier we het 
krantje vullen en met z’n allen (Klaas 
Kuipers is er ook bij) aan u versturen. 

Dat de nieuwe opmaak   door de lezer  

wordt gewaardeerd blijkt wel uit de vele 

reacties (zie voorpagina). 

De Redactie van Seconer-Nieuws: v.l.n.r. Paul Vieveen (Secretaris Seconer be-
stuur), Rinus Poppelaars,  Piet van Kessel en Rob van Breda. Klaas Kuipers, even-

eens lid van de redactie, maakte de foto’s 
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Door Rob van Breda 

 

Belangrijke vinding 

Vrijwel niemand zou vandaag de dag op 
het idee komen om een instrument als 
het kompas in deze lijst op te nemen, 
ik aanvankelijk trouwens ook niet.  
Toch is de uitvinding van dit relatief 
eenvoudige instrument van enorm be-
lang geweest voor ons als mensheid. 
Tegenwoordig is er geen schip of vlieg-
tuig dat geen kompas aan boord heeft. 
Het is onmisbaar voor een betrouwbare 
navigatie over zee en behoort zelfs nu 
nog als wettelijk verplichte noodvoor-
ziening aan boord van schepen  Maar 

nu eerst iets over de geschiedenis. 

De Chinezen, ja het zijn altijd de zelf-

den….. Ze vonden het buskruit uit en 
maakten er alleen maar vuurpijlen 

mee. Wij in Europa keken de kunst af 

en deden er vervolgens de meest ver-

schrikkelijke dingen mee. Zo ging het 

ook min of meer met het kompas.  De 

Chinezen ontdekten al ca 700 jaar voor 

Chr. het principe, maar hielden het eeu-

wenlang angstvallig geheim. Het is ove-

rigens opvallend dat vergevorderde 

beschavingen zoals ooit de Egypte-

naren, de oude Grieken en ook de Chi-

nezen, vaak een diepgaande kennis 

blijken te hebben gehad van het univer-

sum. Men ontdekte daarbij dat de ster-

ren, net als de zon en de maan (vanaf 

de aarde gezien) voortdurend in bewe-

ging zijn, maar ook, dat er één uitzon-

dering was en dat was een onaanzien-

lijk sterretje, dat redelijk nauwkeurig op 

één vaste plek aan de hemel bleef 

staan. Die plek noemen wij tegenwoor-

dig het Noorden en dat sterretje noe-

men we nu de poolster.  Op dit kaartje 

staat ze vrij groot aangegeven maar dat 

is in werkelijkheid niet zo. Ze is te vin-

den op een plek, vijf maal de lengte 

van één zijkant van het bekende 

“steelpannetje” (de Grote beer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk magnetisch mineraal 

Al in de vroege oudheid (ca 700 voor 
Chr.) begon in China de ijzertijd en 
ging men er toe over om naalden niet 
meer van been te maken, maar van 
ijzer. Toen ontdekte men al snel dat 
die ijzeren naalden op een merkwaar-
dige manier werden aangetrokken 
door het mineraal magnetiet, een mi-
neraal dat op sommige plekken ge-
woon bovengronds te vinden is. Weer 
later ontdekte men dat twee stukken 
magnetiet, indien naast elkaar ge-
legd, elkaar op een geheimzinnige 
manier aantrokken of juist afstootten. 

Magnetisme dus. 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van magnetiet ging toen 

zelfs zover dat men de ingangspoort 

van het keizerlijk paleis helemaal van 

magnetiet bouwde.  
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Zonder  noorden  komt  niemand thuis  

 

Als er in het algemeen gevraagd zou worden wat nu de belangrijkste uitvindingen 

zijn geweest die de mensheid het meest vooruit hebben gebracht, zouden er door 

de meeste mensen voor de hand liggende zaken als het vuur, het wiel, de stoom-

machine of misschien zelfs wel het internet worden genoemd. 



Bezoekers van het paleis mochten niet 

met wapens op zak naar binnen. Had 

men een stalen wapen in zijn kleding 

verborgen, dan werd dat al snel zicht-

baar door het enorm sterke magneti-

sche veld dat binnen de poort heerste.  

In die tijd ontdekte men ook dat een 

stukje magnetiet, of zo’n gemagneti-
seerde naald, indien vrij bewegend 

opgehangen aan een draadje of op iets 

drijvends in water gelegd, de ene kant 

zich altijd naar het Zuiden de richtte 

(en de andere kant dus naar het Noor-

den, de Poolster) In het Westen oriën-

teert men zich traditioneel op het Noor-

den, maar in China noemde men het 

Zuiden “de keizerlijke windrichting” en 
deze was voor hen maatgevend.  Vele 

eeuwen wist men het principe van het 

magnetisme geheim te houden. Ze 

deden overigens niet echt veel met 

deze kennis. China was een tamelijk in 

zichzelf gekeerd land. De behoefte om 

verre zeereizen te maken en landen te 

ontdekken zoals Westerse landen had 

men kennelijk niet De kennis werd 

hoofdzakelijk gebruikt bij het doen van 

voorspellingen, waarzeggerij en andere 

occulte aangelegenheden.  

De zijderoute 

Tot de twaalfde eeuw was de enige 

verbinding tussen oost en west de zo-

genaamde zijderoute. Deze route over 

land  was toen de enig mogelijke han-

delsroute tussen Oost en West.  

De bekendste reiziger die deze route 

bereisde was Marco Polo. Hij was in de 

twaalfde eeuw een van de eerste Wes-

terlingen die  China bezocht.  

Toch blijkt het kompas al ruim zeven-

tig jaar voor zijn eerste reis (1187 voor 

Chr.) in Europa al bekend te zijn ge-

weest. Kennelijk was een ons onbe-

kende voorganger van Marco hem 

voor geweest en was met alleen de 

kennis van, of wellicht met zelfs een 

klein kompas in zijn bagage naar Euro-

pa teruggekeerd. 

Slimme combinatie 

De windroos met haar windstreken 

was al aan het begin van onze jaartel-

ling bekend. In Bijbelteksten wordt al 

gesproken over de vier windrichtingen. 

Noord, Oost, Zuid en West. Later werd 

dit uitgebreid tot acht richtingen; 

Noord, Noordoost, Oost, Zuidoost enz.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit werd toen hoofdzakelijk gebruikt 

om de richtingen aan te duiden van 

waaruit de vijanden van het oude Isra-

ël te verwachten vielen. Weer later 

werden deze aanduidingen uitgebreid 

met meer punten en ontstond er iets 

dat wij tegenwoordig de windroos noe-

men. Eerst nog met twaalf windstre-

ken, maar tegenwoordig zijn het er wel 

32. 

De oude navigatie 

Toen wij hier in onze contreien bij 
wijze van spreken nog in berevellen 
rondliepen, bestonden er rond de 
Middellandse zee al een aantal rela-
tief hoog ontwikkelde culturen en 
was er een levendig onderling han-
delsverkeer over zee tussen die lan-
den. 

De Venetiërs hadden daarbij een lan-
ge tijd het monopolie.  
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Zij waren de belangrijkste vrachtvaar-

ders van die tijd en waren met hun 

handel al snel een rijke en machtige 

staat.  Hun zeelieden bevoeren de Mid-

dellandse zee en maakten vóór de in-

troductie van het kompas gebruik van 

de volgende navigatiemiddelen: 

• Ze beschikten over een uitgebreide 
kennis van zon, maan en sterren.  

• Ze maakten gebruik van de kennis 
van de trekroutes van de diverse 
vogelsoorten  

• Ze gebruikten een handlood (een 
lange lijn met daaraan een loden 
gewicht eraan) waarmee de diepte 
van het water kon worden bepaald 
(zitten we al in de buurt van land?)  

• Ook de aard van de zeebodem gaf 
hen een indicatie van de positie. 
Die werd bepaald door in een holte 
onderaan dat loden gewicht wat 

vet als kleefstof te smeren. 

Zoiets heet dan “varen op gegist be-
stek”. Het handlood werd in die tijd als 
zeer belangrijk geacht om enigszins 
veilig te kunnen varen. Indien tegen-
woordig een reder of schipper in gebre-
ke blijft bij betalingen, dan wordt het 
schip door een deurwaarder letterlijk 
aan de ketting gelegd. In die tijd be-
stond hetzelfde principe. Alleen werd 
het schip niet aan de ketting gelegd, 
maar in plaats daarvan werd het hand-
lood in beslag genomen. Zo belangrijk 
werd dit eenvoudige instrument geacht 

voor een veilige vaart op zee. 

Anderhalve reis per jaar…. 
Met behulp van de bovengenoemde 
methoden werden dus vele eeuwen 
lang de zeeën bevaren. Omdat de ster-
ren ’s nachts de enige referentie waren 
om een vaste koers te kunnen varen, 
werd er op de Middellandse zee in de 

winter nooit gevaren. Het was dan te 
vaak bewolkt om het risico te kunnen 
nemen. Een typisch vaarschema uit die 
tijd was dan ook, dat het konvooi van 
een handelsvloot met Pasen uit Vene-
tië vertrok om ergens in september 
weer terug te keren in de thuishaven. 
Een tweede konvooi vertrok dan in au-
gustus, overwinterde in de haven van 
bestemming, om dan in mei van het 
jaar daarop weer terug te keren op de 

thuisbasis. 

Ergens tussen 1274 en 1280 heeft 
een Italiaanse slimmerik de combina-
tie weten te maken tussen de van 
oudsher bekende windroos en het toen 
net geïntroduceerde kompas. Zo vond 
dan uiteindelijk ergens in die periode 
de introductie plaats van een voor zee-
lui bruikbaar kompas, bestaande uit 
een vrij bewegende magnetische naald 

gecombineerd met een windroos. 

U kunt zich nu wel voorstellen dat door 
deze uitvinding het oude vaarschema 
opeens niet meer nodig was, er een 
soort revolutie ontstond. De Venetiaan-
se schepen konden nu, gesteund door 
dit nieuwe instrument, opeens het hele 
jaar door varen! Denk je eens in! Ook 
bij slecht of bewolkt weer konden ze 
nu op een veilige manier hun weg vin-

den over de Middellandse zee. 

Het kompas gaf dus een enorme im-

puls aan de handel waardoor ook de 

rijkdom met sprongen vooruit ging. Het 

was dé impuls waardoor er opeens, 

door de gestegen rijkdom én de verbe-

terde navigatiemogelijkheden, veel 

grotere schepen werden gebouwd en 

ook steeds grotere reizen konden wor-

den gemaakt. Minstens zo belangrijk 

was het dat nu reizen over de oceaan 

mogelijk werd. Hier waren de Portuge-

zen en later de Spanjaarden de belang-

rijkste landen. De ontdekking van de 

Nieuwe wereld en vele andere landen 

overzee zou niet mogelijk zijn geweest 

zonder het kompas. 

De uitvinder 

Maar wanneer en door wie is nu eigen-

lijk dat kleine maar toch zo belangrijke 

instrument uitgevonden?  
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Die eer gaat naar de heer Flavio Gioia. 

Hij woonde ooit in de Italiaanse plaats 

Amalfi. Deze plaats ligt aan de Italiaanse 

Westkust vlak bij Napels en was een 

lange tijd een zeer belangrijke en mach-

tige handelsstad.  

Nu kennen wij in Nederland allemaal het 

jongetje Hansje Brinkers. Het ventje dat 

zogenaamd een overstroming wist te 

voorkomen door met zijn vingertje een 

gaatje in de dijk te stoppen.  

Wij Nederlanders, weten natuurlijk  alle-

maal dat dit jongetje nooit écht heeft 

bestaan (alhoewel de meeste Amerika-

nen  daar anders over denken). Wij we-

ten dat het ventje als het ware symbool 

staat voor onze strijd tegen het water.  
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Met de uitvinder van het kompas is 

het ongeveer net zo gesteld. Vast 

staat, dat de eerste bruikbare kom-

passen ergens in de periode tussen 

1274 en 1280 door schepen van de 

stad Amalfi in gebruik zijn genomen, 

maar wie nou écht de uitvinder er van 

is, niemand die het zeker weet. Ook 

de Amalfianen zelf niet. Zeker is wel, 

dat Flavio Gioia, net als Hansje Brin-

kers nooit heeft bestaan maar dat hij 

het symbool is van één van de be-

langrijkste uitvindingen die de mens-

heid ooit heeft gedaan.  

Hansje heeft zijn standbeeld in het 

Hollandse Spaarndam en dat van Fla-

vio staat ergens te pronken op een 

plein in het Italiaanse Amalfi. Geen 

van beiden hebben ze ooit bestaan 

en toch beroemd… 

 

 

 

 

 

Bron:  “Het raadsel van het kompas”  

 door Amir D. Aczel 

De kust van het Italiaanse Amalfi 
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Door Mijnie Snoeij 

 

Van Olie naar Kuren 

Omstreeks 1925 werden er via borin-
gen zoekactiviteiten gedaan naar olie 

door de geoloog dr. Pávai-Vajna Ferenc.  

 

In plaats van olie werden er bronnen 
met warm geneeskrachtig water aange-
boord.  Thermisch water verscheen 
vanaf een diepte van 1100 meter bij 
75 graden Celsius. De vrouwen uit de 
buurt wasten in dit warme water hun 
kleding en wat bleek; zij genezen van 

hun pijntjes.   

Een geneeskrachtige bron was aange-

boord. 

Volgens de analyses bleek het water 
jodium, broom, zout, koolwaterstof 
evenals bitumen (inclusief oestrogeen) 
en verschillende sporenelementen te 

bevatten: vanadium, koper, zink, zilver, 
strontium, barium, lood.  Het blijkt één 
van de grootste warmwaterbronnen 

van Europa te zijn.  

In Hajdúszoboszló wat in het oosten 
van Hongarije ligt, bevindt zich zelfs de 

grootste Spa van Europa. 

 

De moderne geneeskunde in een kuur-

oord 

Dankzij het geteste en gekwalificeerde 
medicinale water zijn er meer dan 
veertig behandelingen beschikbaar 
met medische aandacht, waaronder 
verschillende massages, modderbe-
handeling, onderwaterstraalmassage, 
medicinale gymnastiek, inhalatie, zach-
te laser en het volledige palet van elek-

tromagneet en lichte therapieën. 

En hier mogen wij gebruik van maken. 

Het bronwater heeft dus een hoge con-
centratie aan werkzame stoffen. Het 
heeft een helende werking op je li-
chaam en geest. Aan een kuuroord is 
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“Olie zoeken en 
water vinden” 

“Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt”, zingt Marlene Dietrich in 1930. 
“Ich bin von Kopf bis Fuß auf  “modder”  eingestellt”, zingen 7 “Marlene Dietrich’s” 
in 2018 in een kuuroord In Hongarije.  

Zij laten zich verwennen met massages, modderpakkingen, enz. 

Zwemmen in thermale baden en rusten uit in een immens groot groen park. 
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een Reumatoloog, Longarts en Cardio-

loog verbonden. 

Wij hebben een intakegesprek met een 

van de artsen. 

Zij bepalen de behandelingen voor ons, 
die kunnen verschillen van specifieke 

behandelingen tot wellness. 

 

Wie komen er 

Duitsers en Hongaren. Hun behandelin-
gen worden vergoed uit de Krankenkas-
se, de zorgverzekering dus. In Nederland 
zijn er slechts enkele zorgverzekeringen 

die deze kuren vergoeden. 

 

Hunguest Hotel Beke in Hajdúszoboszló 

bij Debrecen. 

Debrecen is de tweede grote stad van 
Hongarije. Ligt in het oosten op de laag-

vlakte. 

Wij zijn nu voor het tweede jaar in dit 

fijne hotel. Voelen ons een beetje thuis.  

De dochter van de manager heeft 4 jaar 
Nederlands gestudeerd. Zij staat ons bij. 
Haar vader, de aardige Zoltan Nagy, 
maakt met ons uitstapjes in de mooie 

omgeving van de Puszta of  Poesta.  

Dit is Hortobágy Unesco gebied. Schitte-
rende, oneindige vlaktes, waarbij de 
mosgroene kleuren je ogen doen ver-

dwalen.   

Hajdúszoboszló 

In het kuuroord plaatsje hangt een 
ontspannen sfeer.  S ’avonds wordt er 
in de cafés melancholische zigeuner-
muziek gespeeld of oud Hongaarse 
muziek en zang, waarbij we de dans-
kunst afkijken van de Hongaren en 

natuurlijk meedoen. 

 

Resumerend, kan ik u vertellen, dat ik 
met mijn raffinaderijverleden, onder 
de indruk ben van het verhaal over 
het zoeken naar olie en daaruit vol-
gend geneeskrachtige bronnen wor-
den aangeboord.  En dat ik daar met 

mijn vriendinnen van mag genieten.  

 

Als ik na 14 dagen weer huiswaarts 
keer, zie ik de silhouetten van de raf-
finaderij in de middagzon opdoemen 

en mijmer bij mezelf:  

“Ja, olie is toch de parfum van mijn 
leven”. 
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Van: Kees  en Corinne Poesse 

 

Kees, je bent nu één jaar met pensi-
oen, mis je het werk? 
Nee, nog geen seconde gemist. 
Vond je het werk dan niet leuk? 
Jazeker wel, heb nooit een dag gehad 
dat ik met tegenzin naar het werk ging. 
Heb altijd, vooral de eerste jaren heel 
veel plezier gehad met de collega’s. We 
waren allemaal nog jong en er was, 
doordat we toen met veel meer men-
sen waren om de fabriek te runnen, 
veel meer ruimte om naast het werk 
ook veel lol te hebben.  
Maar de laatste jaren is er natuurlijk 
wel heel veel veranderd in de organisa-
tie, het werk bleef uiteraard wel hetzelf-
de, maar de werkwijze is wel veran-
derd.  

En als je ouder wordt is het moeilijker 
om daarin mee te gaan. Verandering is 
altijd goed, want niets doen is achter-
uitgang, maar verandering wil niet zeg-
gen dat het ook altijd een verbetering 
is. 
Dus ja het werd voor mij wel tijd om 
met pensioen te gaan. 
 
Mis je je collega’s? 
Nee, ook die mis ik niet, heb altijd goed 
met mijn collega’s kunnen werken 
maar buiten het werk had ik niet echt 
contact met hen.  

Met enkele collega’s heb ik nog wel 
contact via Facebook. 
Gelijk na je pensionering ben je, sa-
men met je vrouw, naar Thailand ver-
trokken. Mis je Nederland dan ook 
niet? 
Haha, nee hoor ondanks dat het in Ne-
derland een prachtige zomer is ge-
weest, zitten ze daar nu alweer met 
dagtemperaturen van onder de 20 gra-
den. Dat komt hier zelden of nooit 
voor, en dat is voor mij de belangrijkste 
reden geweest om naar Thailand te 
verhuizen. 
Maar niet alleen het weer maakt het 
leven in Thailand aangenaam.  
We hebben hier een mooi en vrijstaand 
huis grenzend aan de rijstvelden, waar 
we vanaf de veranda overheen kunnen 
kijken met daar weer achter de bergen.  

 
Om het huis hebben we een prachtig 
aangelegde tuin met veel tropische 
planten en bomen en de mooiste orchi-
deeën, en bananen en ananas uit ei-
gen tuin.   
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Kees Poessé, oud procesoperator bij BPRR, interviewt zichzelf na één jaar  

pensioen. 
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Ook is er ruimte genoeg 
voor onze vier, van de 
straat geredde, honden.  
 
 
De tuinman komt hier 
iedere zondag om de 
tuin netjes te houden.  
Verder hebben wij hier 
een geweldig leven, me-
de door het uitstekende 
pensioen van BP. Omdat ik mijn pensi-
oen rechtstreeks naar mijn Thaise bank-
rekening laat overmaken krijg ik auto-
matisch de loonheffingskorting en hoef 
ook geen premie volksverzekeringen 
meer te betalen, wat dan zo’n 25% meer 
pensioen oplevert.  
De omgeving hier in het noorden van 
Thailand is bergachtig, we gaan er dan 
ook regelmatig op uit om te toeren door 
de bergen. En zo komen we op de mooi-
ste plekken, zoals nationale parken met 
watervallen, bij stuwmeren, hotsprings 
en grotten (inmiddels bij iedereen wel 
bekend door de ingesloten voetballertjes 
en hun coach bij Chiang Rai). 
En dan is het ook altijd leuk om hier over 
de lokale mark te lopen en waar je dan 
ook je eten kan kopen, zowel kant-en-
klaar als de verse groeten, vlees en/of 
vis om zelf thuis te bereiden.  

Maar meestal eten wij buiten de deur in 
één van de vele “foodcourts” , stalletjes 
langs de weg of een “echt” restaurant. 
En de gezondheid is ook goed? 
Ja, ook die is prima, waar ik de laatste 
jaren bij de medische dienst steeds te 
horen kreeg dat mijn bloeddruk iedere 
keer een beetje hoger werd, is die hier 
weer helemaal goed. 
Het jaar voor mijn pensioen had ik ook 
slaapproblemen, nam tot wel 3 slaappil-
len per dag, en nu slaap ik zonder pillen 
als een roos, iedere nacht weer. Niet dat 
dat rechtstreeks met het werk te maken 
had hoor, ik was toen ook al bezig met 

de verkoop van het huis en de andere 
voorbereidingen voor onze verhuizing 
naar Thailand. 
Dus je kunt wel stellen dat mijn pensi-
onering in combinatie met Thailand 
mij goed doet. 

 

Zijn er nog wel negatieve kanten aan 
je pensioen en Thailand? 
Nou over het pensioen kan ik duide-
lijk zijn, dat is het beste wat je kunt 
overkomen, en zeker als je voor BP 
heb mogen werken. 
Het paradijs op aarde bestaat echt 
niet hoor, dus ja natuurlijk zijn er ne-
gatieve kanten aan Thailand maar die 
zijn er voor ons weinig. Daar wij al 
heel veel jaren in Thailand komen, 
wisten we wat dat betreft wel wat ons 
te wachten stond. Je moet voor het 
grootste deel je westerse gedachte-
gang vergeten en je proberen aan te 
passen aan de Thaise cultuur. 
Maar als ik er een paar wil noemen 
zijn dat de slangen, waarvan we er al 
enkele in onze tuin hebben gehad.  

In ons vorige huis hebben we zelfs 4 
spitting cobra’s gehad, die door de 
honden vakkundig werden gedood en 
omdat we daar ook nog eens cobra 
eieren vonden was dat een reden 
voor ons om te gaan verhuizen, te-
meer daar twee van onze honden 
door de cobra met zijn gif in de ogen 
werd geraakt en zij in allerijl naar het 
dierenhospitaal moesten. En pas ge-
leden hadden we weer een hele dode-
lijke slang in de tuin, een Banded 
Krait. 
En het verkeer, dat is vaak hopeloos, 
de gemiddelde Thai heeft totaal geen 
verkeersinzicht en daar stoor ik mij 
helaas toch nog wel eens aan.  
Het afval dumpen in de natuur of ge-
woon in de berm langs de weg. Maar 
zoals ik al zei, je moet maar als een 
Thai denken en het gewoon over je 
heen laten gaan. 
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Een paar voordelen wil ik toch ook nog 
wel even noemen.  
Laatst ging ik naar het ziekenhuis om 
naar een moedervlek te laten kijken. 
Allereerst kwam ik daar in de lobby, 
waar menig hotel jaloers op zou zijn, en 
werd daar opgevangen en naar de balie 
gebracht. Daar werd er gevraagd wat ze 
voor mij konden doen en werd toen 
naar de dermatoloog gebracht, waar 
eerst mijn bloeddruk, temperatuur en 
gewicht werd opgenomen. Tien minuten 
later begon de arts al met de behande-
ling. De volgende dag kreeg ik een tele-
foontje van de behandelende arts om 
te vragen hoe het met mij ging en of ik 
geen pijn had. Nou dat heb ik in Neder-
land nooit meegemaakt hoor. Voor de 
volgende behandeling had ik al een 
afspraak, maar om zondagmiddag bel-
de ze van het ziekenhuis of ik nog wist 
dat ik een afspraak had de volgende 
dag. Bij één van de volgende afspraken 
kwam het achteraf niet zo goed uit dus 
toen er weer gebeld werd om mijn af-
spraak te bevestigen vroeg ik of ik een 
dag later kon komen, en ja hoor “no 
problem, I change for you”. Geweldig 
toch. 
De tuinman knipte op een zondagmor-
gen tien uur de internetkabel door. Ik 
bel de callcenter van het internetbe-
drijf, ’s middags drie uur kabel gerepa-
reerd. 
De vele 7 eleven’s (supermarkten) waar 
je 24 uur per dag terecht 
kunt. 
Het bijna overal gratis par-
keren, alleen in de stad 
moet je soms betalen en 

dat kost je dan wel € 0,55 
voor de hele dag. 

And last but not least, ook 

Corinne voelt zich hier veel 

meer thuis en gelukkiger. 
Je hoort vaak dat de zorg-
verzekering in het buiten-
land enorm duur is, hoe 
hebben jullie dat geregeld? 
Inderdaad was de zorgver-
zekering wel iets waar ik 
over in zat, je hoorde be-

dragen van € 400 tot wel  

€ 600 per maand.  
 
 

Maar via een Insurance broker hier in 
Thailand heb ik nu een zorgverzekering 
af kunnen sluiten waar wij nu voor ons 
samen $ 279 per maand voor betalen, 
dus dat is goed te doen. Natuurlijk zijn 
daar wel beperkingen bij, maar voor de 
behandelingen die echt veel kosten, 
zoals hartinfarct, kanker, operaties, 
intensive care, die zijn in ieder geval 
verzekerd. En de minder ingrijpende 
behandelingen zijn hier goed zelf te 
betalen (mede dankzij het BP pensi-
oen). Zoals de kosten van de dermato-
loog, waarover ik al eerder sprak, koste 
mij voor vier behandelingen inclusief 

medicijnen € 125,-. Voor een tandarts-
bezoek, controle en reiniging gebit be-

talen we hier € 16,-. 

 

Dus een terugkeer naar Nederland 
hoeven we van jullie niet te verwach-
ten. 

Nee hoor wij hebben het hier heel goed 

en via de sociaal media hebben we 

steeds contact met de familie. We ko-

men zeker wel eens terug voor familie-

bezoek, maar niet te lang hoor want 

ons huis blijft nu echt in Thailand. 
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“Die verveelt 
zich voorlopig 

niet” 

Reis door Roemenië — vervolg 

Maandag 14 t/ 24 mei. 
We zijn ondertussen met 6 vrijwil-
ligers, drie stellen Marianne en Kees, 
Mieke en Kees 2 en tot slot Japik en 
Jeltje. 
Ons werkritme wordt bepaald door het 
dagritme dat op de camping door de 
jongeren gehandhaafd wordt en we 
zien het wel zitten om hier aan de slag 
te gaan. Dat betekend echter vroeg 
opstaan en om 8 uur te beginnen! 
 
Als eerste wordt aan de mannen ge-
vraagd een rails op te hangen zodat 
de dames gordijnen kunnen gaan ma-
ken voor in de toekomstige recreatie-
ruimte. Achter de gordijnen kan van 
alles en nog wat worden opgeslagen. 
Marianne gaat de zaal opruimen en 
schoonmaken.  
 

Nog een behoorlijke klus als je weet wat 
hier allemaal opgeslagen (lees neerge-
gooid is).  

 
Matrassen, 4 fauteuils, speelgoed, aller-
lei tenten door elkaar,  gereedschap, 
knelkoppelingen en fittingen van diverse 
maten en nog veel en veel meer.  
Nou die verveelt zich voorlopig niet!! 

Dit is het 2e deel van het verhaal van Kees de Bruyn over een rondreis en vrijwilli-

gerswerk in Roemenië. Deel 1 is in de editie van 15 oktober 2018 gepubliceerd 

Het verslag van ons vrijwilligerswerk in Roemenië voor stichting Timulazu 
 
Eveline Pongrat van der Kolk is de projectleider van de stichting Timulazu in San 
Marghita, Roemenië. 
Ze vertelt ons dat ze met een Roemeense man getrouwd is die ze tijdens vrijwilli-
gerswerk in Roemenië ontmoet heeft. Evi vangt nu op haar camping jongeren op 
die uit de kindertehuizen gezet worden zodra ze 18 jaar zijn. Ze begeleidt deze jon-
geren gedurende een jaar of drie en bereid ze zo voor op een leven in de maat-
schappij. 
Als ze dit niet zou doen is de kans groot zijn dat een groot deel van hen in de crimi-
naliteit of prostitutie terecht zouden komen omdat ze geen vangnet hebben die hen 
begeleidt naar zelfstandigheid. 
Met de inkomsten uit de camping en inkomsten uit een kringloopwinkel in Neder-
land bekostigd ze haar project. 
 
Kijk ook eens op de website van deze stichting op www.timulazu.com 



De mannen gaan aan het werk in het 
appartement, als eerste worden de 
plafonds van gipsplaten voorzien. 
De appartementen waren afgekeurd 
door de brandweer en moeten brand-
veilig gemaakt worden. 
 
Om 10 uur wordt er Pauze! geroepen 
door één van de jongeren en gooit ie-
dereen neer waar men mee bezig is. 
Het is niet alleen een koffiepauze, nee 
er komt een witbrood op tafel en wie 
dat wil krijgt een boterham met pasta 
of met dikke plakken worst die Evi voor 
ons snijdt. Niet te moeilijk doen ge-
woon zo op het tafelzeiltje, borden is 
alleen maar meer afwas! Er wordt Ne-
derlands, Engels, Roemeens en nog 
een beetje Hongaars door elkaar gesp-
roken en op één of andere manier be-
grijpen we elkaar. 
Na een half uurtje gaan we weer aan 
de slag met het sjouwen van gipspla-
ten. Eén geluk hebben we: Japik onze 
Fries, is langer dan 2 meter en kan de 
platen mooi ondersteunen terwijl de 
twee Kezen ze vastschroeven ha, ha. 

Mieke en Jeltje zijn ondertussen druk 
met naald en draad en hun zelf meege-
brachte naaimachines. 
Om 13.00 uur lunchpauze. Er wordt 
elke dag voor ons gekookt door de jon-
geren en we eten vandaag aardappel-
soep en pasta met paprika en bonen 
en of vlees. 
Na het eten weer verder, om 16.30 
hangen de gordijnen en is er al één 
ruimte voorzien van gipsplaten. 
Nu als de bliksem het stof van ons af-
spoelen en wat eten, natuurlijk  met 
een Roemeens biertje uit super grote 
flessen. Moe maar voldaan gaan we 
ons bedje maar eens opzoeken. 
 

Dinsdagmorgen, de wekker loopt om 7 
uur af en na het ontbijt weer snel aan 
de slag. 
De jongeren zijn ook al druk in de weer; 
één zorgt voor de dieren in de hun kin-
derboerderij, de andere is druk met het 
schoonmaken van de toiletgebouwen 
en de derde heeft als taak het huis op-
ruimen en eten koken. 
 
De mannen gaan verder in het apparte-
ment. Het plafond wordt glad gestuukt 
en ook de muren krijgen een opknap-
beurt. 
 
Marianne gaat verder met het oprui-
men, sorteren , wat kan weg?, wat moet 
naar een ander hok? ,etc. etc. voorlopig 
is zij nog wel even zoet. De andere da-
mes zoeken tussen alle gekregen lap-
pen stof een geschikte stof uit om nog 
een gordijn van te maken. 
Om 17.00 uur stoppen we ermee voor 
vandaag. 
S 'avonds trekt er een enorme onweers-
bui over die we droog doorstaan. Dit 
was een goede test voor onze oude 
tent. Nu maar gauw onder de wol. 

 

Woensdag: 
Na een onstuimige nacht weer snel aan 
de gang in het appartement. 
De muren van de woonkamer worden 
lila gesaust en we gaan in de slaapka-
mer aan de gang. 
We krijgen vandaag hulp van één van 
de meiden die hier opgevangen worden. 
Zij wil dolgraag helpen en komt zodra ze 
haar eigen klussen af heeft naar ons 
toe. Ze helpt mee de muren te sausen 
maar heeft duidelijk geen schilders ca-
paciteiten en we gaan er met de roller 
nog maar een keer overheen. 
De grote ruimte  is al deels opgeruimd 
en ziet er met het gordijn van Kees en 
Mieke al veel beter uit. 
Nu nog het gereedschap ordenen maar 
daar zijn niet genoeg planken voor dus 
de mannen moeten aan de slag om ex-
tra schappen te maken. 
Het gordijn dat Mieke en Jelly gaan ma-
ken zal voor deze schappen komen te 
hangen. 
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Donderdag:  
We gaan een dagje uit met de meiden 
en een oude dame uit het dorp die 
nog nooit verder dan het eerstvolgen-
de dorp is geweest. Deze oude dame 
wordt  Dona Lena genoemd en ons 
wordt verteld dat ze vroeger op het 
huidige campingterrein gewerkt heeft 
toen het nog een boerderij was. 
We gaan met de auto naar Tirga Mu-
res, een oude stad met vele monu-
mentale gebouwen, maar ook heel 
westerse winkels. Daarna gaan we 
naar Reghin en bezoeken een open-
luchtmuseum waar we het leven op 
het platteland in vroegere tijden kun-
nen bekijken. Niet dat het zo erg veel 
veranderd is in de loop der jaren, het 
werk op het platteland is nog steeds 
erg primitief. 
Terug op de camping wordt er nog 
wat nagepraat onder het genot van 
een wijntje. 
 
Vrijdag:  
Weer een echte klusdag. 
De slaapkamer wordt afgewerkt en 
ook deze muren krijgen een mooi 
kleurtje. 
In de grote ruimte wordt een oude 

werkbank weg gesloopt en 
het raamkozijn met gipspla-
ten afgewerkt. 
Ondertussen wordt er ook 
nog aan een doucheruimte 
voor de meiden gewerkt want 
zij moeten nog steeds ge-
bruik maken van de douches 
van de campinggasten. 

 

 
Tijdens de lunch is er een 
leuk voorval: Een Roemeen-
se begeleidster hoort dat er 
in Nederland gemengde sau-
na's zijn en dat vind ze maar 
vreemd. Als we voorstellen 
om van de camping ook 
maar een nudistencamping 
te maken zodat al die ge-
scheiden ruimtes niet meer 
nodig zijn gaat de beer los en 
wordt er lustig op los gefan-
taseerd hoe al de huppelen-
de naakte mensen er op het 
sportveld wel uit zouden 

zien. Iedereen ligt krom van het lachen. 
Tenslotte wordt er toch maar beslist de 
doucheruimte af te maken en het bij een 
'gewone 'camping te houden. 

 

Zaterdag: een vrije dag ! 
We beslissen om naar Sigisouara te 
gaan, een mooi pittoresk stadje met vele 
smalle straatjes en kleurrijke huizen. 
Op het plaatselijke kerkhof vallen ons de 
vele Duitse namen op, naderhand spre-
ken we een man die ons verteld dat dit 
deel van Roemenië onder het Habsburg-
se rijk viel en is het pas later na een Turk-
se overheersing Roemenië is geworden. 
De hoofdtaal hier is Hongaars en vele 
Roemenen in dit gebied spreken ook al-
leen Hongaars. 
In deze regio is Hongaars de hoofdtaal op 
de scholen en Roemeens een bijzaak. De 
plaatsnaamborden zijn in het Hongaars 
met daaronder de plaatsnaam in het 
Roemeens. 
Ook woont in dit gebied de grootste ge-
meenschap Roma van heel Roemenië. 
Terug op de camping spelen we onder 
het genot van één (of waren het er meer) 
glaasjes wijn een paar potjes 
jeu de boules.  
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Omdat het gaat regenen zoeken we de 
tent op om lekker lui een boek te lezen. 

 

Zondag:  
Een mooie dag om een wandeling in de 
omgeving te gaan maken. We trekken 
de heuvel achter de camping over en 
belanden via een pad dwars door de 
velden in het dorp Sausa. Nu bestaat 
heel Sausa uit een paar huizen en een 
kerkje (Grieks orthodox) en het café 
waar we op gehoopt hadden was er 
niet. Gelukkig hebben we water en een 
grote reep chocolade bij ons die we 
maar aanbreken. Terwijl ik die aan het 
uitdelen ben komt er een oud vrouwtje 
aangewandeld die ik ook een stukje 
aanbied. Graag neemt ze het stukje 
chocolade aan en het verdwijnt in haar 
tandeloze mond. Uit dankbaarheid krijg 
ik drie dikke pakkers van haar op m'n 
wang. Ze had nog een baard ook dus 
dat was weer lekker meegenomen. 
Door het dal langs het riviertje de Mu-
res lopen we weer naar de camping om 
de rest van de dag te luieren en wat te 
lezen. 

 

Maandag:  
De wekker loopt weer om 7 uur af en 
we gaan aan de slag. 
Eerst wordt het appartement afge-
maakt want morgen komen er de eer-
ste gasten in. Het lijkt het programma 
“Ik vertrek” wel. Daarna worden er in 
de grote ruimte, in de gemaakte schap-
pen, alle spullen die zijn uitgezocht  
opgeslagen. Ondertussen vordert de 
doucheruimte voor de meiden die Japik 
en Wim, een andere vrijwilliger die op 
het terrein woont, al aardig. 
Het raamkozijn en de buitenmuur van 
de toekomstige recreatieruimte moet 
nog met gipsplaten worden afgewerkt 
maar daar gaan we morgen aan wer-
ken. 
 
Dinsdag: 
Zodra het raamkozijn en de buitenmuur 
klaar zijn wordt alles door de meiden in 
de latex gezet.  
Er zat  weliswaar net zoveel latex op 
hun kleren als op de muren maar ze 
waren lekker bezig. 
 
 

Er worden plinten gezaagd en aange-
bracht waarbij ik hulp krijg van 3 jon-
gens met een verstandelijke beperking 
die hier overdag worden opgevangen. 
Op een gegeven moment moest ik een 
plint doorzagen en stonden er 3 jongens 
de plint vast te houden dus dat schoot 
lekker op. Onze dames hebben onder-
tussen het gordijn van 2,50 bij 5 meter 
in elkaar genaaid en kan dit ook opge-
hangen worden. 
'Middags brengen een paar van ons een 
bezoekje aan twee oudere dames in het 
dorp. Eén dame, Tante Annie, woont in 
een vrij mooi huis en is heel trots op 
haar badkamer (waarschijnlijk de enige 
in het dorp) zij en haar man hebben al-
tijd gewerkt en geen kinderen gehad en 
hebben zodoende wat kunnen opbou-
wen. 
 
Bij tante Lena schieten de tranen je in 
de ogen als je ziet in wat voor omstan-
digheden deze vrouw moet wonen. 
In een heel kleine ruimte, van hooguit 
4x4m, met een kacheltje als verwar-
ming en waarop ze moet ook moet ko-
ken. Daarnaast had ze een klein goot-
steentje en geen warm water. Een bank 
is het enige meubelstuk waarop ze ook 
moet slapen en nog een klein kastje 
waarin haar hele bezit opgeslagen is. 
Ondanks haar schamele bezittingen zei 
ze toch tevreden te zijn en dankbaar 
voor haar dochter die haar soms helpt. 
Trots laat ze ons de foto's van haar 
dochter en kleinkinderen zien. 
Zij heeft echter ook een zoon maar die 
brengt z'n geld liever naar de kroeg. Te 
triest voor woorden. 

Woensdag: 
De recreatieruimte is eindelijk zover dat 
het ingericht kan worden maar dan 

Pagina 22 

“het stuk 
chocolade 

verdwijnt in 

haar tandeloze 

mond” 

Jaargang 21   -  No.  1  



Seconer -Nieuws  

komt Evi met het 
illustere plan dat 
het toch wel fijn 
zou zijn als er 
een deur ge-
maakt kon wor-
den tussen de 
recreatieruimte 
en de woning van 
de jongeren. 
 
Oké zaag erin en 
een deuropening 
maken. Ergens in 
één van de op-
slagruimtes 
wordt nog een 
deurpost en deur 
gevonden  die gebruikt kan worden. 
Helaas, het was schoon, maar nu zit 
alles weer onder het stof! 
De vloer van de nieuwe recreatiezaal 
blijkt vlak voor de nieuwe deur rotte 
plekken te hebben dus wordt de zaag 
erin gezet, een paar balken worden 
verstevigd en een gedeelte van 2 bij 3 
meter wordt 'even' vervangen door een 
paar platen underlayment. 

 
Als alle stof opgedweild is wordt door 
onze dames de ruimte ingericht en kan 
het in gebruik genomen worden. 
We kunnen de ruimte kleurrijk maken 
met de beschilderde platen die we uit 
Nederland meegenomen hebben. 
Vanaf nu kan er in deze ruimte elke 
week spelletjes gedaan worden met de 
kinderen uit het dorp. 
Evi en de jongeren zijn dolblij met het 
resultaat. 
 
 

Donderdag:  
Het sportveld wordt uitgegraven en er 
wordt zand gebracht zodat er op gesport 
kan worden, helaas is er te weinig zand 
maar er wordt beloofd dat dit later gele-
verd zal worden. 
Er moeten ook nog een stuk of 8 tenten 
opgezet worden want volgende week 
komt er een groep vrijwilligers en die 
gaan in deze tenten overnachten. Een 
hele uitzoekerij want alle tenten en tent-
stokken liggen op een hoop en door el-
kaar. Maar na een middagje puzzelen is 
het opzetten toch gelukt. 
 
Vrijdag:  
Onze laatste 'werkdag' op de camping. 
We ronden nog wat klusjes af en leggen 
nog even laminaat in de gang boven bij 
de jongeren want dat was door de laat-
ste vrijwilligers niet meer afgemaakt. 
 
De dames maken nog een gordijn voor 
het raam in de recreatiezaal en dan is 
het echt af! 
Trots kijken we nog even naar het eind-
resultaat en we zijn blij dat we een klein 
steentje hebben kunnen bijdragen aan 
dit mooie project! 
 
Na de middag moet ik 'even' naar de 
dokter omdat er een gipsplaat op m'n 
been is gevallen maar daarover schrijf 
ik de volgende keer. 
 

### 
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Rëunie  Seconer 2018—vervolg foto ’s  

In de vorige editie is aangegeven dat de nieuwe Seconer website waarschijnlijk eind 2018 gereed zou zijn. Zoals het zo 
vaak met projecten gaat moeten we helaas melden dat ook dit project enige vertraging heeft opgelopen, onze excuses 

hiervoor. 

Het goede nieuws is dat alle foto’s van de rëunie straks op de website staan en dat u van een voorproefje in deze editie 
(een vervolg op de vorige editie) van Seconer-Nieuws kunt genieten.  
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Met Pensioen :   in deze editie: 320 ervaringsjaren gepensioneerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden : 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK! 
 

Seconer-Nieuws en de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 
 

Zoals jullie eerder in Seconer-Nieuws  hebben kunnen lezen mogen gegevens niet meer zomaar, zonder toestem-
ming, worden verstrekt aan derden. We ontvangen dus niet meer automatisch gegevens van de pensioenuit-
voerder of de administratie van BPRR.  
Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten wanneer: 
- u met pensioen gaat, 
- u een bericht van overlijden wilt doorgeven, 
- u Seconer-Nieuws wilt ontvangen. 
 

U kunt berichten doorgeven op het mailadres:  
Poppelm@zeelandnet.nl of Redactie@seconer.nl 
 

Noot: Door deelnemers en lezers ingezonden stukjes, overlijdensberichten, foto’s, etc. zijn impliciet voorzien van toestemming om deze te publiceren in Seconer-Nieuws. Worden er namen genoemd, of foto’s gebruikt waarop anderen staan dan dienen deze personen toestem-ming te geven voor het gebruik daarvan in Seconer-Nieuws. Toestemming kan worden gegeven per mail aan de redactie van Seconer-Nieuws of door ondertekening van het ingezonden stukje. 
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10 juni 2018 Joop Kreischer in de leeftijd van 81 jaar 

4 september 2018 J.E.M. Hegge—v.d. Eerden (weduwe Theo Hegge), in de leeftijd van 77 jaar 

23 september 2018 Truus Visser—de Witte (weduwe van Jacob Visser) in de leeftijd van 87 jaar 

9 oktober 2018 Piet Neleman in de leeftijd van 73 jaar 

14 oktober 2018 P.T. (Flip) van der Windt in de leeftijd van 89 jaar 

1 september 2018 F.A.M. (Frans) Verschuren, 35 dienstjaren 

1 september 2018 W. (Wolter) Wijnholds, 40 dienstjaren 

1 september 2018 A.P. (Ton) Abramsz, 45 dienstjaren 

1 september 2018 L.J. (Leen) van Adrichem, 40 dienstjaren 

1 oktober 2018 C.J. (Cees) de Baar, 41 dienstjaren 

1 oktober 2018 J. ( Johan) van den Vegt, 39 dienstjaren 

1 november 2018 H. (Henk) van de Graaf, 42 dienstjaren 

1 december 2018 J.P.M. (Jos) Werring, 38 dienstjaren 

mailto:Poppelm@zeelandnet.nl


 

REDACTIE SECONER-NIEUWS 
 
Rinus Poppelaars Piet van Kessel Klaas Kuipers  Rob van Breda 
Eindredactie Scherpenhoek 80 Slotlaan 28  Lumeyweg 49 
Bogerdweg 39 3085EG ROTTERDAM 3233DD OOSTVOORNE  3231CD BRIELLE 
4315CB DREISCHOR 010-5016851 0181-485797  0181-416364 
0623695978 

Poppelm@zeelandnet.nl Kessel.PA@inter.nl.net klaas-ali.kuipers@planet.nl  rjvanbreda@gmail.com 
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 

BESTUUR SECONER 
 

Gerrit van de Peppel, Voorz.  Paul Vieveen   Piet Timmers 

Marmot 11    Van Hogendorplaan 9  Eemsteyn 1 

3225 RD Hellevoetsluis   3299AR Maasdam  4251HM Werkendam 

0181 310108    078 6763237   06 22898310 

voorzitter@seconer.nl   secretaris@seconer.nl  penningmeester@seconer.nl 

 

Klaas Otter    Wim Blok   Leny Voorberg 

Heggepad 1    Rijpersweg 31   Annie M.G. Schmidtsingel 34 

3233 EM Oostvoorne   4751AP Oud Gastel  4421TA Kapelle 

0181 484752    0165 326388   06 30609798 

kmotter@chello.nl   pensioen@seconer.nl  leny@seconer.nl 

 

Jan Ketellapper, IT-zaken   

Gaarde 7   

3232 VW Brielle        

06 19200128        

info@seconer.nl  

BELANGRIJKE ADRESSEN 
Seconer mutaties    ASR Levensverzekering N.V. 

Nieuw lid - Recent gepensioneerd    Postbus 2072— 3500HB Utrecht 

De website is tot nader bericht niet bruikbaar, er wordt hard   Tel.: 030-2574400 

Gewerkt aan een nieuwe site. Stuur uw mutaties naar  e-mail: www.asr.nl/e-mail 

De secretaris: Van Hogendorplaan 9 3299 AR Maasdam of naar Www.mijnaspensioen.nl/chevron 

secretaris@seconer.nl 

 

Pensioenfonds BP    BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 

website: www.pensioenfondsbp.nl     Doorgeven van mutaties: 

adres: Pensioenfonds BP      T.a.v. afdeling HR-services 

 p/a Syntrus Achmea     Postbus 1131  

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg      3000BC Rotterdam 

Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 

e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

mailto:Kessel.PA@inter.nl.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:rjvanbreda@gmail.com
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:kmotter@chello.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.pensioenfondsbp.nl
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl

