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Van de redactie
De nieuwe editie van Seconer-Nieuws ontvangt u later dan u gewend bent.
De redenen voor de late verzending heeft een 2-tal oorzaken:
·
We hadden u graag concrete informatie over een nieuwe overeenkomst BPRR—PV—Seconer willen verstrekken. Er stond eind april
nog een overleg gepland en de verwachting was dat we u in deze
editie volledig hadden kunnen informeren. Helaas kost het onverwacht meer tijd dan voorzien. Op pagina 2 kunt u lezen wat de
huidige status is.
·
Sinds een aantal weken is de eindredacteur van Seconer-Nieuws
fulltime aan het werk voor TAR2019 die van 20 mei tot 16 juni zal
plaatsvinden. Daardoor had hij minder tijd beschikbaar voor de
redactie en opmaak van de nieuwe editie.
Namens de redactie excuses voor de late uitgifte.

Ook dit jaar organiseert het bestuur weer een reünie op een leuke locatie.
In de volgende editie van Seconer-Nieuws kunt u lezen waar we naartoe gaan
en verstrekken we meer informatie.

Seconer-Nieuws en AVG
Zoals jullie eerder in SeconerNieuws 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:
Redactie@seconer.nl of
Secretaris@seconer.nl

Voor nu verzoeken wij u om onderstaande datum in uw agenda te noteren.

Reünie 2019
23 september 2019
Als u nog op vakantie gaat en u heeft interesse om mee te gaan zorg er dan
voor dat u op tijd bent met uw aanmelding!!! Te laat is te laat en vol is vol.
Eind mei verwachten we de nieuwe website van Seconer beschikbaar te kunnen stellen. Op de website zal ook informatie beschikbaar gesteld worden.
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Seconer deelnemers niet langer automatisch lid van PeeVee
Zoals op pagina 1 aangegeven zijn we nog niet in staat om u te informeren over de inhoud van een nieuwe overeenkomst BPRR-PeeVee-Seconer. In januari 2019 heeft het Seconer bestuur aan de deelnemers
waarvan wij beschikken over een werkend emailadres een email gestuurd. In deze mail werden de Seconer deelnemers geïnformeerd over een ontvangen brief van de PeeVee waarin werd medegedeeld dat de
PeeVee van BPRR en BPNL besloten hebben als één personeelsvereniging verder te gaan.
Een gevolg was dat de uit 1997 daterende overeenkomst tussen BPRR-PeeVee-Seconer met ingang van
01-01-2019 werd opgezegd. Het Seconer bestuur deelde in dezelfde mail mee dat wij de Seconer deelnemers zullen informeren zodra er meer duidelijkheid is.
Inmiddels zijn we al een aantal maanden verder. Gedurende die tijd heeft er wat briefwisseling plaatsgevonden en zijn delegaties van BPRR - PeeVee en Seconer in overleg geweest om duidelijkheid te krijgen
en te streven naar een nieuwe overeenkomst.
Over de principes van de nieuwe overeenkomst zijn we het eens. Helaas duurt het lang om alle details op
papier zo uit te werken zodat deze voor alle partijen acceptabel zijn.
Om die reden is er afgesproken dat dit jaar wordt gebruikt als overgangsjaar.
Seconer deelnemers die gebruik maken van faciliteiten van de PeeVee, zoals bijvoorbeeld de tennis sectie, kunnen dat dit jaar gewoon blijven doen.
Met ingang van 1 januari 2020 zal de nieuwe overeenkomst en een huishoudelijk reglement van kracht
zijn.
De belangrijkste principes waarover overeenstemming is op een rijtje:
1.

2.

3.

4.

Seconer deelnemers niet langer automatisch lid van de PeeVee.
De basis van de oorspronkelijke overeenkomst uit 1997 is dat gepensioneerden automatisch lid
werden van de PeeVee om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten en contact te houden met
collega’s van BPRR. Seconer ontving daarvoor een subsidie van Nerefco / BPRR.
Deze overeenkomst wordt vervangen door een nieuwe als gevolg van harmonisering van de personeelsverenigingen van BPRR en BPNL.
Seconer deelnemers kunnen lid worden van de PeeVee
Seconer deelnemers kunnen zich aanmelden als lid van de nieuwe PeeVee door het inleveren van
een aanmeldingsformulier en het betalen van contributie, gelijk aan de actieve medewerkers.
Voor de Seconer deelnemers die lid wil worden van de PeeVee betekent dit dat, naast het invullen
en insturen van een aanmeldingsformulier (hierover later meer) er ook contributie betaald moet
worden ( 36,- per jaar).
Voor de goede orde: het lidmaatschap van de PeeVee kost 136,- per jaar. Op basis van de gelimiteerde subsidie t.b.v. lidmaatschap van de PeeVee betaalt Seconer 100,- aan de PeeVee.
De subsidie van BPRR ter bevordering van het lidmaatschap van de PeeVee wordt gecontinueerd.
BPRR heeft, tijdens een overleg, duidelijk gemaakt dat zij het werk van Seconer zeer waardeert.
Tevens maakte BPRR duidelijk dat de subsidie ter bevordering van het lidmaatschap van de PeeVee die Seconer jaarlijks ontvangt zal blijven bestaan.
Omdat niet alle Seconer deelnemers gebruik maken van de faciliteiten van de PeeVee verwacht het
Seconer bestuur dat de subsidie van BPRR dekkend is voor het sponsoren van het PeeVee lidmaatschap van Seconer deelnemers die zich als lid aanmelden.
De subsidie van BPRR t.b.v. het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de
reünie blijft ongewijzigd.
Seconer heeft sinds het sluiten van de overeenkomst in 1997 zeer bewust de subsidie voor het
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lidmaatschap van de PeeVee en voor het organiseren van activiteiten gescheiden gehouden.
Ook in de nieuwe overeenkomst zullen de subsidies separaat worden benoemd en vastgelegd.
Als er onduidelijkheden of vragen zijn neem dan contact op met één van de bestuursleden, zie laatste pagina.

N I E U W E E D I T I E ( S ) S E CO N E R - N I E U W S — KO P I J G E VR A AG D
Beste Seconer deelnemers,
De volgende Seconer-Nieuws verschijnt op 15 juli aanstaande.
De redactie is altijd op zoek naar leuke verhalen om weer een leuke editie samen te stellen.
Wij verzoeken jullie daarom om eens na te denken over een leuk verhaal, een bijzondere vakantie of een bijzondere ervaring die u met de andere Seconer-Nieuws lezers zou willen delen.
Beschikt u over foto’s of andere illustraties om uw verhaal te ondersteunen dan houden wij ons zeer aanbevolen. Eventueel kunnen wij de originele foto’s aan u terugsturen.
U hoeft geen kant en klaar verhaal aan te leveren, de leden van de redactie zullen zich inzetten om er een
mooi stukje van te maken.
U kunt uw bijdrage sturen naar redactie@seconer.nl
Bij voorbaat dank!
De Seconer-Nieuws redactie

E - M A I L A D R E S E N A D R E S G E G E V E N S U P D AT E
Van het Seconer bestuur en de redactie van
Seconer-Nieuws:
Het Seconer bestuur en de redactie van Seconer
- Nieuws wil in sommige situaties de Seconer
deelnemers snel kunnen informeren.
De beste manier daarvoor is het gebruik van
email.
Begin dit jaar hebben we geprobeerd om de
deelnemers middels een e-mail snel te informeren over de opzegging van de overeenkomst
BPRR—PeeVee—Seconer.
Bij het samenstellen van de distributielijst bleek
dat we van veel Seconer deelnemers niet beschikken over het e-mail adres.
Ook bleek dat sommige e-mail adressen resulteerden in een foutmelding omdat het emailadres was veranderd of niet meer bestond.

Heeft u zelf geen mail account vraag dan aan één van
uw kinderen of zijn / haar mailadres gebruikt mag
worden. We sturen alleen mailberichten die een urgentie hebben.

Het Seconer bestuur en de redactie van SeconerNieuws verzoekt de deelnemers om een mail te sturen naar:

secretaris@seconer.nl
o.v.v. uw naam, adres en woonplaats.
Namens het Seconer bestuur hartelijk dank voor uw
moeite.
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OVERWINTEREN
Wat is dat eigenlijk. De winter overslaan?
Een deken over je heen en in de lente eronder vandaan komen? Een winterslaap net
als de egeltjes.
Als Hollandse bedoel ik; de zon opzoeken in
de winter. En lukt dat?
Voorbereidingen
Een maandje Benidorm om het uit te proberen.
Een maandje achter de boulevard in een appartementje. Bestaande uit een kamertje, tafeltje,
stoeltjes, warme airco. Wat is daar nu zo leuk
aan. Is het alles van je af schudden, net als veren; van je beslommeringen, regeltjes, rekening
houden met, zorgen voor.
Je leeft een beetje in de anonimiteit, daarom ga
je soms zo uitbundig dansen. Ben ik dat?
Daarom eet je anders, Daarom ga je zomaar op
het strand zitten mijmeren. Waarom doe ik dit
thuis niet? Ik neem me voor om het thuis te
doen. Echter, ik weet zeker als ik de sleutel van
mijn voordeur om draai dat…….daarom zit ik
hier op die bank naar een kleine TV te kijken.
Voornemens: Spaanse les, schilderles, Valencia. Maar in mijn diepe binnenste, wil ik misschien wel helemaal niets. Ik ga mijn koffer pakken. Raak uit mijn humeur.
Voel koudwatervrees opkomen. Waarom doe ik
dit eigenlijk.
Vertrekken uit mijn behaaglijke van alle gemakken voorziene gestapelde woning.
Benidorm: van half januari tot half februari
2019
Benidorm is een onuitwisbare stempel van verschillende mensen. Een kakafonie paraderend
over de 5 km lange boulevard met aan de ene
kant torenhoge flats en aan de andere kant het
zachtgele zandstrand met de immer bruisende
zee.
De Spanjaarden altijd correct
gekleed met blauw gewatteerde jasjes. De heren wollen trui en scherpe vouw in de pantalon.
De dametjes altijd dames. De Engelsen met de
eerste frisse zonnestralen in korte broek, T-shirt
en helemaal wit. De Nederlanders meestal dressed-up. De heren in korte lange broek met sok-

ken in sandalen. De dames in ¾ broek met bijpassende blouse.
Een kakafonie aan geluiden van auto’s, taxi’s, autobussen, ambulances, politie.
Genieten
Ik ben ontroerd en onder de indruk dat het voor
iedereen hier mogelijk is om van dit alles te genieten. Wat, Wie of Hoe je bent om te genieten van de
winterzon. Wij zitten in ons strandstoeltje op het
strand. Strandmeisjes dus, in baaie veelkleurige
rokken. Afstekend tegen de immens blauwe lucht.
De lucht speelt een hoofdrol in deze tijd. Is tie
blauw, is tie bewolkt, want dan is het lekker fris. ‘Smorgens een kopje koffie in je geliefde restaurantje, meestal 1 Euro of 1.50 incl. koffielikeur. Het is
er altijd druk, om een praatje hoef je niet verlegen
te zitten, dat gaat vanzelf. Vooral de Belgen maken
met hun Vlaamse gezegdes graag een babbeltje.
Vooral over het eten in de hotels en waar het gezellig is. Allee zulle!

Stranden
Er zijn 2 mooie stranden Het Levante en het Poniente strand. Het Poniente strand is Spaans getint.
Elke middag wordt er op dit strand gezongen. Een
meezing- of aanschuif koor. Heel populair daar.
Een eindje verderop wordt er gedanst. En weer kun
je meedoen. Yoga op het strand. Gymnastiek.
Meestal met muziek, accordeon of gitaar.

Seconer-Nieuws
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Het lijkt ingewikkeld, maar al snel heb ik het door. Je
koopt in de bus een kaart met een tegoed voor 10
Euro en je reist naar de leukste dorpjes in de bergen
en langs de kust.
Met de Alsa bus, een soort Grey-hound bus ben ik
met mijn vriendin Pia naar Valencia gegaan. Spannend, waar word je afgezet. Waar is het centrum.
We nemen bij het busstation de Tourist bus. Die
brengt ons op de Place de La Reina. Het middelpunt
van de stad. Met dezelfde bus komen we langs Ciutat de les Arts et les Ciències’ het indrukwekkende
WITTE museum van de Kunsten en Wetenschap van
de architect Santiago Calatrave. Mijn grote droom
om dit eens in werkelijkheid te zien. We genieten
van Valencia, van de kerken, straatjes, sinasappelbomen en Place de la Virgen, we kijken elkaar aan
en glimlachen als 70+, en ‘s-avonds met de bus
weer terug. Volgend jaar ga ik een paar dagen!

Pia, het strandmeisje

Tapas
Mijn steun en toeverlaat, gids, vriendin Pia, die
hier al jaren komt, neemt me mee naar tapasbarretjes, waar alleen Spanjaarden komen. En
weer wordt er hier gezongen. Een fles wijn met 7
hapjes voor 7 Euro. Ze kennen ons al. Er wordt
vriendelijk naar ons gelachen.
Ik zing ook mee, alleen zonder geluid, playback
dus.
Ons favoriete restaurantje is Pepi, met zijn handgeschreven menu op een A-viertje.
13.50 Euro voor een menu + fles wijn. Pepi bedient en zijn vrouw staat breedlachend achter
het fornuis.
Fietsen in Benidorm
Ik heb voor 4 weken een fiets gehuurd om te
fietsen over de nieuw aangelegde onlogische
logistieke fietspaden. Bij eenrichtingswegen, helaas tegen het verkeer in of over de brede trottoirs. Je ziet niet veel vrouwen fietsen, alleen die
Hollandse met die grote fietstassen.
Lijnbussen

Contacten
Hoewel ik alleen een appartement voor 4 weken
had gehuurd, in den beginne, wel moeilijk, wat later
resulteerde in leuke contacten. Zowaar een BPcollega ontmoet met zijn vrouw en zijn appartement
bewonderd.
‘S-middags om 5 uur komen mensen uit het appartement een wijntje drinken in het kleine cafeetje,
niet aan de haven, maar onder het appartement.
Leuk! Verhalen en ervaringen uitwisselen. Ik voel
me steeds meer en meer hier op mijn gemak, een
beetje thuis.
Conclusie
Hoewel Benidorm een ietwat negatieve klank heeft,
heb ik het als zeer positief ervaren.
Ga volgend jaar weer,
Mijnie Snoey- van der Hoek
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N IEU WE WEB SITE SE CO N ER KO MT E R AAN
Beste mensen
Zoals jullie wellicht weten zijn wij bezig de website te vernieuwen.
De oude website heeft veiligheidsproblemen en is moeilijk te onderhouden.
Daarom hebben we besloten de huidige website deze week uit de lucht te halen.
De nieuwe website is al beschikbaar voor ons en wordt de komende weken door ons getest en aangepast. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind mei / begin juni gereed.
Het is de bedoeling dat dan de nieuwe website voor iedereen beschikbaar komt.
De aanmelding voor de reünie later dit jaar, kan dan via de nieuwe website tot stand komen.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
met vriendelijke groet
Jan Ketellapper, Paul Vieveen en Rinus Poppelaars

EEN NIEUWE CONTROLEKAMER-

VERVOLG

Even de herinnering opfrissen… Een klein jaar geleden verscheen er in de Seconer een artikel over een
nieuw te bouwen centrale controlekamer. De locatie van het nieuwe complex zou zo ver mogelijk bij de
units vandaan moeten komen te liggen in verband met de drukgolven bij een eventuele explosie op de
units. De meest geschikte plek hiervoor bleek direct naast de hoofdpoort te zijn, dus het voormalige administratiegebouw en het voormalige laboratorium. Het hier onderstaande overzicht heeft toen ook in dat
artikel gestaan.

Seconer-Nieuws
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We zijn nu bijna een jaar verder en zijn maar eens poolshoogte gaan nemen hoe het er nu met de bouw voor
staat. Ik kan u alvast zeggen dat men in die tussenliggende tijd, bepaald niet heeft stilgezeten. Het nieuwe
gebouw is zo van buitenaf gezien, bijna helemaal klaar!

Het is op het moment van schrijven nog wel niet helemaal winddicht,
maar als u dit leest zal dat ongetwijfeld wel het geval zijn, want de
bouw verloopt behoorlijk vlot.

Op de foto hier boven ziet u de links de hoofdpoort met de nieuwe
bewakingsloge en rechts op die foto ziet u de kopse kant van het
gebouw waar vroeger de dagstaf zat met daaronder het oude laboratorium. Dat gebouw is nu helemaal gesloopt tot op de fundatie na.
Die fundatie is vervolgens drie meter breder gemaakt en ook is het
nieuwe gebouw wat langer geworden. Het loopt nu bijna door tot aan
de weg. (Het is het gele blok op het overzicht hiernaast.)

Op de foto hierboven ziet u het nieuwe complex, gezien vanaf het Engineering gebouw, aan de kant van de
units. Aan de rechterkant ziet u nog net de brandweergarage. Van hieruit is goed te zien, welk een enorme
afmetingen het nieuwe gebouw heeft gekregen.

Pa g in a 8

Op de bovenverdieping komen de kleedruimtes en ook het administratieve deel van de Maintenance afdeling
wordt daar gevestigd. Op de begane grond komen de diverse Maintenance afdelingen zelf. Ook ondersteunende afdelingen zoals de “Waste” afdeling komen daar te wonen. In feite, is voor een belangrijk deel de
oude opzet van de gebouwen gehandhaafd. De bewakingsloge is nog steeds met een gang verbonden met
het hoofdgebouw. Het is alleen allemaal wat groter geworden.
Geheel nieuw gebouwd, is echter de CCR (Central Control Room). Dit gebouw ziet u op de foto nog net tussen
het nieuwe gebouw en de brandweergarage in. (wit met de blauwe dakrand). Dát wordt de nieuwe CCR
(Central Control Room) voor alle fabrieken, Offsites en eventueel nog te bouwen nieuwe units. (zie het groene
blok op de tweede plattegrond) Dit gebouw is d.m.v. een soort sluis verbonden met de kleedruimten ernaast.

Half juli dit jaar zal het projectteam gaan beginnen
met de inrichting en installatie van de controlekamer.
Hierbij zijn flink wat afdelingen betrokken;
Operations, de PCN-groep (Proces Control Netwerk)
voor de besturing van de units. De afd. IT & Services en de firma Brand Control Rooms. Verder het
projectteam en de hoofd opdrachtnemer.
Half augustus zullen de andere delen van het complex worden opgeleverd waarna we kunnen gaan
starten met het inrichten van de ruimten met
nieuw meubilair en het verhuizen degenen die nu
nog hun kantoor hebben in het oude
Engineeringgebouw. De eerste personen zullen
naar verwachting aan het begin van het vierde
kwartaal het nieuwe pand gaan bemannen

De grootste veranderingen in werkomstandigheden vinden plaats bij de operators en onderhoudsmensen van
de fccu.
Zij komen immers in de nieuwe situatie het verst bij het nieuwe complex vandaan te werken. Lokaal zullen er
voor hen dan ook voorzieningen worden getroffen in de vorm van een zgn. “Operator Fieldoffice”.
Dit gebouw zal gaan dienen als veilig onderkomen bij extreme situaties zoals brand of explosiegevaar. Tevens
zal daar ruimte worden gemaakt voor een werkplaats om het Maintenance personeel de gelegenheid te geven er kleine reparaties uit te voeren. Uiteraard is daar ook gelegenheid om er een kop koffie te kunnen drinken. . . .
De locatie van dit gebouw is schuin
ten Noorden van de oude fccu controlekamer. Ongeveer op de plaats waar
in een grijs verleden de portacabins
van de fa. Wescon stonden. Daar staat
nu nog het zgn. COW (Controll Of
Work) Centre. Dit gebouw zal daartoe
worden omgebouwd tot het bovengenoemde Operator Fieldoffice.
Het projectteam is inmiddels begonnen met de engineering van dit ge-
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bouw.
De oplevering ervan zal ongeveer gelijktijdig
plaatsvinden met de oplevering van het nieuwe
controlekamer complex.

Zodra alle mensen die nu nog een kantoor hebben in het oude Engineering-gebouw zijn verhuisd
naar het nieuwe complex, zal worden begonnen
met de versterking van dit gebouw. Het ligt immers binnen de gevarenzone bij een mogelijke
explosie. De aanpassing houdt hoofdzakelijk in
dat het gebouw een nieuwe en vooral sterkere
voorgevel zal krijgen aan de kant van de proces
units. Verder zullen er nog een beperkt aantal aanpassingen binnenin het gebouw plaatsvinden. De planning
is, dat dit zal gaan gebeuren in het vierde kwartaal van dit jaar overlopend in het eerste kwartaal van het volgend jaar.

De inrichting en het leveren van de desks en meubelen voor de nieuwe controlekamer wordt verzorgt door de
fa Brand. Dit is een bedrijf, uitsluitend gespecialiseerd in de inrichting van controlekamers. Hieronder nog
even een “artist impression” van de inrichting, zoals het er ongeveer uit zal komen te zien.

Tekst, Rob van Breda
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VAN DE WERKVLOER
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-
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TA R 2 01 9 , E E N K I J K J E I N D E K E U K E N
Om de fabrieken in een goede conditie te houden is regelmatig groot onderhoud (turn around)
noodzakelijk. Iedereen die bij BPRN—Nerefco—BPRR heeft gewerkt weet dat dit belangrijke en
drukke periodes zijn die zeer veel voorbereiding vragen.

·
·
·
·
·
·

Pa g in a 13

REIS DOOR ROEMENIË—DEEL 3
Dit is het 3e deel van het verhaal van Kees de Bruijn over een rondreis en vrijwilligerswerk in Roemenië. Deel 1 en 2 zijn in de vorige edities gepubliceerd.
Vrijdag 25 mei
We bevinden ons nog steeds op de camping in St
Margaritha.
Het vrijwilligerswerk zit er bijna op. We egaliseren
het sportveld zo goed mogelijk, maar komen er
achter dat er meer zand nodig is om het karwei af
te maken. Dat is een mooi klusje wat eventueel de
volgende groep vrijwilligers kan doen.
Zoals ik al in de vorige seconer schreef; had ik een
gipsplaat op m'n kuit gekregen en daar begon ik
behoorlijk last van te krijgen.
Na overleg met Evi (campingbeheerster) werd de
huisarts geraadpleegd en deze stuurde mij door
naar de eerste hulp post van het ziekenhuis in Targa Mures. Na 1,5 uur rijden ( het was spitsuur ook
in Roemenië ) komen we in het ziekenhuis aan .
Nadat ik me met behulp van Evi heb aangemeld
krijgen we te horen dat het wel even kan duren
voordat ik aan de beurt ben.
We kunnen gerust even wat gaan eten in de stad
als we ons maar weer aan de bali melden zodra we
terug zijn. Dus even de stad waar we snel een hapje eten want stel je voor dat het toch nog meevalt
en dat ik zo aan de beurt ben.
Rond 18.00 zijn we weer terug in het ziekenhuis,
de hele ruimte zit nog steeds vol, we zien dat er
veel mensen bij komen maar of ze ook echt behandeld worden en weer naar huis gaan zien we niet.
Veel kinderen met hoofdwonden, mannen met de
handen in het verband of wonden aan de benen
worden naar binnen gebracht. Ook zitten er veel
oudere vrouwen die er in onze ogen erg ziek uitzien maar het personeel reageert op hen alsof dat
de normaalste zaak van de wereld is. Alleen de
patiënten op de brancards lijken voorrang te krijgen.
Er komt een vrouw binnen die er erg zwak uitziet
en onderuit gezakt in een rolstoel zit. Ze blijkt
een heel lage bloeddruk 90/50 te hebben. (dat
wordt openlijk gemeten bij iedereen die binnenkomt , ook bij mij) ook zij krijgt geen voorrang.
Op een gegeven moment wordt er een man binnen
gebracht op een brandcard die ze aan het reanimeren zijn.

Tevergeefs want niet veel later komt hij weer voorbij maar nu met een doden masker op zijn gezicht.
( ik herken de kleding) niemand reageert hierop,
alsof het normaal is dat deze man via deze weg
weer naar buiten gebracht wordt.
Het is een druk heen en weer geloop van personeel, soms wordt en iemand opgeroepen die dan
even later weer met hetzelfde (vuile) verband weer
in de wachtruimte terug komt.
Wat nog het meest opvalt, is een grote groep Roma's die in de wachtruimte is. Van deze familie is
waarschijnlijk een vrouw opgenomen en die in de
afdeling intensive care ligt, waarvan de deur in de
wachtruimte uit komt. Telkens probeert iemand uit
die familie hier naar binnen te sluipen maar dat
mag niet en dus klampen ze het personeel maar
aan dat naar buiten komt om hen te informeren
over hun familielid. We veronderstellen dat ze dan
steeds te horen te krijgen dat ze geduld moeten
hebben. Echter dat accepteren ze niet. Deze groep
bestaat uit zeker 11 volwassenen en minstens 2
kinderen. Het zijn overduidelijk traditionele Roma's. De mannen dragen grote zwarte hoeden een
zwarte gilet, bijbehorende wijde broek , glimmende
zwarte lak schoenen en hebben allemaal een grote
snor.
De jongetjes zijn hetzelfde gekleed maar dan zonder hoed en snor maar hebben wel allemaal hetzelfde kapsel. De vrouwen (hebben soms ook een
snor) en dragen kleurrijke lange plissé rokken en
erbij behorende geborduurde blouses en hoofddoeken.
Deze groep verspert regelmatig de loop en wordt
dan door het personeel naar buiten gestuurd maar
via een andere ingang zijn ze even later weer terug. Het is gewoon hilarisch. Zelfs de beveiliging
komt er bij die hen, voor eventjes, met veel kabaal
naar buiten weet te sturen. Na vele uren verdwijnen de meesten eindelijk van toneel en blijven er
hooguit 3 achter.
Langzaam maar zeker zien we de groep patiënten
slinken, we houden twee personen in de gaten die
zich vlak voor ons aangemeld hebben. Rond 23.00
wordt Cornelis (Kees) opgeroepen; eindelijk!
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Maar helaas ze controleren mijn naam, kijken naar
m'n wond, zoeken het dossier op, leggen dat weer
op een stapel en om 23.50 wordt ik pas weer opgeroepen en nu mag ik wel met de verpleegster
mee.
Inmiddels is het 01.20 !!! Wat heeft men in al die
tijd gedaan …. Er is gekeken naar de wond, welke
volgens de arts geen ernstige ontsteking had, er is
bloed afgenomen voor onderzoek of er geen bacterie inzat (dit ging nog onverwacht snel), nieuw verband op de wond gedaan en met een verwijsbrief
voor de apotheek met antibiotica mocht de pijn
erger worden mocht ik weer vertrekken.

Dinsdag 29 mei.
We gaan vandaag op de culturele tour. We willen
een kasteel bezoeken in Sambata de Sus en inderdaad daar stonden de resten van iets wat ooit een
kasteel geweest was, dus dat hadden we snel gezien. Even verder staat echter het Monastria
Sambata de Jus en dit is een indrukwekkend
klooster met een mooie galerij een zeer goed onderhouden gebouwen. Dit klooster is nog volop in
gebruik.

Ik heb wel respect voor de co-assistent die dienst
had, die loopt 6 kamertjes af .. hier wat kijken daar
wat vragen of beslissen etc etc. en dat allemaal
uren lang in z'n eentje! Al met al heeft dit bezoekje
ruim 7 uur geduurd + nog 1 uur vooraf tijdens onze
'maaltijd'. Trouwens de erg zieke vrouw in de rolstoel zat er ook nog steeds, gelukkig leeft ze nog...
Vanaf nu klagen we nooit meer in Nederland als
een bezoekje in het ziekenhuis iets langer duurt.
Rond 02.30 liggen we in ons bedje. Het is ondertussen Zaterdag en na uitgeslapen te hebben besluiten we naar een markt van traditionele ambachten te gaan in Targa Mures.
Daar kopen we nog wat kleine snuisterijtjes en omdat het ondertussen flink is gaan regenen doen we
nog ff een bakkie op een overdekt terras. Op de
terugweg maakt Marianne nog wat foto's van een
ruïne in St Paul. Nu maar wat vroeger het mandje
in om de slaap van de vorige nacht in te halen.
Zondag 27 mei.
We vertrekken na een innig afscheid en gaan richting het Faragas gebergte. We rijden over vele
kronkelige en smalle wegen waar ik de putten in
de weg niet allemaal kan ontwijken, na een mooie
route komen we aan op camping 'de oude wilg' in
Carta.
Maandag 28 mei.
We gaan naar de Transfaragan pas om daar te
gaan wandelen. Helaas kunnen we deze mooie
pas niet geheel rijden omdat hij nog gesloten is.
We gaan lopend verder vanaf het punt waar de pas
gesloten is richting de waterval. De eerste pakweg
25 meter was redelijk begaanbaar daarna veranderd het 'pad' in veel stenen en keien. Al met al
een prachtige klimpartij door een heel mooi dal
langs een snelstromend riviertje tot aan de waterval. Na 3 uur klimmen en klauteren zijn we weer
beneden en genieten op een terras met uitzicht
van een heerlijke lunch.

Woensdag 30 mei.
Vroeg uit de veren want we willen de Transalpina
route gaan rijden.
De grote weg tot Sibiou en dan weer binnendoor
slingeren richting de Transalpina. De route gaat
voornamelijke door bossen en langs een riviertje
en we stoppen twee keer bij een stuwmeer om van
het uitzicht te genieten. Het wordt wel eentonig en
we zijn dan ook blij als we uiteindelijk toch
op 2200 mtr boven de boomgrens uitkomen en
een prachtig uitzicht hebben over de bergen en
dalen. Bij een van de bergtoppen staat een winkeltje en hier staat de traditionele kleding van de herders uitgestald en ik kan het niet laten om deze
naar schapen stinkende jas met bijbehorende
hoed even aan te trekken.
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moest wijken voor een fietser en er van de andere
kant verkeer aan kwam. Al die Roemenen moeten
ze het rijbewijs afnemen!
Vrijdag 1 juni.
We besluiten naar Turda te gaan naar de camping
van Niko en Lucia.
We rijden via Alba Julia want dit zou een oude vestingstad zijn en dat spreekt ons als Briellenaren
wel aan. Inderdaad in de stad aangekomen zien
we een geheel gerestaureerde vesting met gracht
er omheen, deze gracht was ingericht als wandelpad. Hier even wat eten en drinken want het is ondertussen 34 graden en gelukkig vinden we een
plekje met schaduw. Om 16.00 komen we op camping 'de oude Walnoot' aan en worden hartelijk
begroet door de eigenaren Niko en Lucia. We willen de modderbaden in de buurt bezoeken maar is
dat wel zo verstandig met die wond aan m'n been
die nog steeds open is?

Maar ben toch blij dat ik deze werkkleding niet iedere dag hoef te dragen. Hier en daar ligt er nog
sneeuw langs de weg en naar beneden gevallen
stenen, dus wel oppassen.
Beneden aangekomen kunnen we over een
'snelweg' terug naar de camping.
Donderdag 31 mei.
Vandaag staat het kasteel van Dracula in Bran op
de lijst van bezoekjes. Het verkeer schiet echter
niet op want er is weer eens iemand geweest die
dacht op een tweebaans weg te moeten inhalen.
Gevolg twee auto's total loss en ?? gewonden of
doden. Maar we komen heelhuids aan in Bran. De
kilometerteller is ondertussen op 300000 gesprongen en we kunnen wel stellen dat de Toyota
is ingereden. Het kasteel van Bran is prima onderhouden en dat weten ook hele busladingen met
Chinezen en Japannertjes. Deze belemmeren behoorlijk je uitzicht en het is maar goed dat de
meeste wat kleiner zijn want anders zou je alleen
maar tegen ruggen aankijken. Het verhaal van Dracula is geheel verzonnen door de schrijver Bram
Stoker en er is maar één martelkamer ingericht die
aan dit verhaal memoreert. Als toeristische attractie is het echter wel een succes. Jaarlijks komen er
zo'n 800000 bezoekers.
Op de terugweg weer een bijna botsing doordat
een auto mij voorbij kwam rijden terwijl ik uit

Dus op aanraden van Lucia maar weer naar de
eerste hulp post van het ziekenhuis in Turda.
Deze keer valt het wel mee en sta ik na 1,5 uur
weer buiten met een stevig verband om m'n been,
de wond schoongemaakt en een antibioticaprik in
m'n bil. De kosten worden door het ziekenhuis
rechtstreeks met de verzekeraar verrekend en
voor de antibiotica betaal je in Roemenië maar een
schijntje. Dan maar niet naar het modderbad maar
op de camping gezellig nog wat bijpraten..
Zaterdag 2 juni.
Er staat een bezoek aan het stadje Rinetea op het
programma. Dit is een stadje dat mooi is gerestaureerd en als we het stadje binnenrijden zien we dat
er allerlei festiviteiten aan de gang zijn.
De meeste huizen zijn mooi opgeknapt en er staan
overal rozenstruiken voor de huizen.
Op het midden van het plein staat een podium
waarop volksdansen plaats vinden.
Aan de rand van het plein kunnen we een mok
soep met brood kopen en dat laten we ons wel
smaken. Op de terugweg die door een prachtige
kloof bij Aiud loopt krijgt de auto een wasbeurt
door een enorme regenbui die even voor wat afkoeling zorgt. Op de camping nemen we nog een
slaapmutsje en besluiten we morgen naar het
noorden te rijden.
Zondag 3 juni.
We gaan vroeg op pad want we willen naar Breb
een gehucht in het Noorden waar een goede camping is die gerund wordt door een Nederlands stel.
Het eerste deel gaat over de snelweg richting Cluj
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Napoca daarna vanaf Dej worden het slechte
landweggetjes. De wegen zijn hier smal en wat nog
erger is ze zitten vol kuilen en hoe ik ook m'n best
doe af en toe kan ik ze niet ontwijken en dan
springt de Alpenkreuzer boven de auto uit.
Wij rijden langs opgestapeld hout dat afgedekt
wordt met grond en later aangestoken om houtskool te maken. Een smerig werkje dat door de allerarmste van de bevolking gedaan wordt.
Bij het gehucht Strambu-Balut begint de aanhanger plotseling te slingeren. De eerste gedachte is
natuurlijk een lekke band en dat is wel op te lossen want ik heb een reserve band bij me, maar na
een korte blik blijkt dat één kant van de dissel van
de aanhanger is afgebroken! Wat nu? Er staat een
oud baasje langs de weg en ik leg hem met wat
gebaren taal uit wat het probleem is. Hij komt even
kijken en komt ook tot de conclusie dat er een probleem is. Maar hij gebaart dat ik met hem mee
moet lopen en na een goede honderd meter komen we bij een huis waar weer een ander mannetje in de tuin bezig is. Er wordt even in het Roemeens overlegd en we lopen gezamenlijk terug
naar de auto. Mannetje 2 kijkt naar de dissel en
zegt: “No Problem”. Hij gaat in de auto zitten en
wijst dat we een eindje verder moeten rijden. Bij
zijn huis aangekomen stapt hij uit en doet het hek
van z'n erf open. De aanhanger wordt afgekoppeld
en op het erf gezet. Ook de auto moet ik op het
ernaast gelegen erf zetten. Nou denk ik, die ben ik
wel een paar dagen kwijt. Maar mannetje 2 verdwijnt in een schuur en komt even later met een
kruiwagen terug met daarop een spoel met wat
draden eraan.

Het blijkt zijn lasaggregaat te zijn en werkelijk na
een paar minuten wordt de dissel weer vakkundig
aan elkaar gelast. Het resultaat bevalt hem echter
niet helemaal en hij duikt de schuur in om even

later met een stukje plaatstaal terug te komen. Dit
wordt op maat geslepen en over de las gezet als
versteviging. En dit alles zonder handschoenen
maar gelukkig wel met een laskap. Ondertussen
was Marianne door de vrouw van mannetje 2 binnen geroepen om hun woning te laten zien. Er
werd een bakkie koffie gezet en terwijl er aan de
kar gelast wordt krijgen wij koffie met koek. Na
een goed half uur hing de Alpenkreuzer weer achter de auto.
Ik wil met de man afrekenen en hem 100 lei geven
dat is ongeveer 25 euro.
Maar 100 lei vind hij wel wat veel en ik krijg een
briefje van 50 lei terug. Dus dat wil ik aan z'n
vrouw geven, maar die wil het ook niet aannemen.
Al met al rijden we na 3 kwartier oponthoud weg
met een gerepareerde dissel.
Ik heb nu een heel ander beeld van de gemiddelde
Roemeen gekregen. We worden nog uitgezwaaid
door deze gastvrije en behulpzame Roemenen en
ik hoop er zeker nog eens terug te komen maar
dan met een hele dissel. Na nog een uurtje rijden
komen we uiteindelijk toch op de camping aan in
Breb.

Maandag 4 juni:
We besluiten naar Sapanta te gaan, daar is een
bijzonder kerkhof en zeker de moeite waard om
daar eens te gaan kijken.
Het kerkhof ligt precies op de grens van Roemenië
en de Oekraïne en er staan alleen maar graven
met bijzonder beschilderde en uitgesneden houten
gedenkplaten.
Op deze beschilderde gedenkplaat wordt met een
tekst en tekening aangegeven wat het beroep was
van de overledene en meestal ook hoe of waaraan
deze is overleden.
Een vrolijk plaatje al die blauw beschilderde kruizen met tekst. Daarom staat dit kerkhof ook wel
bekend als het vrolijke kerkhof. Op de terugweg
gaat het even ontzettend hard regenen en als we
in het dorpje Breb aan komen zien we dat de gier
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van de mesthopen op de boerenerven langs de
weg zo het riviertje in loopt. Hopelijk komt hier het
drinkwater niet uit!
Aan dit riviertje ligt ook een watermolen die allerlei
apparaten aandrijft zoals een zaag en een soort
stampapparaat om de wol te wassen en te vervilten tot mijn verbazing liep er ook nog een slang
naar een er achter gelegen gebouwtje. Nieuwsgierig werp ik even een blik naar binnen en zie dat
hier een drankstokerij in bedrijf is. Ik wordt vriendelijk naar binnen uitgenodigd en mij wordt een
plaatselijk gestookt drankje aangeboden. Ik bedank hiervoor want ik moet nog auto rijden.
Op een schap staat een flesje Icetea en ik geef
aan dit te willen kopen.
Dit kan natuurlijk en ik neem snel een flinke slok
en meteen slaan de vlammen uit m'n keel.
Wat blijkt het flesje bevat ook Palinka, het zelfgestookte drankje. De toekijkende brouwers konden
hun lach niet meer inhouden terwijl ik met tranen
in m'n ogen het drankje uitproest. Volgende keer
maar eerst even ruiken voordat ik ga drinken.

nen we mee-eten. Tijdens de maaltijd vloeit de Palinka rijkelijk en ik begin de smaak aardig te pakken te krijgen. Na 1,5 uur nemen we afscheid van
de boerin en na 20 euro te hebben afgerekend
gaan we richting camping waar ik als een blok in
slaap val.
Woensdag 6 juni
De terugreis via Hongarije waar we overnachten op
een Thermaalcamping waar we zo'n beetje de jongste gasten waren. Toch nog maar even in het roestkleurige water ronddobberen, wat best wel lekker
is. Alleen de lucht is niet te best en om nou te zeggen wat ben ik er van opgeknapt? nou nee. Dus de
volgende dag snel door richting Oostenrijk waar we
nog een paar dagen aan de Donau staan.
Op 10 juni in Duitsland overnacht in een Gaststatte, want voor het laatste nachtje de Alpenkreuzer op zetten is toch even te veel gevraagd.
Op 11 juni komen na een filevrije rit weer om
21.00 uur thuis .Wat een vakantie, veel gezien
veel meegemaakt en veel (5000) km gereden.

Dinsdag 5 juni:
Ons laatste uitstapje in Roemenië: de Mocanita
stoomtrein. Deze rijdt door een mooi met veel bomen begroeid dal en werd vroeger gebruikt om
mensen en materiaal naar boven te transporteren
en terug met hout naar beneden.
Als de machinist de ketel flink opstookt staat het
hele dal vol zwarte rook maar niemand die hier van
opkijkt. Boven aangekomen wordt de BBQ aangestoken en schuiven we dankbaar aan. S'avonds op
de camping willen we toch nog wel wat eten maar
in dit gehucht is geen restaurant. De campingeigenaar verwijst ons naar de naastgelegen boerderij
en zegt dat de boerin best wel wat klaar wil maken
als we dat vriendelijk vragen. Op de boerderij aangekomen staat er al een tafel gedekt voor 5 personen maar en worden er 2 borden bijgezet en kun-

De Transfaragan pas
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Toen……
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.
er stond 'n warme kachel in, wat had je meer te wensen?
de was hing er te drogen en de worst aan een spijker.
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
de afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen.
'n grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, ik zie hem
nog zweten
De armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.
en NU…..
De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
de was zit in de droger, in de vriezer zit het eten.
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon?
'n twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron.
de afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee.
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur.
wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
'n kostbaarheid in 't leven; gezelligheid en sfeer.
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Met Pensioen :

in deze editie: 224 ervaringsjaren gepensioneerd

1 februari 2019 R. (Rene) Stuy
1 februari 2019 T. (Tjeerd) Plantinga
1 maart 2019 K.D.M. (Kees) Teuben
1 april 2019 A, (Arie) Jansson
1 april 2019 L. (Louis) van Manen
1 mei 2019 W.J. (Wim) Keemink
01 mei 2019 A.C. Jansen

Overleden:
4 februari 2019 De heer F. van der Heiden.
12 februari 2019 Anton van der Schans in de leeftijd van 59 jaar
23 februari 2019 De heer M.H. van der Valk
26 februari 2019 Margriet Struik-Liefting, echtgenote van Dick Struik, in de leeftijd van 70 jaar
11 maart 2019 De heer W. Stigter
25 maart 2019 Mevr. Van Loon—Hoogenraat
7 april 2019 Alie Dubbelman-van den Adel, echtgenote van Leen Dubbelman in de leeftijd
van 79 jaar
8 april 2019 De heer F. de Wolf

De familie van Anton van der Schans heeft ons verzocht onderstaand dankwoord in Seconer-Nieuws te
publiceren. Graag en mede ter nagedachtenis aan Anton voldoen wij aan dit verzoek.
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Rinus Poppelaars
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Bogerdweg 39
4315CB DREISCHOR
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Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085EG ROTTERDAM
010-5016851

Klaas Kuipers
Slotlaan 28
3233DD OOSTVOORNE
0181-485797

Rob van Breda
Lumeyweg 49
3231CD BRIELLE
0181-416364

Kessel.PA@inter.nl.net

klaas-ali.kuipers@planet.nl rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER
Gerrit van de Peppel, Voorz.
Marmot 11
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0181 310108
voorzitter@seconer.nl

Paul Vieveen
Van Hogendorplaan 9
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Piet Timmers
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Rinus Poppelaars, Seconer-Nieuws
Bogerdweg 39
4315CB DREISCHOR
0623695978
Poppelm@zeelandnet.nl

De heren Wim Blok en Klaas Otter zijn per april 2019 gestopt met hun werkzaamheden voor Seconer na zich hiervoor vele jaren te hebben ingezet.
Het bestuur van Seconer is Klaas en Wim bijzonder dankbaar voor hun inzet !
Tijdens de reünie zullen we hier zeker nog even bij stil staan.
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