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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco)

1. BP koopt Chevron’s Manufacturing business in Nederland
Op 5 maart jl. maakte BP bekend dat er overeenstemming is bereikt over de koop van
Chevron’s Manufacturing bedrijf, Texaco Raffinaderij Pernis B.V., voor een bedrag van
ongeveer $ 900 miljoen, exclusief werkkapitaal en productvoorraad. Als gevolg hiervan zal
BP Chevron’s minderheidsbelang in de Netherlands Refining Company Joint Venture
(Nerefco) verwerven, alsmede Chevron’s aandeel in het gezamenlijke windpark op de
raffinaderij en haar aandelen in de nabijgelegen TEAM olie terminal en opslagfaciliteit,
inclusief een aantal geassocieerde pijpleidingen.
Naar verwachting zal de transactie gedurende de eerste helft van dit jaar worden afgerond,
afhankelijk van de juridische afwikkeling. De Nerefco raffinaderij, die in Rotterdam
(Europoort) is gevestigd, zal dan voor 100% eigendom van BP zijn.
“Nerefco is een grote, flexibele raffinaderij die uitstekend is toegerust om te voldoen aan de
groeiende vraag naar schone brandstoffen, met name diesel, in Europa,” zei John Manzoni,
chief executive van BP’s raffinage en marketing divisie. “Als enige eigenaar zullen wij in
staat zijn om de bestaande operations, die werden ontwikkeld om aan de individuele
behoeften van elke partij te voldoen, te vereenvoudigen.
Nerefco heeft een verwerkingscapaciteit van 400.000 vaten ruwe olie per dag (een van de
grootste in Europa) en bedient niet alleen Europese markten maar ook wereldwijde export
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bestemmingen. De transactie zal naar verwachting geen invloed hebben op de dagelijkse gang
van zaken op de raffinaderij of haar medewerkers.
Inmiddels is bekend dat de Duitse mededingingsautoriteit haar goedkeuring heeft verleend
aan de BP aankoop van het minderheidsbelang Chevron/Texaco. De raffinaderij werkt hard
aan het aanpassen van standaard documenten, vermeldingen in computersystemen en andere
externe uitingen. Vanaf 1 april is het logo van Chevron/Texaco vervangen en wordt de tekst
Nerefco b.v. (a joint venture of BP and Chevron/Texaco) vervangen door Netherlands
Refining Company (BP Refinery) B.V..
Het veranderen van de naam “Joint venture van BP – Chevron/Texaco” naar “Netherlands
Refining Company (BP Refinery) B.V.,” is een eerste juridische stap. In en later stadium zal
aan de raffinaderij een naam worden gekoppeld die gebruikt kan worden als herkenbare
bedrijfsnaam. Als uitgangspunt voor de nieuwe naam wordt gedacht aan de cultuur, de
herkenbaarheid, de toepasbaarheid en de geografische ligging van de raffinaderij. Ook zal
worden gekeken naar de juridische context en aspecten zoals marketingwaarde en praktische
toepasbaarheid.
BP is op dit moment eigenaar van, of heeft aandelen in acht Europese raffinaderijen met een
totale verwerkingscapaciteit van 926.000 vaten ruwe olie per dag. Onlangs heeft BP
aangekondigd overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van haar Coryton
raffinaderij in de UK (met een verwerkingscapaciteit van 172.000 vaten ruwe olie per dag)
aan Petroplus Holdings AG voor een bedrag van $ 1.4 miljard. Zodra de verkoop van Coryton
en de verwerving van Chevron’s aandeel in Nerefco afgerond zijn, zal BP belangen hebben in
zeven Europese raffinaderijen met een totale verwerkingscapaciteit van 878.000 vaten ruwe
olie per dag.

2. Nieuwe Pensioenwet een feit
Gepensioneerden moeten hun voorkeur uitspreken
Op 1 januari 2007 is een nieuwe Pensioenwet in werking getreden. In deze wet en het daaraan
gekoppelde medezeggenschapsconvenant van de Stichting van de Arbeid (STAR) is een
aantal regels gesteld aan de medezeggenschap van pensioengerechtigden. Medezeggenschap
wil in dit verband zeggen dat gepensioneerden mee kunnen praten en denken over het beleid
van het Pensioenfonds. Met de nieuwe pensioenwet gaat dus een lang gekoesterde wens van
het bestuur van Seniorencontact Nerefco in vervulling.
Maar eerst even de definitie van “pensioengerechtigde” zoals die omschreven wordt in de
nieuwe Pensioenwet:
”Een persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan.”
Hieronder vallen in ons geval, pensioengerechtigden die hun pensioen van de Stichting
Pensioenfonds Nerefco ontvangen op grond van de reglementen van 1991, 2003 en 2006, dus
ook personen met bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen en andere vormen van pensioen.
De personen die gepensioneerd zijn op grond van de Nerflexregeling worden in dit verband
niet als pensioengerechtigd beschouwd.
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Hoe moet de medezeggenschap geregeld worden?
Dat kan op twee manieren:
1. Er komt een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur van de
Stichting Pensioenfonds Nerefco.
2. Er komt een deelnemersraad. Die volgt de besluiten van het bestuur en kan er in
sommige gevallen een advies over uitbrengen.
Momenteel heeft de Stichting Pensioenfonds Nerefco nog geen van beiden. In de Pensioenwet
staat dat in zo’n geval de pensioengerechtigden moeten worden gevraagd waar hun voorkeur
naar uit gaat, wil men een pensioengerechtigde als lid in het bestuur van het pensioenfonds of
gaat de voorkeur uit naar een pensioengerechtigde in de deelnemersraad.
Om op deze vraag een antwoord te krijgen ontvangt iedere pensioengerechtigde binnenkort
een brief van de Stichting Pensioenfonds Nerefco met het verzoek zijn of haar voorkeur voor
één van beide mogelijkheden uit te spreken.
Het Seconer bestuur zou alle pensioengerechtigden willen adviseren gehoor te geven aan de
oproep van de het pensioenfonds. Maak uw voorkeur kenbaar. Bij een respons van tenminste
50% zal de voorkeur van de meerderheid, door het bestuur van het Pensioenfonds worden
gevolgd.
In het verleden heeft het Seconer bestuur bij herhaling aangegeven, te willen participeren in
het bestuur van het pensioenfonds. Het spreekt dan ook vanzelf dat de voorkeur van het
Seconer bestuur uitgaat naar een zetel in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco.
Alleen dan kan directe invloed worden uitgeoefend. Met de adviserende stem van een
deelnemersraad is die mogelijkheid veel kleiner.

3. Pensioenopgaven zijn verstuurd
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco is verheugd te kunnen bekendmaken dat
op woensdag 21 februari jl. de pensioenopgaven naar de huisadressen werden verstuurd. Voor
diegenen die geboren zijn op of ná 1 januari 1950 is op deze opgave een vergelijking te zien
tussen de aanspraken die u zou hebben volgens de oude reglementen (reglementen 1991 of
2003) met als stand 31-12-2005 en het nieuwe reglement 2006 inclusief de resultaten van de
overgangsmaatregelen met als stand 1-1-2006. Voor diegenen die geboren zijn vóór 1 januari
1950 zijn de pensioenaanspraken te zien op 65 jaar. Bij de pensioenopgave is een brief
gevoegd waarin een en ander nader wordt uitgelegd. De opgaven worden per aangetekend
schrijven verzonden. Dit kan betekenen dat door TPG-post op verschillende dagen de brief
aan u wordt aangeboden. Deelnemers die op of ná 1 januari 2006 in dienst zijn getreden
krijgen op een latere datum een pensioenoverzicht toegestuurd. Naar verwachting worden
deze in de loop van het 2e kwartaal 2007 verzonden.

☻
“Heb je alles goed overwogen Tineke”, vraagt moeder. “Je wilt dus met die ouwe
miljonair trouwen en de rest van je leven naast hem doorbrengen?” “Dat heb ik
niet gezegd ma, ik zei de rest van zijn leven!”
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4. Nabestaandenpensioen bij de Stichting Pensioenfonds Nerefco
De laatste tijd zijn er zowel bij de Stichting Pensioenfonds Nerefco als bij het Seconer bestuur
vragen gesteld over het verkrijgen van nabestaandenpensioen. Seconer-nieuws berichtte u
daar in de voorgaande nummers reeds uitvoerig over. Wellicht ten overvloede geven we nog
maar eens aan dat het recht op nabestaandenpensioen alleen geld voor de partner van een
deelnemer.

Wie is als partner van de deelnemer aan te merken?
Hierop is geen eenduidig antwoord te geven maar de onderstaande uitgangspunten maken
veel duidelijk.
•
•
•

Partner is degene met wie de deelnemer gehuwd is. Dit huwelijk moet zijn gesloten
vóór de pensioendatum.
Partner is degene met wie de deelnemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan
vóór de pensioendatum.
Partner is degene met wie de deelnemer blijkens een notarieel contract dat is
afgesloten vóór de pensioendatum, meer dan zes maanden een gezamenlijke
huishouding voert. In dit notariële contract moeten een aantal vermogenrechtelijke
aangelegenheden zijn vastgelegd. Bovendien mag er tussen de deelnemer en degene
met wie hij/zij is gaan samenwonen geen bloed- of aanverwantschap bestaan in de
opgaande of neergaande lijn.

Het is dus belangrijk dat één van de bovengenoemde samenlevingsvormen is aangegaan vóór
de datum van pensioneren om de nabestaande recht te geven op een nabestaanden pensioen.

Website Stichting Pensioenfonds Nerefco
Meer over de pensioenregelingen kunt u lezen op de website van het pensioenfonds. Op de
website van het pensioenfonds staat heel veel belangrijke informatie vermeld. Zo staan o.a. de
reglementen, maar ook de presentatie van 22 januari jl. vermeld, maar er wordt ook op
eenvoudige wijze uitleg gegeven over de pensioenregeling, mogelijkheden e.d. Deze website
wordt regelmatig verder uitgebreid en is op die wijze een belangrijke informatiebron t.b.v. de
deelnemers, gepensioneerden en slapers.
Naar verwachting wordt er begin 3e kwartaal 2007 ook nog een berekeningsmodule aan deze
website toegevoegd. Hiermee kunt u zelf berekeningen maken over wat de gevolgen zijn
indien u eerder met pensioen wil gaan of als u gebruik maakt van de hoog-laag-regeling. Het
website adres is:

www.pensioenfondsnerefco.nl

☻
’s Avonds geeft de bokser zijn puberzoon een flink pak slaag.
“Hé Regillio” protesteert zijn vrouw, “Moet je je werk nu ook al mee naar huis
nemen!”
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Spreekuren Stichting Pensioenfonds Nerefco
De eerstvolgende pensioenspreekuren vinden plaats op vrijdag 11 mei en
dinsdag 12 juni 2007, telkens van 12.30 tot 15.00.
Indien u van dit spreekuur gebruik wilt maken verzoeken wij u contact op
te nemen met mevrouw Angelina de Keijzer van PVF Achmea,

telefoonnummer 020 - 607 49 82.

5. Partnerpensioen
In reactie op ons artikel over het partnerpensioen in de vorige Seconer-nieuws
ontvingen we van Martin Berens het volgende schrijven.
Naar aanleiding van het artikel over het partnerpensioen wil ik graag een opmerking maken.
Het Nerefco pensioen is dusdanig opgebouwd dat er een onbepaalde partner meeverzekerd
was. Dat wil zeggen, dat zodra iemand in het huwelijk trad of een partnerregistratie inleverde,
deze partner automatisch recht op het partner pensioen kreeg, onder aftrek van bijvoorbeeld
het partner pensioen voor een gescheiden partner.
Wat veel mensen (nog steeds) niet weten is dat men na het 65e levensjaar geen deelnemer is
van het pensioenfonds maar een uitkeringsgerechtigde. Dat betekent dat diegene die na zijn
65e jaar een partnerschap of huwelijk aangaat, geen partnerpensioen heeft voor die partner. In
de tijd dat ik nog daarin kon/mocht adviseren heb ik de mensen daarvan op de hoogte gesteld
en hun aangeraden om voor hun 65e jaar of te trouwen of in ieder geval een partnerregistratie
aan te gaan. Tegenwoordig is natuurlijk een samenlevingscontract ook voldoende.
Daarom is het voor diegenen die alleen zijn bij hun pensionering beter om hun
nabestaandenpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen waarbij men natuurlijk
er aan moet denken een eventuele nieuwe partner daarvan op de hoogte te brengen.
Martin Berens

6. Tankpasjes van Texaco
Nu Nerefco 100% BP is geworden, is het de bedoeling dat alle medewerkers die op de
Nerefco payroll staan en die nu nog een Texaco kortingspasje gebruiken, overgaan op een BP
kortingspasje. Om dit goed te laten verlopen is het tijdvak van 1 april tot 1 juni 2007 als
overgangsperiode aangemerkt. Texaco zal per 1 juni 2007 de kortingspasjes intrekken.
Nerefco zal ervoor zorgen dat iedereen op die datum over een BP kortingspasje beschikt.
Zodra de pasjes binnen zijn wordt u hierover geïnformeerd.
Let op:
Het gaat hier dus alleen om medewerkers die op de payroll van Nerefco staan (actieve payroll
of Nerflex-payroll). Gepensioneerden die voor 1 april 2007 65 jaar zijn geworden en dus niet
meer op de payroll staan, kunnen het pasje gewoon behouden. Eventuele vragen kunt u
richten aan Esther Pinster van de afdeling HR&O.
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7. Raffinaderij bestaat 40 jaar
Heeft u ook zo’n zin in een feestje?
Er zijn er natuurlijk niet zo
heel veel meer die kunnen
zeggen dat ze op die
gedenkwaardige 24ste juli
van het jaar 1967 getuige
waren van de officiële
opening van de nieuwe
raffinaderij van British
Petroleum in Europoort,
destijds beter bekend
onder de naam BP
Raffinaderij Nederland.
Op de hiernaast afgedrukte
foto ziet u zijne
excellentie, Mr. J.M.A.H.
Luns, destijds minister van
Buitenlandse zaken, die de
officiële
openingshandeling
verricht. Hij werd daarbij
terzijde gestaan door de
heer Patric O’Meara,
toenmalig directeur van
BP Amsterdam.
Bij het zien van de foto
worden er bij u wellicht vele leuke, en misschien ook wel en paar minder leuke herinneringen
uit die beginjaren opgeroepen. De redactie van Seconer-nieuws zou graag kennis nemen van
die herinneringen om ze op enig moment aan een breder publiek kenbaar te kunnen maken.
Ook bent u misschien in het bezit van leuke of interessante foto’s. Foto’s die u misschien wel
in het geniep heeft genomen omdat het maken van foto’s op de raffinaderij in die tijd
verboden was.
Heeft u ons over dit onderwerp iets leuks te melden of bezit u die unieke foto die niemand
heeft, laat het dan weten. U kunt dat doen door een mailtje te sturen aan
redactie@seconer.nl. Maar u kunt natuurlijk ook de telefoon pakken en één van de
redactieleden bellen, onze telefoonnummers vindt u op de laatste pagina van dit blad. Per post
mag u natuurlijk ook reageren, stuur uw reactie dan aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a. Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
We zijn erg benieuwd naar wat u onze lezers te bieden heeft. En wie weet is dat voor de
directie alsnog aanleiding voor een gezellig feestje.
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8. Stichting Zorgverzekering
Seconer bestuur draagt Martin Berens voor
Nadat in het januari nummer van Seconer-nieuws de oproep heeft gestaan voor kandidaten die
bereid zijn zitting te nemen in de Stichting Zorgverzekeringen, hebben zich drie kandidaten
voor deze functie gemeld.
Voor de goede orde, nog even het “hoe en waarom” van de Stichting Zorgverzekeringen.
De stichting is een initiatief van Nerefco en een gevolg van alle ontwikkelingen op het gebied
van de zorgverzekering, waardoor er steeds meer behoefte ontstaat aan een platform om de
belangen van de inactieven van Nerefco, BP en Chevron op dit gebied te behartigen. De
Stichting zal inhoudelijk professioneel worden ondersteund door Meeus, een door Nerefco
ingehuurde deskundige op het gebied van zorgverzekeringen.
Tijdens de Seconer bestuursvergadering van 13 maart j.l. is de kandidaatstelling voor de
Stichting Zorgverzekeringen aan de orde geweest, waarbij Nico ter Horst, voorzitter van
Seconer, bekend maakte dat zich drie kandidaten voor de functie hadden gemeld. Uiteindelijk
heeft het bestuur unaniem gekozen voor de kandidatuur van Martin Berens.
Wij feliciteren Martin met zijn benoeming en danken de overige kandidaten voor hun
bereidheid zich voor Seconer te willen inzetten.

9. Pensioenfonds BP
Houdt moed !
Door Theo Eijkman
Oplettende lezers hebben zich afgevraagd wat de bedoeling was van mijn bijdrage aan het
vorige nummer van SECONER-NIEUWS. Sommigen kwam de tekst min of meer bekend
voor. Geen wonder, want dat was niet wat ik geschreven had voor het januarinummer, maar
het was een oude publicatie. Om precies te zijn van oktober 2005. Door een PC-misverstand
is dit artikel in het blad gekomen, waarvoor excuses.
Hoe is de stand van zaken nu?
Als ik juist ben ingelicht: droevig. Het schijnt zo te zijn dat “onze” gepensioneerden nog
steeds het pensioenfonds-reglement niet ontvangen hebben. Hetzelfde geldt voor de publicatie
bpnu. Om het bestand op orde te krijgen hebben wij op 10 november 2005 de adressen ter
beschikking gesteld. Resultaat: NIHIL. Tengevolge van de nieuwe Pensioenwet kunnen alle
gepensioneerden zich kandidaat stellen voor een positie in het bestuur van de stichting
Pensioenfonds. Misschien dat via een goede vertegenwoordiger uit onze gelederen er wat
schot in de zaken gebracht kan worden. Een goede communicatie tussen bestuur en
gepensioneerden is uitermate belangrijk! Wat betreft de kandidaatstelling en verkiezing moet
de actie uitgaan van het huidige bestuur. De vraag is dus: wanneer?
7

WWW.SECONER.NL
Op de Website van Seconer zijn nu ook, onder de kop contact, formulieren
geplaatst voor het doorgeven van een e-mail adres of een adreswijziging.
Ook is er een formulier beschikbaar voor het doorgeven van persoonlijke
gegevens (aanmelden, wijzigen personalia).
Nadat in deze schermen op opslaan/versturen is geklikt, worden de gegevens
automatisch doorgestuurd naar Wim van Vliet, onze secretaris en naar mij.
Verder wil ik blijven aandringen op het sturen van uw mail adres. Uw e-mail
adres kan het bestuur gebruiken om belangrijke zaken, die eigenlijk niet kunnen
wachten tot de volgende uitgave van Seconer-nieuws, aan u door te sturen.
Voor alle informatie kunt u ook gebruik blijven maken van mijn mail adres
gerrit.kamperman@planet.nl of van het mail adres info@seconer.nl
Met vriendelijke groet,
Gerrit Kamperman
`

☻
Blond en op weg naar Montreal
In een vliegtuig richting Montreal staat ineens een mooie blonde vrouw op en loopt van het
economyclass gedeelte naar het businessklas-gedeelte en laat zich in zo'n comfortabele
zetel vlijen.
Een steward ziet dat en gaat er achteraan. Hij tikt de blondine op haar schouders en vraagt
haar ticket. Na deze bestudeerd te hebben zegt hij tegen de dame: “Sorry mevrouw maar dit
is de businessklas en u heeft een ticket voor economyclass.” De blondine roept: “Ik ben
blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf hier zitten!”
De steward meldt dit voorval in de cockpit en de co-piloot gaat even polshoogte nemen.
“Mevrouw”, zegt hij, “waarschijnlijk heeft u de steward niet begrepen maar uw ticket is niet
geldig voor dit gedeelte van het toestel. U dient zich naar het economy gedeelte te begeven.”
De vrouw roept: “Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf hier zitten!”
De copiloot meldt dit aan de piloot en die zegt: “Wacht maar, ik zal het zelf wel regelen want
ik ben getrouwd met een blonde vrouw en ik spreek ‘blonds’". De piloot gaat naar de blonde
dame en fluistert haar iets in het oor. Zonder slag of stoot staat de vrouw op en begeeft zich
onmiddellijk naar het economy gedeelte. De steward en de copiloot vragen de piloot hoe hij
dat geflikt heeft. “Simpel”, zegt de piloot, “ik heb tegen haar gezegd dat de businessklas niet
naar Montreal gaat.”
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10. Aad van Biezen in Senegal
Een reisverslag in een (nog) onbekend aantal afleveringen

Toen ik eind december 2006 vertelde dat ik voor minstens drie
maanden naar Senegal zou vertrekken, vroeg Piet van Kessel me
voorzichtig of ik voor Seconer-nieuws wat wilde schrijven over mijn
ervaringen in de mangrovebossen van Senegal.
Er is wel een internetcafé in het plaatsje Sokone, maar dat is 20 km
verderop. Vaak is er ook geen verbinding met de satelliet. Dus ben
ik maar luchtpostpapier gaan kopen in het dichtstbijzijnde
stad(je) Kaolack op zo’n 75 km afstand. De redactie zal het dus
met mijn handschrift moeten stellen. Ik wil graag aan de vraag
van Piet voldoen en stel voor om op regelmatige basis een soort
“Senegal nieuwsbrief” te sturen.
Hierbij dus mijn eerste ervaringen in Senegal.
Groeten Aad

22 januari 2007
Beste Seconer vrienden,
Om mezelf weer een beetje terug te vinden na het plotselinge overlijden van mijn lieve Ineke,
heb ik besloten een paar maanden weg te gaan uit mijn vertrouwde omgeving. Na enige
overweging is het Senegal geworden met z’n prachtige mangrovebossen met daar tussen
snelstromende zeewaterrivieren vol met vis. Dat moet voor mij een Eldorado zijn.
Net als met zoveel zaken met mij, is mijn vertrek vanaf Schiphol niet helemaal normaal
verlopen. Want wie gaat er nou ook vliegen op 1 januari 2007 om 07.30 uur? Nou ik dus. Een
lieve vriendin zette mij ’s morgens om half zes af op Schiphol. Aangezien ik een overgewicht
van 28 kilo (aan bagage!) had, meldde ik me bij de balie va British Airways voor een
“upgrading” van mijn ticket. Nou ja, nieuwjaarsochtend, de dame aan de balie was iets verlaat
door het nieuwjaarsfeestje. Ze maakte veel excuses, de drank werkte nog na bij haar. Géén
probleem zei ik vriendelijk en wenste haar een gelukkig Nieuwjaar. “Oh, u bent de eerste
vandaag en gaat dat zonder kussen?” zei de dame. Ik kuste haar drie maal op de wangen en
meldde vervolgens dat ik 28 kilo teveel bagage bij me had en ook nog eens een vishengel.
“Maar meneer, dat is voor zo’n vriendelijk persoon als u toch geen probleem” Ik werd keurig
ingecheckt, geen problemen met het extra gewicht. Bij BA kost 1 kg overgewicht € 18,- dus
voor mij een besparing van € 500.-, niet slecht voor drie kussen!
De vlucht was rustig en na 16 uur vliegen waren we in Dakar, de hoofdstad van Senegal.
Douaneformaliteiten verliepen voorspoedig. Mijn bagage opgepakt en naar de uitgang waar ik
9

werd opgewacht door mijn afhaler met het bekende bordje
“Van Biezen”. Eerst nog even wat geld wisselen. Het
wisselkantoor was dicht, geen probleem, snel bij de locale
wisselaar gedaan, € 250.- tegen de officiële wisselkoers.
Waar leeft deze “vriendelijke” man van dacht ik nog. De
afhaler had wat hulp geregeld bij het dragen van mijn spullen
naar de taxi. Daar begon een heftige discussie over de prijs
tot mijn hotel. De man die zei de broer van de afhaler te zijn,
vroeg mij erg beleefd tijdens deze discussie € 50.- want hij
ging iets voor mij regelen. Deze regelaar heb ik niet meer
teruggezien natuurlijk. En in het hotel begreep ik ineens waar
de geldwisselaar van leefde. De pakjes bankbiljetten van 10
keer CFA 10.000 bleken pakjes van 9 keer CFA 10.000 te
zijn waarvan één biljet aan de tel kant was dubbelgevouwen
(CFA 10.000 = € 15,-). Dus toch lelijk bij de neus genomen.
Maar ja, ik had € 500.- uitgespaard bij “BA”. Met de € 50.die ik kwijt was aan de broer en de drie biljetten van CFA
10.000,- aan die vriendelijke wisselaar bleef de schade toch
nog beperkt. Het plunderen van Westerlingen is een
dagelijkse bezigheid van de bevolking hier. Hoge
werkeloosheid, meer dan 30% en wie wel werk heeft
verdiend zo’n € 75.- per maand. Dus opletten is de boodschap vanaf nu.
De planning is om hier drie maanden te verblijven. Mijn geld heb ik via “Western Union”
naar mezelf in Senegal verstuurd vanaf het postkantoor in Nieuwerkerk a/d IJssel. Bij het
postkantoor vul je een speciaal formulier in en stort daarna het geld. De computer maakt een
unieke 10 cijferige code aan die alleen bij mij bekend is. Tevens eindigt het formulier met een
controlevraag die je moet invullen en waarvan alleen jij het antwoord kent. Bij het afhalen
van geld in Senegal moet je dus het nummer melden, legitimatie overleggen en de vraag
beantwoorden, erg veilig en makkelijk.
Dakar is als stad overweldigend, heel erg veel lopende mensen, chaotisch verkeer met heel
veel echt oude auto’s. Rijdende wrakken en veel straatverkopers die je aanklampen. Samen
met mijn afhaler de stad eerst een beetje verkend. De “market” bezocht, echt honderden
winkeltjes waarachter in een soort gebouw nog eens honderden winkeltjes en bedrijfjes zijn.
Er wordt van alles te koop aangeboden, fruit, bereid voedsel, schoenen, horloges en juwelen,
lokale medicijnen, kleermakerijen, schoenmakers en herstellers van mobieltjes, elektronica en
geluidsdragers, enz. enz. Voor ons echt te gek voor woorden. Paspoort en geld veilig om mijn
hals onder mijn kleding. Voor mij als voormalig Waste Coördinator ligt hier een schone taak.
Men gooit letterlijk alles op de grond, organisch afval, maar ook heel veel plastic dat niet
vergaat. Het is voor de reinigingsdienst niet bij te benen. Je moet je voorstellen, 21.600.000
inwoners die alles maar gewoon op straat donderen. Er zijn ook tientallen garages die meer
weg hebben van autosloperijen. Als een auto niet meer gerepareerd kan worden, worden alle
bruikbare onderdelen ervan af gesloopt en blijft het wrak staan waar die staat. Dat wil zeggen,
langzaam maar zeker wegzakkend in de modder van de onverharde straat. De hoofdstraten
zijn wel verhard maar de rest is gewoon een soort klei vol grote gaten, bulten en zwerfvuil.
Dan zijn er ook nog straten uit puur los Sahara zand, in het regenseizoen goed begaanbaar
maar in de zomer een stoffige zandbak waar het moeilijk vooruitkomen is.
Een verklaring voor het afvalgedrag bij de Senegalezen is deze. Vroeger waren het nomaden
en trokken ze rond met hun vee. Als de begrazing op was trokken ze verder en lieten hun
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afval gewoon achter. Dit afval was echter van organische aard dat binnen een seizoen alweer
was vergaan. Maar nu bestaat het afval uit plastic tassen, verpakkingsmateriaal van kunststof,
lege flessen, blikken autowrakken, enz. Dat vergaat niet en ligt het volgende jaar onder weer
een nieuwe laag met troep. In tegenstelling tot de rommel op straat zien de mensen er over het
algemeen goed uit en zijn opgewekt en vriendelijk. De vrouwen zijn elegant en erg kleurrijk
gekleed, zien ze er fris en schoon uit, in tegenstelling tot wat je zou verwachten.
Mijn afhaler nodigde me uit om zijn ouders en zijn familiehuis te bezoeken. En wat ik al
vreesde, we arriveerden juist op etenstijd. Weigeren is een belediging dus werd het met recht
even slikken. Eerst mijn handen wassen, dat deed iedereen, want men eet met zijn
rechterhand. Gelukkig was er voor mij een stoel en een lepel. De verdeling van de inhoud van
de ronde schaal was die van het “taartprincipe”. Ieder moest binnen zijn eigen taartpuntsector
blijven. Het was heel smakelijke rijst met groente en vis. De vis lag midden op en de
gastvrouw/heer deelde regelmatig stukjes vis, vlees of groente uit naar ieders eetsector. Even
wennen, maar het was heerlijk, echt waar en dat gezamenlijke eten uit zo’n grote schaal heeft
wel iets sociaals. Door dit te doen voel je je minder vreemdeling.
De volgende brief zal gaan over mijn ervaringen op het slaveneiland “Goree”.
Hartelijke groeten,
Aad van Biezen (Hollandais)
Campement des Coquillages
Toubacouta
Senegal
Campement des Coquillages

936-3441
6453036
936-

TARIFS : chambre double à 12500CFA
(19.06€)*,
*
à
partir
de.
3441
Un petit campement de quatre cases ventilées. C’est la solution la moins
chère pour séjourner à Toubacouta même si le prix est déjà élevé. Laye et
Abdou gèrent la petite affaire et l'accueil est sympathique.

☻
Dikke Gerrit is een reus van een kerel, heel dik en lang.
Op straat merkt hij dat een kleine jongen hem al een tijdje aanstaart.
“Wat sta je me aan te gapen?” gromt Gerrit boos. “Heb je soms nooit zo’n man
gezien als ik?”
“Jawel hoor” zegt het joch, “maar nog nooit gratis!”
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11. Niemand is onmisbaar maar toch………
Dirk van Endhoven op herhaling.
Door Piet van Kessel

Op 1 september 2005 ging Dirk van Endhoven met Nerflex. Gezamenlijk met deze
Productieplanner ging ook een schat aan kennis en ervaring met pensioen. Toen op
een dag de door Dirk ingewerkte opvolger onverwacht van de afdeling vertrok, raakten
de achterblijvers overbelast.
“Was Dirk er nog maar…..” verzuchtte de afdeling.
Eén telefoontje van Jan Ketellapper was gelukkig al voldoende om de voormalig
Crudeplanner voor twee dagen in de week zijn plaats op de afdeling weer te laten
innemen.

Op een zonnige
14e maart brengt
routeplanner
TomTom de Seconernieuws interviewer
precies voor de deur
van Dirk en Hester
van Endhoven.
Aan de rand van
Vierpolders niet ver
van Brielle, zegt
TomTom
“Bestemming
bereikt.” en
gelijktijdig verschijnt
de heer des huizes in
de deuropening.
“Let niet op de rommel” zegt Dirk verontschuldigend als we een volledig ontmantelde
doucheruimte passeren waar een jongeman de wanden vakkundig aan het betegelen is. “Dat is
mijn zoon Jeroen” zegt de vader van deze jonge ondernemer vol trots, want Jeroen heeft een
eigen onderhouds/renovatie bedrijf. “Mijn dochter Patricia, de oudste van onze twee kinderen
werkt in het vakantie-wezen. Als de douche gereed is gaan we lekker voordelig op vakantie.
We zijn blij met die twee,” zegt Dirk opgetogen. De van Endhovens zijn eveneens bijzonder
ingenomen met hun vrije uitzicht over een beschermd- en nog gaaf polderlandschap. Als zoon
uit een boeren gezin met elf kinderen voel ik me thuis in deze polder zegt Dirk, wanneer we
even in het zonnetje in de tuin staan en aan de horizon het moderne verkeer van de N57 als
speelgoedautootjes zien voortbewegen.
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“De boerderij waar ik ben opgegroeid is drie jaar geleden afgebroken en dat doet pijn weet je
dat? De stee stond aan de Groene Kruisweg schuin tegenover garage Luveto. Nu staat er een
modern gebouw met veel glas. Niets herinnert meer aan de plaats waar ik op 4 januari 1943
ben geboren als 6e kind van het gezin Endhoven midden in WOII. Mijn vader was een
scherpzinnig mens die ons gezin veilig door de oorlog heeft geloodst,” mijmert Dirk en
vervolgt: “Na de lagerschool in Vierpolders volgde ik een 3-jarige HBS opleiding in Brielle,
eigenlijk was het vier jaar waarna ik op mijn 17e ben gaan werken.
Mijn eerste baas werd Caltex raffinaderij in Pernis, van 1 december 1960 tot 1 februari 1967,
inclusief de militaire dienst. Ik werkte er als aankomend laborant en ontmoette daar Harry
Holzhouwer die vanaf dat moment héééél lang mijn collega is gebleven. Ik herinnerde me het
voorval van dat treinongeluk bij Harmelen nog heel goed, waar Harry “Door het oog van de
naald” is gegaan, zoals hij in de vorige editie van Seconer-nieuws heeft beschreven. Bij
Caltex heeft een schriftelijke cursus “Chemisch Analist” van PBNA, me vervolgens een paar
jaar van de straat gehouden. Hangjeugd volgt vast geen cursus.
In de opstartperiode van de BP units, zo’n 40 jaar geleden, trokken veel ervaren “oliekokers”
van andere raffinaderijen naar BP Europoort.” Vervolgt Dirk zijn relaas. “In ruil voor mijn
ervaring verschafte BP mij op 1 februari 1967 een nieuw laboratorium, een beter salaris en
een kortere reistijd. De reistijd is alle jaren hetzelfde gebleven, het salaris gelukkig niet. Bij
BP bleek ik een thuiswedstrijd te gaan spelen want overal om me heen zag ik oud collega’s en
bazen. Bijvoorbeeld Niek Stenstra, Octave de Blaay, Bob Purvis, Harry Holzhouwer en ook
Wim van Heest.”

Produktieplanner
“Na 14 jaar laboratoriumwerk, waarvan er negen bij BP, werd ik gevraagd voor de baan van
produktieplanner bij Huib de Ridder op de afdeling, samen met Jan Hooimeijer en Joop van
Toledo. In dezelfde ruimte deden Hans van Calmthout en Harry Holzhouwer de
Crudeplanning. Deze promotie bracht mij zowel letterlijk als figuurlijk hogerop want mijn
nieuwe werkruimte was precies boven het laboratorium. Het nieuwe werk was me werkelijk
op het lijf geschreven, de productkennis opgedaan in het laboratorium gaven mij een
onverwachte voorsprong. Na 14 jaren laboratorium,” vertelt de ex-laborant, “kon ik de
productsoorten en hun kwaliteiten wel dromen. Als er nu bijvoorbeeld een willekeurig
product zoals SRG (Straigt Run Gasoline) wordt genoemd dan ruik ik als het ware de
specifieke geur ervan, ken het destillatietraject, zwavelgehalte en Soortelijk Gewicht enz. Ook
zie ik in gedachten de apparatuur waar de testen op worden gedaan en ken ik ook de tijd die
zo’n specifieke test vraagt. Als je zo één bent met de materie, kan niemand je meer wat wijs
maken en dat verschaft je meer zelfvertrouwen bij lastige beslissingen. Jan Hooimeijer, Harry
Holzhouwer, Albert Majenburg en Frank Grootepunt kunnen dit als ex-laboranten zeker
bevestigen.”
Wat is een Crudeplanner?
Zeg Dirk, je werkte nu al zo’n 30 jaar als produktieplanner en crudeplanner bij de raffinaderij.
Omschrijf eens wat dat werk zo ongeveer inhoudt. “In het kort“ zegt Dirk die over het
algemeen nooit meer woorden gebruikt dan strikt nodig is, “zorgt een Crudeplanner ervoor
dat er op het juiste moment de juiste hoeveelheid aardolie in voorraad/beschikbaar is en óók
van de juiste kwaliteit, zodat de Nerefco raffinaderij zonder onderbreking 24 uur per dag zijn
raffinagewerk kan voortzetten.“ Is het eigenlijk niet saai Dirk, 30 jaar op dezelfde afdeling?
“Saai !?” zegt Dirk oprecht verbaasd. “Op de afdeling planning is iedere dag voor iedereen
een nieuw avontuur. Nooit gaan de zaken naar verwachting en moet er voortdurend iets
nieuws bedacht en geregeld worden. Bij ons werk draait het ook altijd om grote volumes dat
wil dus zeggen om veel geld. Saai?! Was dat soms maar eens zo.
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De raffinaderij vraagt elk etmaal om 60.000 m3 aardolie. Iedere dag wordt er, om je een idee
te geven, vier keer het volume van de kerktoren van Brielle uit de voorraadtanks van Nerefco
door de raffinaderij gepompt. Aan de andere kant komt er natuurlijk dezelfde hoeveelheid aan
verschillende producten weer uit die zonder onderbreking elk naar een eigen tank moeten
worden afgelopen/afgevoerd. Als er bijvoorbeeld door de recente staking van de haven- en
zeesleepdiensten een crude olietanker te lang buitengaats moet blijven dan dreigt al gauw een
tekort met als gevolg een doorzetvermindering of zelfs het stilleggen van de raffinaderij. Een
schadepost die vele miljoenen euro’s per dag omvat en altijd voorkomen dient te
worden…..en daarom ben ik even terug op de afdeling.” Zegt de emeritus Crudeplanner trots.

Een wandelende Encyclopedie
“Weet je dat ik ’t erg leuk vind weer op de afdeling te werken.” Zegt Dirk enthousiast. “Dat
straal je ook uit Dirk, want toen ik je op de afdeling opzocht om foto’s te maken leek het wel
of je er nooit was weggeweest. Frank Grootepunt verklaarde toen al dat dit genoegen voor
iedereen geheel wederzijds is. Ook memoreerde Frank jouw legendarisch geheugen voor
getallen en formules. “Ook computeradressen met lengtes van een kladblokblaadje typt ie
zonder ook maar even op te kijken achter mekaar in.” Zei Frank met ontzag in zijn stem. “En
dat is nog niet alles” vervolgde de enthousiaste leerling van Dirk van Endhoven. “Er is echt
niemand die de kwaliteiten van tientallen aardoliesoorten zomaar uit zijn hoofd kent. Als je
bedenkt dat elk type weer minstens 30 verschillende kenmerken heeft dan begrijp je wel dat
Dirk bekend staat als een wandelende encyclopedie.” “Dat stamt nog uit het computerloze
tijdperk” zegt Dirk rustig “toen alles nog met de hand, gezond boeren verstand en een ruime
mate aan intuïtie gepland moest worden. Maar namen kan ik nou juist weer niet onthouden.
Als ik bij voorbeeld een zekere Jansen aan de telefoon heb, schrijf ik gauw zijn naam op een
blaadje anders weet ik ’m half in het gesprek al niet meer. Anneriek van Aarsen die vroeger
bij mij op de afdeling zat, hield altijd een ‘oortje in ’t zeil’. Als ik na verloop van tijd Mr.
Brian weer Jan of Kees ging noemen riep Anneriek hard in mijn richting Bri.. …an! Zo
hebben we allemaal onze plussen en minnen hè.” zegt Dirk lachend. “Voor woordenboek ben
ik duidelijk niet in de wieg gelegd.” En wat betreft die ‘wandelende encyclopedie’ die heet
tegenwoordig “Crude Scheduler” dit is een computerprogramma zonder boerenverstand of
intuïtie maar met een geweldige snelle en nauwkeurige rekenkracht. Waar wij vroeger uren
aan rekenden verwerkt “Crude Scheduler” in luttele minuten. De nieuwe generatie planners
vindt dit allemaal
vanzelfsprekend, ik
verbaas
me
nog
dagelijks.”
Vroeger was het
beter.
Dirk herinnert zich
nog heel goed dat hij
vroeger als planner
iedere werkdag begon
met een rondgang
over de afdelingen
van de fabriek om
informatie
te
vergaren. Naar Off
Sites
voor
de
verpompingen
en
verschepingen, naar
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Operations voor de stand van zaken betreffende processing daarna naar het laboratorium om
op de testlijsten te zien welke tanks er waren goed- of afgekeurd en tussendoor even een
praatje met de oud collega’s want het was altijd erg dringen voor de resultaatlijsten op het
laboratorium. Dit kwam omdat óók alle dagbazen diezelfde rondgang maakten. Dit
persoonlijke kontact met de collega’s ben ik later erg gaan missen. Met de komst van de
computer vervaagden al deze collega’s tot telefoonstemmen of verdwenen geheel in de
anonimiteit van de getallen op het PC scherm.
Ook de schrandere en dikbebrilde Refinerymanager Mr. Martin draaide indertijd zijn rondje
mee met dit ochtendcircus.” Grinnikt Dirk, alsof hem een leuk voorval te binnen schiet.
“Niets ontging deze bijziende directeur. Op een ochtend komen Joop van Toledo en ik met
onze jas nog aan, het kantoor van planning binnen gelopen. Daar staat Mr. Martin in het half
duister met slechts wat schijnsel van de raffinaderijverlichting op het kamerbrede planbord, de
stand van zaken op te nemen. “Joeeeep” riep Martin naar Joop van Toledo. “You are doing
the impossible” “Nou” dacht Joop “De 28e februari begint al goed.” Martin hield
demonstratief zijn vinger op het bord bij de genoemde onmogelijkheid. Wat bleek, Joop had
een tankschip door ruimtegebrek in het vakje van 29 februari genoteerd en aangezien het geen
schrikkeljaar was………… Toen Martin het verbouwereerde gezicht van Joop zag liep hij
lachend naar buiten. Deze zelfde directeur heeft er óók voor gezorgd dat BP Board in Londen
de miljarden investering voor de FCCU bouw heeft goedgekeurd. Dat was in de geschiedenis
van de BP raffinaderij een cruciale daad.
Deze pré-FCCU tijd is natuurlijk niet te vergelijken met het huidige computertijdperk. Weken
lang draaiden we toen dezelfde crude-oil. De gepensioneerden van BP herinneren zich die
“interne vakantietijd” nog wel met om en om Iranian Light crude en dan weer Heavy aan de
voeding, deze crude soorten werden ook wel Aghajari en Gachsaran genoemd, vergeef me de
eventuele foute spelling want namen………..

Multi-crude refinery Nerefco
“In tegenstelling tot de andere grote raffinaderijen uit de omgeving die slechts een handje vol
verschillende Arabische crude soorten processen, raffineert Nerefco sinds 1990 vrijwel alle op
de wereldmarkt aangeboden aardolie types. Het voordeel hiervan moet je niet onderschatten,”
zegt de ervaren crudeplanner met trots. Deze flexibiliteit maakt ons minder afhankelijk van
het aanbod op de wereld oliemarkt. Het nadeel van dit voordeel is het extra werk dat frequente
crude-voedingwisselingen voor de operators van de Units met zich meebrengt. Onze
flexibiliteit biedt BP Trading de kans om voordelig in te kopen, daar wordt dan alvast de
eerste winst gemaakt.
Interne vakantieperiodes zijn er voor Crudeplanning en alles wat er nakomt dus niet meer bij”
zegt Dirk, over de afdeling rondkijkend. Op de afdeling kun je een speld horen vallen. Achter
de platte schermen zitten de planners inderdaad, zo gebiologeerd het beeldscherm binnen te
staren alsof ze ieder ogenblik de winnende uitslag van de Postcodeloterij kunnen verwachten.
“Het is een stressvolle baan”, benadrukt Dirk. Als we naar huis gaan is de werkdag nog niet
voorbij, officieel wel natuurlijk, maar je gedachten blijven toch aan onopgeloste zaken
doorwerken. Voor mij persoonlijk is dat nooit zo erg lang hoor. Die eigenschap heeft er voor
gezorgd dat ik dit werk 30 jaar lang met veel plezier en voldoening heb kunnen doen. Maar ja,
aan alles komt een eind ………. nou ja een eind, morgen is het donderdag en wordt ik weer
op de raffinaderij verwacht, leuk hoor………….”
Dirk van Endhoven.
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12. Licht in het donker
Door Nico ter Horst

Van vierboeten(vuurbaken) tot zeevuren
In onze streken aan de kust van de Noordzee, vond bij het zoeken naar voedsel, het vangen
van vis en het vervoer van mensen en goederen een herhaling plaats van ervaringen van
bewoners uit andere streken. De omstandigheden hier waren echter harder door het ruwe
klimaat in de zomer en winter, met mist en stormen, onweersbuien en sneeuw. Vuur zal men
hier vrijwel dagelijks nodig hebben gehad, niet alleen voor het bereiden van eten, maar ook
voor warmte, en niet onbelangrijk voor licht in lange en donkere nachten.
In de strijd om het dagelijkse bestaan zal het zeker zijn voorgekomen dat in de nacht gewacht
werd op de terugkomst van vissers. Iemand zal toen op het heldere idee gekomen zijn vuur uit
de stookplaats te gebruiken om de zoekende vissers de plaats te wijzen waar ze aan land
konden gaan.Waarschijnlijk een simpel houtvuur of een vuur van ander gemakkelijk te vinden
materiaal, zoals turf, dat in die tijd in grote hoeveelheden aanwezig was.
De overgang van huiselijk vuur voor het koken en warmte, tot een verkenningsvuur voor
plaatsbepaling, zal heel vloeiend zijn gegaan. Eerder werden tekens op gericht om vooral
overdag te weten waar men was en gebruikte men stokken en tonnen om op het water te
waarschuwen voor ondiepten. In het begin ging men niet ver van huis, er was vis genoeg in de
brede mond van de Maas, waarin ook de Schelde en de Waal hun water loosden.
De eerste schriftelijke berichten uit die tijd zijn afkomstig van bezoekers; in onze streken
waren dat de Romeinen. Hierna volgt zo’n verslag van een bekende Romein Plinius:
De oceaan hier overstroomt tweemaal per dag het land, zodat nauwelijks te zien is of de
mensen op het water of op het land leven. Ze leven op hoogten die ze met de handen
hebben gemaakt. Als het water weer terug vloeit, lijken het schipbreukelingen die jagen
op de achter gebleven vissen. Ze kunnen geen vee houden om zich met melk te voeden,
zoals andere volken dat doen. Van wier en biezen vlechten ze touwen om die als netten
voor de vissen uit te zetten. Het slijk (turfsteken) dat ze in de wind laten drogen
gebruiken ze om hun kost mee te braden en hun lichaam te verwarmen. Ze kennen geen
andere drank dan regenwater dat ze in kuilen voor de ingang van hun huis bewaren.
Deze “Plinius” vond dat de Romeinen hen maar beschaving moesten bijbrengen. Hij had met
dat arme volk te doen en ze zijn gekomen, de Romeinen, langs de rivieren, met schepen en
allerlei producten en kennis van hun eigen beschaving. De Romeinen bouwden hier
vuurtorens, niet alleen voor de vissers, maar ook voor de oversteek naar Engeland en voor het
kunnen vinden van de monding van de Rijn, bij Katwijk.
Ze bouwden burchten en het is vrijwel zeker dat aan een groot kasteel, genaamd
“Brittenburg”, een hoge toren is gebouwd waarop vuur brandde. In de 18e eeuw spraken
vissers uit Katwijk nog over de toren van Kalla. De naam Kalla kan een aanwijzing zijn, dat
die vuurtoren gebouwd is onder keizer Caligula, dezelfde die ook de vuurtoren van
“Boulogne”heeft laten bouwen.
Wordt vervolgd.
(bron Vuurtorens, De Boer Maritiem)
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13. Met de camper op pad in Canada
In 10 weken 9000 kilometer en veel natuurschoon
Door Sjany en Arie van Spronsen
Na ons vorige bezoek aan Canada in
1996, begon het in het voorjaar van
2005 bij ons te kriebelen. We
begonnen dus maar weer met de
planning van een volgende trip naar
dit, in onze ogen, prachtige land.
Maar wij hadden inmiddels een hond
genomen, min of meer om ons af te
remmen om steeds maar weer naar
Canada te gaan.
Arie is begin maart 2005 met
Nerflex gegaan waarna we in
augustus zijn vertrokken. 10 weken
Canada leek ons het einde, en dat
was het ook! Lady, onze hond ging
ook mee. Dat was geen probleem
omdat er in Canada geen quarantaine
eisen voor honden zijn.
De eerste twee weken zijn we bij
vrienden in huis geweest, (zie
bovenste foto). Overdag werkten
deze mensen zodat wij het hele huis
voor ons zelf hadden en we het
dagelijkse leven van een Canadees
konden proeven. En dat beviel ons
goed. Wandelen een beetje fietsen,
shoppen en met de auto van één van
de meiden in de buurt naar
Woodstock en nog een keer Niagara
falls. We gingen er voor de vijfde
keer naar toe, maar het is en blijft
steeds weer fascinerend.
Na twee weken zijn wij met de
camper op pad gegaan. Het eerste
weekeind brachten we door op de
camping, een groot trailerpark. We
zijn in dat weekend ook bij onze
neven op bezoek geweest aan Lake
Huron een groot meer.
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Vandaar uit vertrokken we naar het
noorden richting Tobermory om ons
de andere dag in te schepen naar
Mainattolin eiland. Een gebied met
veel indianenreservaten, meren en
mooie landschappen, eindeloos
mooi.
Vervolgens Richting Ottawa, waar
we de nacht doorbrachten. De
campingbaas vroeg ons of we nog
weg moesten. Hij raadde ons aan om
die vanavond niet weg te gaan, want
de avond er voor liep er een moeder
beer met jong op de camping.
Ons volgende reisdoel was Quebec
en de St Lawrench river, Na de
oversteek van deze rivier hebben we
er een paar dagen vertoefd. Op naar
New Brunswick Fundy National
park en de beroemde Hope well
rocks bezocht.
Met het hoogste getijverschil ter
wereld van 16 meter, liepen we over
de bodem van de oceaan.
Via de 14,8 kilometer lange
Confidentiële bridge zijn we naar
Prince Edward Island gegaan, in de
Canadese volks mond “PEI”
genoemd. De rode ijzerhoudende
aarde, het groene landschap en het
blauwe water van de oceaan is een
lust voor het oog.
Telkens als we een stadje bezochten
zeiden de mensen “You are not from
here”. In eerste instantie snapten wij
niet wat de ze bedoelden, totdat wij
de hond Lady op het strand los lieten
om wat uit te dollen. Daarna was zij
ROOD van de rode aarden, in plaats
van WIT. Vanaf dat moment snapten
wij het, bleek niemand daar op dat
eiland een witte hond te hebben.
Vervolgens zijn we doorgereden
naar Nova Scotia, naar de bovenste
punt en terug over het Cabot Trail.
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Dat is voor elke Canadees een
route die ze eens in hun leven
gereden moeten hebben.
En overal kwamen we mensen
tegen
met
een
Nederlands
verleden. Die dachten vaak dat wij
ook in Canada woonden. Je komt
natuurlijk ook niet veel mensen
tegen die met een hond op reis
zijn.
Ons volgende reisdoel was
Montreal. Ik (Arie) vond het nodig
om op vrijdagmiddag het drukste
weekend van het jaar, namelijk
Thanksgiving,
dwars
door
Montreal te rijden.
Daarna naar de bergen in Mont
Tremblanc om de Indian summer
te gaan zien. Het is daar een zomer
en wintersport gebied waar de
mensen ieder jaar massaal op af
komen om met z’n alle voor de
laatste keer het seizoen af te sluiten
met camper of bus. We vielen
totaal niet op met onze camper van
10 meter.
Maar de kleuren van de bomen
waren adembenemend onwerkelijk
rood, paars en oranje en een
temperatuur van 28 graden Celsius
in begin oktober. Met een verblijf
van acht dagen was dit de langste
stop. Af en toe maakten we wel
een trip in de omgeving.
Op de weg terug naar Toronto nog een overnachting gemaakt, bleek de eigenaar Nederlander
te zijn die twee jaar geleden de camping had gekocht. Leuk om weer bij te praten met
landgenoten.
En dan terug naar ons tweede huis in Woodstock, afkicken van onze belevenissen. In totaal
hebben wij rond de 9000 kilometer gereden.
Nog een avondje eten met familie, wat wandelen en winkelen in de omgeving en Arie afzetten
bij Canadian Tire, een handel in auto materialen. Ik kon hem daar rustig een paar uur alleen
laten. Tenslotte nog koffie drinken met donut of muffin bij Tim Hortons, een begrip voor elke
Canadees, het schijnt verslavend te zijn. En nog steeds hebben we niet alle smaken gehad, we
moeten dus ooit nog een keer terug om de rest te proeven!
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Wij hebben een geheel ingerichte modelwoningen bekeken, mag je zo in, alleen je schoenen
uit. Wij zagen ons daar al wonen. Maar helaas geen Canada, het wordt Frankrijk. We gaan
daar in een gelijkvloers huis wonen met grote tuin voor ons en de hond. Meer zon, mildere
temperaturen dus we gooien het roer om, wonen en relaxen in Frankrijk.
Au revoir,
Arie, Sjany en Lady van Spronsen.

☻
Mijnheer Pieters zit met zijn zoon te ontbijten.
Op een gegeven moment zegt de zoon peinzend: “Vader ik heb vannacht
gedroomd dat ik getrouwd was.”
Waarop mijnheer Pieterse streng antwoordt: “Nou hopelijk heb je voor altijd je
lesje geleerd, mijn jongen!”
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14. Rondje Raff.

Een goed nieuwjaar
Met deze uitspraak begon Willem-Arie Kuijl zijn RTL berichten in januari. Hij verbond
daaraan dat het een hele uitdaging zal worden om het succesvolle jaar 2006 te evenaren. Er
zijn talrijke mooie voorbeelden te noemen maar het aantal Perfect Days (315 in 2006 en 278
in 2005), een RIF van 0,61 en ruim 2 miljoen uren zonder verzuim zijn niet misverstane
getallen. Ook valt er een duidelijke verbetering te bespeuren bij de verschillende contractors,
aldus de heer Kuijl.

Verkiezingen ondernemingsraad
Omdat Vincent Naafs de ondernemingsraad (op eigen verzoek) verlaten heeft, waren er twee
zaken te regelen voor de ondernemingsraad, het kiezen van een nieuwe voorzitter en het
voorzien in de vacature van Vincent Naafs.
Als nieuwe voorzitter is Huib van Beusekom gekozen en als 2e voorzitter Koen Seip. Tevens
zal Arnold Bakels de taak van Joris van Meggelen als 2e secretaris overnemen.
Omdat er op de lijst van de Unie geen kandidaten meer staan die de zetel van Vincent in de
OR kunnen innemen zouden er voor deze vacature nieuwe verkiezingen georganiseerd
moeten worden. Om niet in de situatie te komen dat er volgend jaar mei, als de gehele
ondernemingsraad aftreedt, weer verkiezingen gehouden moeten worden zal de gehele
ondernemingsraad in september vervroegd aftreden. In september worden er dus verkiezingen
georganiseerd voor de gehele OR.

LIMS gaat een nieuw gezicht krijgen
De upgrade van LIMS Sample manager is een feit. Volgens planning is Nerefco in februari
over geschakeld naar het nieuwe systeem
Allereerst werden alle gebruikers getraind. Dat gebeurde zowel in de controlekamers, in de
trainingslokalen als op het lab. Zo’n drie sessie per dag gedurende de eerste drie weken van
dit jaar. Met een fantastische opkomst van zo’n 250 mensen!
Er zijn twee nieuwe servers op Nerefco geïnstalleerd waarop het systeem draait: een test en
een productie server. Als er problemen zijn kan hierdoor vrij snel naar de test server
overgeschakeld worden waardoor de onderbreking hopelijk tot een minimum beperkt kan
blijven.
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Skillmasters
Voor het tweede
achtereenvolgende jaar heeft
Nerefco deelgenomen aan de
beurs Skillsmasters in het
Rotterdamse Ahoy. Met de
inmiddels bekende
distillatietoren stond Nerefco dit
jaar op een prachtige locatie
midden op het Mainportplein.
Mede op initiatief van Nerefco
is de haven -en industrie nu
bijeengebracht op een centrale
locatie. Zo stonden ook de
bedrijven van Mourik, Shell,
Q8, ECT, en Stork op het
Mainportplein. De stand werd
ook dit jaar weer bemand door
een leuke mix van collega's van
de afdeling HR&O en enkele
collega's uit de praktijk. Deze
mix zorgt ervoor dat bezoekers
alles kunnen vragen over de
opleidingen, de carrièrekansen
en werken bij Nerefco.

Nerefco neemt kennis van uitkomsten Baker-panel
Onder aanvoering van James Baker heeft een commissie in het najaar van 2006 een
onderzoek uitgevoerd onder de vijf BP raffinaderijen in de US. Aanleiding van dit onderzoek
was het incident op de raffinaderij van Texas City waarbij 15 collega’s verongelukte. Zo’n
700 interviews met collega’s, een onderzoek onder 7500 kaderleden en contractors hebben
geleid tot een 374 pagina’s tellend rapport.
Het rapport zal bij Nerefco tegen het licht worden gehouden om toekomstige verbeteringen
voor de raffinaderij te bepalen. Deze mogelijke leermomenten behoeven niet op zichzelf te
staan en kunnen wellicht een logisch vervolg zijn van de in 2003 ingezette koerswijziging bij
Nerefco.
De uitgevoerde verbeteringen en aanpassingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd hebben
er voor gezorgd dat het bedrijf op dit moment de juiste richting heeft uitgezet.
De heer Kuijl in een commentaar: “Natuurlijk zullen wij als management de aanbevelingen
vanuit het rapport ter harte nemen en waar nodig inpassen in onze reeks van verbeteringen. U
mag van ons verwachten dat wij hierbij de huidige werkdruk en prioriteiten niet uit het oog
zullen verliezen.”
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Week van de procestechniek
In de week van 22 tot en met 26 januari was het voor de regio Botlek Europoort de week van
de procestechniek. In die week zijn er 650 leerlingen van de diverse VMBO, Mavo en Havo
scholen uitgenodigd om bij de gezamenlijke industrie een kijkje te komen nemen, met als
achtergrond dat zij bij voorkeur hun keuzepakket gaan afstemmen, om hier te komen werken,
oftewel het "technische" pakket. De leerlingen begonnen hun ontdekkingstocht bij het
Educatief Informatief Centrum (EIC) in Rozenburg om daar o.a. wat kleine proefjes te doen in
het experimenteer Lab en kennis te maken met een bedrijfshulpverleningsunit. Leerlingen van
het Procescollege PMR van Zadkine en STC Brielle assisteerden hierbij. Bij Nerefco zijn een
aantal groepen rondgeleid en bleek er veel interesse in de diverse beroepen die bij dit bedrijf
voor handen zijn.

Kids bij Nerefco
Wellicht heeft u het artikel in de Neref.com van december hellemaal over het hoofd gezien of
heeft de kalkoen het opgegeten maar op pagina 22 en 23 van het december-nummer heeft
Nerefco een leuke kinderactie geïntroduceerd. Maar heel eerlijk gezegd ........ het aantal
deelnemertjes was teleurstellend!
Pappa', mama's en opa's kom op en laat eens zien waar je werkt. We maken er dan een leuke
middag (of ochtend) van en als een echte verslaggever wordt dit alles op de gevoelige plaat
vastgelegd en gepubliceerd in de volgende Neref.com. Voor de echte actieve kinderen hebben
we zelfs een andere opdracht: Maak een tekening, werkstuk of schaalmodel wat iets te maken
heeft met het winnen van olie. Dus een boortoren van satéstokjes of ijsstokjes, een prachtige
kleurentekening van de uitgestrekte vlakte met ondergaande zon en een boorplatform. Echt,
we denken dat er wel wat van te maken valt. En de prijs? Een middagje met je klasgenoten te
gast bij Nerefco, lekker proefjes doen en rondsnuffelen!
Kom op en stuur je inzending in en geef het moois af bij de receptie t.n.v. de afdeling CPA of
vraag naar Loek (218) of Carlo (187). Ook voor de interviews kun je je bij CPA melden.

In Case of Emergency
Een ambulancemedewerker heeft opgemerkt dat bij een ongeluk de slachtoffers vaak
een mobiele telefoon bij zich hebben. Echter weten hulpverleners vaak niet wie zij moeten
bellen, er staan immers zoveel nummers in je telefoon. Hulpdiensten (politie, de ambulanciers,
de dokter) stellen voor dat iedereen in zijn mobiel een telefoonnummer/adres creëert onder de
naam "ICE" (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de
persoon die gebeld moet worden in geval van nood. Indien je verschillende nummers wil
opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3.
"ICE" is ondertussen al internationaal erkend als afkorting. Creëer nu meteen een ICE-adres
met telefoonnummer in je mobiel en geef dit idee door aan vrienden, familie en bekenden.

2007 Begint met problemen voor de FCCU
In de nacht van 29 op 30 december is er een lekkage geconstateerd aan de zogenaamde
windmill stoomleiding naar de inlaatleiding van de PRT van de FCCU. Bij controle bleek dat
dit defect van dien aard was dat op korte termijn actie noodzakelijk was. Na een aanvankelijk
vlotte en gecontroleerde shutdown van de FCCU, gevolgd door een snelle oplevering van de
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fabriek door Maintenance werd men geconfronteerd met een aantal moeilijkheden waardoor
de fabriek opnieuw uit bedrijf moest. Tijdens de start-up bleek namelijk dat er een nieuwe
lekkage was ontstaan bij de flenzen van een inlaatafsluiter van de PRT. Daarnaast lukte het
niet om de unit door te starten omdat de zogenaamde torch oil guns verstopt bleken te zijn.
Om deze redenen is de start-up onderbroken om de noodzakelijke reparaties uit te voeren.
Tijdens die reparaties bleek in het
circulatie systeem van het MCB
circuit een enorme hoeveelheid
katalysator uitgezakt te zijn,
voornamelijk in de ‘dead-ends’
van het systeem. Het gaat hier om
een piping systemen met een
diameter van 45 cm welke
volledig opgevuld was met
katalysator. De bijgaande foto
geeft een indruk van de omvang
van deze vervuiling.
Onder leiding van de TAR
organisatie zijn de reactor,
regenerator en main fractionator
leeg en schoon gemaakt voor inspectie. Inspecteurs en engineers hebben zich in alle bochten
moeten wringen om een goed beeld van de toestand in de installatie te kunnen krijgen.
Behalve onverwachte erosie op de inlaat van de main fractionator bleken er geen grote
reparaties noodzakelijk.
Gebruikmakend van de situatie heeft de maintenance organisatie van de FCCU een groot
aantal uitstaande inspecties en reparaties uitgevoerd. Op rotating en instrumentatie gebied zijn
ook veel werkzaamheden verricht. De grote slurry pompen zijn schoongemaakt en/of
overhaald. Alle instrumentatie rond de reactor is zeer gedetailleerd gecontroleerd in verband
met de analyse van de oorzaak van de problemen met de reactor.
De afdeling optimization heeft het onderzoek geleid naar de oorzaak van de catalyst carryover van de reactor. Inspectie van de reactor met de meest geavanceerde technieken heeft
geen belangrijke defecten aan het licht gebracht. Uit een grondige analyse kwam geen grote
afwijking naar voren. Wel is een kwetsbaar punt in het ontwerp geïdentificeerd waardoor er
een risico is voor verstopping van de diplegs van de cyclonen tijdens de start-up. Heel veel
mensen uit alle geledingen van de Nerefco organisatie hebben keihard gewerkt om dit
mogelijk te maken. Onder moeilijke omstandigheden en bij nacht en ontij is er heel veel werk
verricht. Maar het resultaat mag er zijn, de Cracker draait weer.

Doorzetrecords GOH3
GOH3 is in doorzet de grootste dieselontzwavelings unit bij Nerefco en maakt per maand
ongeveer 220 kton ULSD (ultra low sulphur diesel). Sinds 1 juli 2005 is de wetgeving in
Nederland aangescherpt, en maakt Nerefco uitsluitend nog 10 ppm diesel (10 mg zwavel per
kg diesel). In de periode hiervoor werd voor Nederland nog 50 ppm diesel geproduceerd.
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Ondanks de hogere reactor-temperatuur die nodig is om continue 10 ppm diesel te maken
(wat leidt tot snellere katalysator deactivatie), is het in 2006 gelukt om maar liefst twee oude
records te verbreken. Ten eerste het maandrecord, maar nog veel belangrijker, het jaarrecord
is verbeterd van 304 naar 316 m3/uur.
De oude records zijn verbroken door een goede samenwerking tussen Optimisation,
Operations en Production Planning. Vanuit Optimisation en Operations gezien, is het
belangrijk om de unit zo constant mogelijk af te regelen, zonder grote schommelingen in
bijvoorbeeld reactor-temperatuur. Vanuit production planning gezien, is het belangrijk om te
zorgen voor voldoende voeding en product-opslagcapaciteit om het mogelijk te maken
gedurende langere tijd maximale doorzet te draaien. Alleen door een combinatie van deze
factoren is het mogelijk geweest om van 2006 voor GOH3 een topjaar te maken!

CUI (Corrosion Under Insulation) Programma
Anderhalf jaar geleden is Nerefco begonnen met een meerjaren plan om de slechte staat van
isolatie op leidingen en ook op vaten en torens op een projectmatige manier aan te pakken.
Afgelopen jaar is er met een klein team onder leiding van Cees Ribbens als part time project
manager voor ruim 6.5 miljoen euro isolatie vernieuwd en verbeterd in delen van de piperacks in de FCCU en CDU.
Gezien de bevindingen aan CUI blijkt dit werk hard nodig te zijn om de integriteit van de
leidingsystemen te verbeteren en te waarborgen en is in overleg met de aandeelhouders
besloten dit programma te gaan opschalen naar 12 tot 14 miljoen euro per jaar, als capex
uitgave. De verwachting is dat dit opgeschaalde programma nog zo’n 5 jaar in beslag zal
nemen. Vanwege deze toename in de CUI scope zal het team zodanig worden uitgebreid, dat
op 3 fronten tegelijk kan worden gewerkt. Naast de reeds genoemde areas ook het opknappen
van de pipe-trenches in de OM area.
Om een en ander beter te beheersen en aan te sturen en vanwege de andere tijdvergende
verantwoordelijkheden van Cees Ribbens, is per 22 februari, Nico Spierings benoemd tot
project manager voor het CUI programma.

Nieuw jaarrecord MTBE productie
In 2006 heeft Nerefco dan wel geen maandrecord gehad op de MTBE unit, maar wel gestaag
op hoge doorzet gedraaid met als resultaat een nieuw productie jaarrecord! De gemiddelde
MTBE afloop was 15.5 m3/h. Het oude jaarrecord was 14.2 m3/h en stamde uit 2004. Een
verbetering met maar liefst 1.3 m3/h! De beschikbaarheid van de MTBE unit was in 2006 erg
hoog. Daar is steeds goed gebruik van gemaakt. Alleen augustus was een mindere maand door
de powerdip. De MTBE heeft toen zes dagen op iC4 circulatie gestaan.
Hoe heeft men dit record kunnen breken? De voeding voor de MTBE unit is de C4 stroom
van de FCC. Er is echter extra voeding nodig om de MTBE maximaal te belasten. Daarom
wordt er continu butyleen geïmporteerd, wanneer dit financieel aantrekkelijk is. Door de hoge
beschikbaarheid van de FCC, MTBE en Alky unit heeft men het afgelopen jaar veel importen
volgens planning kunnen verwerken.
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15. HULP
Door John Van Der Aa
Het jongetje van een jaar
of negen, dat een paar
huizen verder woont,
staat met de handen in
de zakken toe te zien hoe
ik mijn scooter een
wasbeurt geef. Daar ik
tot de werkende stand
behoor,
vindt
dit
gebeuren doorgaans op
zaterdagmiddag plaats.
Het noodlot wil, dat
zulke
jongetjes
op
zaterdag niet naar school
moeten.
Het is een bemoeizuchtig kind, dat buurjongetje. Van het type dat staat te wachten op de
gelegenheid om mij op de vingers te tikken met een opmerking als ‘’U vergeet het
nummerbord‘’. Het is niet de kritiek die ik vrees, maar de menigvuldigheid ervan. Ik schutter
steeds schichtiger rond mijn voertuig om de kritiek van het ettertje voor te blijven. Dat maakt
mij nerveus, zodat ik wat vergeet en dan is het joch er weer met zijn ‘’de knalpijp nog’’. De
reinste slavernij.
Er komt nog een jongetje waarvan de vader bovendien behept is met een motorfiets. Dit kind
is meer vakkundig en werpt eerst een blik op de kilometerteller. ‘’Hij ken honderd hale’’ weet
het eerste jongetje al. ‘’Je ben gek, dat staat alleen maar op ze meter’’ licht het moterkind in.
‘’Hoe hard gaat`ie meneer’’ vraagt het buurjongetje. Tja, wat moet je dan zeggen. Welke
astronomische snelheid ik ook opgeef, de motorvader gaat toch harder. Om deze vernedering
te vermijden, zeg ik maar dat ik de gashandle nog nooit geheel heb opengedraaid. ‘’Dan hebt
u zeker nog geen rijbewijs’’…
Ik heb zelf nog geen kinderen maar weet natuurlijk alles van paedagogie. Daarom vraag ik of
ze een beetje willen helpen, met de belofte om na het werk een blokje om te rijden. Het
naburige kind schijnt mijn voorstel in welwillende overweging te nemen, maar zijn vriendje
denkt er anders over. ‘’Op die kleine rotwieltjes zeker’’. Hij blijft nog even rondhangen, pakt
zijn step en rijdt weg, waarop het buurjongetje alsnog besluit om toch maar mee te helpen. Hij
gaat meteen over tot een (voor hem) economische verdeling van de werkzaamheden en begint
mij bazig te instrueren. Dat kind zal het in onze maatschappij nog ver brengen.
Als de scooter schoon is, komt het beloofde rondje. Ik breng de emmer binnen en buiten
gekomen vind het kind op het zadel van de scooter. Na zijn verhuizing naar de duo rijd ik weg
en het bazige ventje begint van opgetogenheid menselijke trekjes te vertonen. Ik heb een dik
half uur rond getoerd met een blij jongetje achterop. Toen ik hem bij de deur afzette, bood hij
aan om voortaan altijd te helpen en op te passen dat andere kinderen mijn eigendom met
vrede laten.
Ja, dat joch is me toch nog meegevallen.
Rotterdam, 2 maart 1956.
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16. Personalia
Met Nerflex :

Met Pensioen :

Februari 2007

H. Pronk
W. van der Zwan
H. Smit

Maart 2007

F.S. Verbrugge
M. Vrolijk
C.A. Oostra
J. de Wilde
J.W.G. Kreukniet

April 2007

G.J. de Heer

Maart 2007

J. Twijssel
G.M. Mooldijk

April 2007

B.H.P. de Jong

Overleden:
10 februari 2007, mevrouw B. Koster-Appel in de leeftijd van 62 jaar.
20 februari 2007, mevrouw M. Kruidenier-van Dorp, in de leeftijd van 79 jaar.
15 april 2007, de heer J. Veerkamp, in de leeftijd van 77 jaar.

Dankbetuiging
Directie, Bestuur Seconer, Vrienden en Collega’s
Het plotselinge overlijden van mijn lieve levenspartner Ineke is een hele klap
voor mij.
Echter de steun, blijken van medeleven, de bloemen en niet te vergeten de
vele kaarten en brieven die ik van u mocht ontvangen zijn mij een hele troost.
De belangstelling tijdens de begrafenis was echt overweldigend.
Groetend Aad van Biezen

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2007.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 juli aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne
e-mail: redactie@seconer.nl
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Contact adressen
LEDEN BESTUUR SECONER
Nico ter Horst
Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

Wim van Vliet
Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
secretaris@seconer.nl

Aad van Biezen
Penningmeester
Kerklaan 136
2912 CL
Nieuwerkerk a/d Yssel
0180 314432

Bas Roos
Alg. administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl

Wim Blok
Pensioenen
Voorstraat 14
4793 EV Fijnaart
0168 464366
wimnellblok@live.nl

Theo Eijkman
Pensioenen en
Coörd. Huisbezoek
Helmersstraat 57
3071 AD Rotterdam
010 4851692
pensioen@seconer.nl

Piet Bout
Redactie Seconer-nieuws
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Gerrit Kamperman
IT specialist
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl

Huib Marsman
IT medewerker en
redactie Seconer-nieuws
Zeelelieweg 12
4325 BW Renesse
0111 463654
hmarsman@zeelandnet.nl

Piet van Kessel
Redactie Seconer-nieuws
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

CONTACTPERSOON
PERSONEELSZAKEN
C.A. de Wolf
Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 250357
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg

HUISBEZOEK
Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok
Stichting Pensioenfonds Nerefco
Postbus 9261, 1006 AG Amsterdam, Telefoon 020 607 27 17
Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl
www.pensioenfondsnerefco.nl
Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346
Stichting Pensioenfonds BP
Telefoon 020 4266310
e-mail: info@pensioenfondsBP.nl
www.blueskygroup.nl

Pensioenfonds Chevron/Texaco
Telefoon 030 2579696
e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com
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18. Met de PV naar Flevoland a la Carte
Op de zaterdagen 2 juni en 16 juni a.s. organiseert de Personeelsvereniging van Nerefco een
gezellige dagtocht naar Flevoland a la Carte.
Ooit waren Elburg en Harderwijk rijke havensteden aan de Flevozee, later de Zuiderzee, waar
stormen beukten tegen schepen van vissers en koopvaarders en waar houten schepen met man
en muis vergingen. Daar staat nu de zon hoog aan de hemel en overziet hij de wuivende
koolzaadvelden, nieuwe steden en snel groeiende bossen met recreatiestranden en
toeristenhaventjes. Het gonst nu van de bedrijvigheid in nieuwe steden met beroemde
burgemeesters en historische werven. Het zo bijzondere Flevoland heet u welkom met een a la
Carte programma.
08.15 Vertrek; opstappen Parkeerplaats Nerefco Raffinaderij in de Europoort.
10.15 – 12.00 Fruitverwerkingsbedrijf in Dronten
Ontvangst met koffie en gebak en aansluitend een bedrijfsbezoek. Een boeiende
diapresentatie vertelt u hoe fruit wordt geplukt, machinaal wordt geschild en verwerkt in o.a.
appelgebak en in puur appelsap. Natuurlijk wordt u een heerlijk glaasje hiervan geserveerd.
12.30 – 14.00 Vanuit Biddinghuizen een rondvaart over het Veluwemeer
Koffietafel aan boord.
14.30 – 16.00 Batavia Stad in Lelystad
De eerste outlet shopping village in Nederland is Batavia Stad in Lelystad. Het is een uniek en
sfeervol winkelstadje in de stijl van de VOC met ruim 70 winkels waar fabrikanten van
internationaal bekende merken hun overtollige producten direct aan het publiek tegen hoge
kortingen verkopen. Kijken en niet kopen op een terrasje in Batavia Stad is zeker zo leuk.
We sluiten deze dag dan af met een prima slotdiner in Scherpenzeel.
De kosten voor deze reis bedragen € 20,- per persoon. Dit bedrag overmaken naar
Penningmeester Nerefco Personeelsvereniging rekeningnummer 46.98.65.075.
Aanmelden via onderstaande aanmeldingsstrook of telefonisch bij:
W. Coolen, Zwaluwenlaan 468, 3136 VH Vlaardingen, telefoon 010 4744016.
Wij wensen u alvast een fijne dag op 2 juni of wanneer u daarvoor kiest op 16 juni.

Inschrijfformulier

Uiterste inschrijfdatum is 18 mei 2007

Naam ………………………………………………………………….…………………..
Adres ………...……………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ……….………………………………………………………….
Wenst met ……… perso(o)nen deel te nemen op 2 juni* of 16 juni* 2007.
(* Omcirkelen wat van toepassing is.)
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