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Tienjarig Seconer zoekt het water op
Een Reünie op de Nieuwe Waterweg
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23 september 2008
Tiende Seconer Reünie aanboord van ‘De Majesteit’
Groei
We zijn het alweer bijna vergeten, maar op 18 oktober 1999 werd voor de eerste keer een
Seconer Reünie georganiseerd in het bedrijfsrestaurant van de Raffinaderij die toen nog
Nerefco heette. Ook de eerste jaren die daarop volgden kon Seconer voor haar reünie nog op
de raffinaderij terecht. Vaak was er dan ook een mogelijkheid voor een rondrit door Oil
Movement en een bezoek aan de controlekamers. Met weemoed denken we daar nog wel eens
aan terug, want er heerste altijd een gezellige sfeer en de verzorging en begeleiding door het
personeel van de cateraar en de beveiligingsdienst was altijd perfect. Als gevolg van de
gestadige groei van het aantal Seconer deelnemers, de Nerefco vergrijzing begon langzaam
maar zeker zichtbaar te worden, kwam daar in 2003 noodgedwongen een einde aan. Om
iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de reünie moest het bestuur op zoek
naar een andere locatie. Op 18 september 2003 ging Seconer aanboord van partyschip de
‘Stadspoort’ in Spijkenisse waarmee we symbolisch afscheid namen van de raffinaderij.
Cheque
Hoewel we voor de reünie dus geen gebruik meer kunnen maken van de faciliteiten op de
raffinaderij, de band met het bedrijf waar we zoveel jaren mee verbonden zijn geweest is
altijd intact gebleven. Dit komt misschien nog het beste tot uitdrukking door het feit dat
vrijwel elke reünie er wel iemand van het management aanwezig was. Mochten we vorig jaar
Jan de Jong en Lydia Velthuis van HR&O begroeten, dit jaar heeft de Refinery Manager, de
heer Willem Arie Kuijl, kenbaar gemaakt dat hij samen met mevrouw Velthuis de tiende
Seconer Reünie wil bijwonen. U zult begrijpen dat het Seconer bestuur dit bijzonder op prijs
stelt. En dat het niet alleen bij mooie woorden blijft werd op 26 februari jongstleden duidelijk.
Die dag mochten Nico ter Horst en Piet Timmers, respectievelijk voorzitter en
penningmeester van Senioren Contact Nerefco, een cheque ter waarde van 7500 euro in
ontvangst nemen, dit ter gelegenheid van de 10e Seconer Reünie. Ook daar zijn we natuurlijk
dankbaar voor, want dat stelt ons in staat om er op 23 september iets bijzonders van te maken.
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De Majesteit
Dat het 23 september weer een bijzondere reünie gaat worden zal duidelijk zijn wanneer we u
vertellen dat die dag, ‘s middags om 16.00 uur, ‘Raderstoomboot De Majesteit’ op ons ligt te
wachten aan de Rijnhaven in Rotterdam. Dat is direct achter het Nieuwe Luxor Theater, goed
bereikbaar met Tram en Metro (station Wilhelminaplein). Mits er die dag in Luxor geen
middag voorstelling is, vindt u in de directe omgeving ook voldoende parkeerplaatsen, waar
overigens wel voor betaald moet worden. Ook rolstoel gebruikers kunnen aan de Rijnhaven
met enige hulp aan boord komen. Gebruikers van een zogenoemde Scootmobiel kunnen daar
echter niet aan boord. Zij zullen naar de vaste ligplaats van ‘De Majesteit’ aan de
Maasboulevard moeten gaan. Daar zijn namelijk betere faciliteiten om aan boord te komen.
Wanneer u de reünie per rolstoel of scootmobiel wilt bezoeken dan verzoeken we u dat tijdig
door te geven aan Piet Timmers, hij kan er dan voor zorgen dat u op de juiste manier aan
boord kan komen. Zijn telefoonnummer vindt u op de achterpagina van dit blad.
Verassende route
Nadat iedereen weer veel oude bekenden tegen het lijf is gelopen en een leuk plekje heeft
gevonden, wordt het tijd om de trossen van het schip los te gooien en ons gereed te maken
voor vertrek. Dat zal omstreeks 16.30 uur zijn. We gaan u nog niet vertellen waar de reis ons
zal brengen maar dat het een, voor ons verassende en voor de Majesteit ongebruikelijke route
zal zijn, dat kunt u van ons aannemen.
Wanneer alles volgens plan verloopt, zullen we omstreeks 21.30 uur weer aan de Rijnhaven
afmeren. Naar we hopen heeft u dan veel plezier beleefd aan een mooie tocht en met volle
teugen genoten van een prachtig buffet dat ons door het personeel van ‘De Majesteit’ is
aangeboden. Tenslotte worden we geacht om 22.00 uur ‘De Majesteit’ te verlaten.
Aanmelden
Zoals gebruikelijk moet u zich voor deelname aan de reünie schriftelijk aanmelden. Daartoe
wordt in het volgende nummer van Seconernieuws, dat op 15 juli 2008 verschijnt, een
inschrijfformulier afgedrukt. Omdat het
aantal plaatsen aan boord beperkt is zullen
de aanmeldingen in volgorde van
binnenkomst worden behandeld volgens het
beginsel “wie het eerst komt het eerst
maalt”. Wij adviseren u dan ook om daar
rekening mee te houden wanneer u met
vakantie gaat. Overigens zult u het
inschrijfformulier vanaf eind juli ook op
onze website kunnen vinden. Let er ook op
dat uw aanmelding uiterlijk 1 september
2008 binnen moet zijn, latere aanmeldingen
zullen niet meer in behandeling worden
genomen.
“Tot ziens tijdens de 10e Seconer
Reünie !”
Bij de foto: Voor het kunstwerk dat herinnert
aan de voormalige Chevron/Texaco
raffinaderij, tonen een trotse Voorzitter en
Penningmeester van Seconer de zojuist
ontvangen cheque ter waarde van 7500 euro.
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RADERSTOOMBOOT

DE MAJESTEIT

Raderstoomboot ‘De Majesteit’ begon haar carrière in 1926 als passagiersschip op de Rijn.
Sindsdien hebben vele prominenten, dinergasten en feestgangers uit binnen- en buitenland en
van alle leeftijden aan boord genoten van dit bijzondere schip. Dat is niet zo gek als je
bedenkt dat ‘De Majesteit’ met een lengte van 82,50 meter en een snelheid van 25 km per uur
de mooiste, grootste en snelste Raderboot in Europa is. De majestueuze 750 PK
stoommachine en de aandrijving van de reusachtige schepraderen zijn prachtig zichtbaar
vanaf het hoofddek. Alles aan boord getuigt van een vurige passie voor stoomvaart en de
dingen die daarmee te maken hebben.
Nadat het schip op 1 mei 1926 als “Schnelldampfer Rheinland” in de vaart kwam heeft het
jarenlang als cruiseschip het continent doorkruist. In 1993 komt het schip in handen van de
Nederlandse Raderstoomboot Maatschappij waarna een zes jaar durende restauratie van start
gaat. Omgetoverd tot de huidige varende feestlocatie, wordt ‘De Majesteit’ tenslotte in 1999
in bedrijf genomen.
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2. Piet Houtman in bestuur Pensioenfonds BP Raffinaderij
Respons bij verkiezing 56%
De pensioengerechtigden, dat wil zeggen de mensen van 65 jaar en ouder die aanspraak
maken op een uitkering van het Pensioenfonds BP Raffinaderij, hebben met een opkomst
percentage van 56% hun vertegenwoordiger in het bestuur gekozen. Degenen die destijds een
stembiljet hebben ontvangen zijn schriftelijk over de uitslag van de verkiezing geïnformeerd.
De uitslag van de eerste verkiezing van de gepensioneerdenvertegenwoordiger van de
Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij luidt als volgt.
Aantal verzonden stembiljetten
: 333
Aantal uitgebrachte stemmen
: 185
Uitgebrachte stemmen op M.F.W. Berens
: 59
Uitgebrachte stemmen op P.N. Houtman
: 97
Uitgebrachte stemmen op H.W.M. Lutterman : 29
Op basis van deze uitslag kan worden vastgesteld dat namens de gepensioneerden, de heer
Piet Houtman is gekozen als lid van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP
Raffinaderij. Na goedkeuring door De Nederlandse Bank is de heer Houtman op 14 maart jl.
tijdens een bestuursvergadering formeel als lid van het bestuur benoemd.
Wij wensen hem veel wijsheid en sterkte bij deze niet eenvoudige klus.
En natuurlijk bedanken wij de beide andere heren voor hun bereidheid zich voor de Seconer
zaak te willen inzetten. We hopen in de toekomst nog eens een beroep op hen te mogen doen.
Namens het Seconer-bestuur,
Nico ter Horst, voorzitter

3. Pensioenfonds formeert Verantwoordingsorgaan
Seconer draagt Wim Blok voor als vertegenwoordiger
Na de formele vorming van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij,
waarvoor Piet Houtman met ruime meerderheid als vertegenwoordiger van de
pensioengerechtigden is gekozen, dient het pensioenfonds tevens een verantwoordingsorgaan
te formeren.
Zo’n verantwoordingsorgaan dient te bestaan uit drie leden, te weten één vertegenwoordiger
uit de kring van deelnemers, zeg maar de actieve medewerkers, die door de
Ondernemingsraad wordt aangewezen, één vertegenwoordiger uit de kring van
gepensioneerden, aangewezen door het Senioren Contact Nerefco (Seconer) en één
vertegenwoordiger van de werkgever, aangewezen door de directie. De zittingsduur van een
kandidaat bedraagt 4 jaar en kan daarna nog 1 maal voor een zelfde periode worden
voorgedragen.
Het functioneren van het verantwoordingsorgaan is geregeld in het ‘Reglement
Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij’ vastgesteld op 1 januari
2008. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd om jaarlijks een algemeen oordeel te geven
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over het handelen van het bestuur en baseert zich daarbij op het jaarverslag, de jaarrekening
en andere relevante informatie die door het bestuur beschikbaar moet worden gesteld. In het
kader van de oordeelsvorming heeft het verantwoordingsorgaan recht op overleg met het
bestuur, evenals op overleg met de visitatiecommissie, de externe accountant en de externe
actuaris. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het
bestuur daarop, bekend gemaakt in het jaarverslag van het bestuur. Daarnaast geeft het
verantwoordingsorgaan gevraagd en ongevraagd advies over alle voor het bestuur relevante
onderwerpen.
Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren
functioneert, kan het zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof in
Amsterdam met het verzoek een onderzoek in te stellen naar het beleid van het fonds en het
functioneren van het bestuur te toetsen. Voor een dergelijk verzoek is een tweederde
meerderheid van het verantwoordingsorgaan noodzakelijk.
Het bestuur van Seconer onderschrijft het grote belang van een verantwoordingsorgaan en
heeft in haar vergadering van 12 februari 2008 unaniem Wim Blok als haar
vertegenwoordiger voorgedragen.
Op 14 maart jl. werd tijdens een bestuursvergadering van de Stichting Pensioenfonds BP
vastgesteld dat er namens de Werkgever en namens de Ondernemingsraad nog geen kandidaat
was aangewezen. Derhalve kon niet tot de oprichting van een Verantwoordingsorgaan (VO)
worden besloten en zal in het jaarverslag van 2007 geen advies van het VO worden
opgenomen.

4. Stichting Gepensioneerden Olie-industrie maakt zich sterk
voor Zorgverzekering gepensioneerden
Uitgangspunt: zoveel mogelijk een totale dekking tegen de laagste kosten
Het heeft allemaal wat voeten in de aarde gehad, maar de Stichting Gepensioneerden Olieindustrie zal dan binnenkort officieel worden opgericht. De stichting is een initiatief van
Nerefco en een gevolg van alle ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering.
Daardoor ontstond er steeds meer behoefte aan een platform om de belangen van de
inactieven van BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR), BP Nederland en Chevron op dit gebied te
behartigen. Het belangrijkste doel van de stichting is het onderhandelen over de voorwaarden
van een nieuwe collectieve zorgverzekering. In het bestuur van de stichting hebben zitting,
ex-medewerkers van BPRR, BP en Chevron. Zoals bekend zal Martin Berens onze belangen
behartigen.
De stichting zal professioneel worden ondersteund door Meeus, een door BPRR ingehuurde
deskundige op het gebied van zorgverzekeringen. In samenspraak met de BPRR, BP en
Chevron werd besloten om in 2007 nog niet de markt te gaan onderzoeken maar dat uit te
stellen tot dit jaar. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst van het stichtingsbestuur plaats
gevonden en wel op vrijdag 4 april in Amersfoort. Martin Berens heeft daar onze wensen
kenbaar gemaakt voor wat betreft de ziektekostenverzekeraar.
Indien er onder de gepensioneerden wensen leven of vragen zijn ten aanzien van deze
verzekering, dan kunt u die per e-mail kenbaar maken aan Martin Berens. Het e-mail adres is:
berensvandenbesselaar@orange.nl. Beschikt u niet over e-mail, stuur dan uw wensen
schriftelijk aan de redactie van Seconer-nieuws.
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5. Boekhouding Seconer goedgekeurd
Door Piet Timmers
Op 28 februari heeft in speekkamer 2 op de raffinaderij de jaarlijkse kascontrole plaatsgevonden. Aanwezig waren de heren Nico ter Horst, Herman Lutterman, Jan Nieuwenhuizen
en Piet Timmers in de hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, kascontroleurs en
penningmeester.
Voor Herman Lutterman was het de tweede keer dat hij de kasboeken heeft gecontroleerd, je
zou dus kunnen zeggen dat hij door de wol is geverfd. Jan Nieuwenhuizen maakte zijn eerste
keer mee. Jan, in de functie van voormalig raffinaderij boekhouder, moet je natuurlijk niet
proberen kollen voor citroenen te verkopen. Beide heren zijn dan ook zeer kritisch door de
boeken gewandeld, waarbij geen onregelmatigheden zijn vast gesteld. Dit resulteerde dan ook
in de uitspraak van de kascontroleurs dat de boeken er zeer verzorgd uitzagen, waarna beide
heren het formulier van goedkeuring ondertekenden.
Door Nico werd na afloop aan de beide controleurs een fles wijn overhandigd, niet als
omkoping hoor, maar als dank voor de bewezen dienst.
Tijdens de Seconer bestuursvergadering van 12 maart j.l. werd uw penningmeester decharge
verleend.

6. Pensioen opnemen in het buitenland
Informeer de uitkeringsinstantie voor dat u vertrekt !
Bij de jaaropgave van de Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij die u in januari jl. ontving,
trof u een bijlage aan met wat aanvullende informatie. Zo stond er onder de aanhef “Bericht
sturen naar het Pensioenfonds” te lezen hoe u dient te handelen wanneer er sprake is van een
wijziging van het woonadres, van uw burgerlijke staat en ingeval van overlijden. Bent u
woonachtig in Nederland dan hoeft u in een dergelijke situatie geen contact op te nemen met
het pensioenfonds, omdat de administratie van het fonds gekoppeld is aan de Gemeentelijke
Basisadministratie in Nederland.
De situatie is echter beduidend anders wanneer u naar het buitenland verhuist of reeds
woonachtig bent in het buitenland. U staat dan immers niet ingeschreven in een Nederlandse
gemeente waardoor eventuele mutaties niet automatisch bij het pensioenfonds terecht komen.
Bij een verhuizing naar het buitenland, bij een verhuizing in het buitenland, of bij een
verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland, dient u dus altijd het pensioenfonds daarvan
in kennis te stellen. Het zelfde geldt voor een wijziging in uw burgerlijke staat en bij
overlijden.
Dat bij een verblijf in het buitenland, het op de juiste wijze informeren van de
uitkeringsinstanties een hoop narigheid kan voorkomen, blijkt uit de ervaring die Aad van
Biezen heeft opgedaan. Zoals u in Seconer-nieuws kunt lezen heeft Aad het besluit genomen
zich in Senegal te vestigen. Bij zijn verhuizing vanuit Nederland naar Senegal is hij natuurlijk
wel uitgeschreven uit het bevolkingsregister, maar is er geen nieuwe woon- of verblijfplaats
bekend binnen de Gemeentelijke Basisadministratie in Nederland. En u snapt het natuurlijk al,
ook het pensioenfonds kent formeel zijn nieuwe verblijf plaats niet. Gevolg, blokkering van
de pensioenuitkering. Nadat Aad tot de ontdekking kwam dat hij niet meer over zijn geld kon
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beschikken heeft hij direct contact opgenomen met de uitkeringsinstantie. Maar die gaat
natuurlijk niet over één nacht ijs, iedereen kan immers vanuit het buitenland, terecht of
onterecht, aanspraak maken op de uitkering. Fraude en misbruik liggen dus op de loer.
Om tot déblokkering van het pensioen over te gaan eiste het fonds dan ook een "Attestatie de
Vita" ofwel een bewijs van in leven zijn. Het heeft Aad uiteindelijk veel getelefoneer,
zoekgeraakte brieven en drie maanden ergernis gekost om in Senegal over zijn pensioen te
kunnen beschikken.
Mocht u zich in het buitenland willen gaan vestigen, regel de financiële zaken dan ook
voordat u definitief vertrekt en neem tijdig contact op met de bekende uitkeringsinstanties.

7. De Secretaris is geen Spoorzoeker
Door Piet Bout
“Bestaat dat Seconer blad nog?”
Deze vraag werd me gesteld door een mevrouw die op een zekere avond belde. Haar man was
al jaren geleden, nog in de eerste BP periode, via een 57+ regeling met prepensioen gegaan.
Hij was een goede bekende van me omdat we in de beginperiode van de raffinaderij allebei
bij de afdeling Operations op de Foster Wheeler units werkten.
Hoewel de goede man helaas te vroeg is overleden, heeft zijn vrouw de belangstelling voor de
ex-collega’s en de raffinaderij niet verloren. Ze wist zich bovendien via ons blad Seconernieuws goed geïnformeerd over het reilen en zeilen op de raffinaderij en bleef tevens op de
hoogte van het wel en wee van de oud-collega’s.
Ze vertelde me dat ze al enige tijd het blad niet meer ontving. Dat vond ze erg jammer omdat
er altijd van die leuke verhaaltjes in staan, zo stelde ze. Zo’n opmerking hoor je als lid van de
redactie maar al te graag en ik haastte me dan ook te zeggen dat ons blad nog steeds elke drie
maanden verschijnt. Ik beloofde na te gaan waarom ze ons blad niet meer ontving.
Desgevraagd vertelde ze overigens wel dat ze enig tijd geleden is verhuisd. En dat deed mij
vermoeden dat daar het probleem lag.
Nu hebben wij een Secretaris die nauwgezet de ledenadministratie bijhoudt. Elke mutatie die
binnen komt, of dat nu van de afdeling Personeelszaken is of van een individueel lid, wordt
door hem consciëntieus verwerkt in het adressen bestand. Eens per drie maanden resulteert
dat dan in een grote hoeveelheid stickers met correcte adressen, die vervolgens door een
groepje vrijwilligers op enveloppen worden geplakt. De postkamer van de raffinaderij zorgt
uiteindelijk voor de verzending.
In het geval van deze mevrouw is er dus duidelijk iets misgegaan bij het versturen van de
adreswijziging. Het gevolg daarvan is dat onze Secretaris op zeker moment het blad als
“onbestelbaar” terug ontvangt en er voor hem niets anders opzit dan het adres uit het bestand
te verwijderen.
Wij vragen u dan ook met klem om eventuele mutaties altijd door te geven aan Wim van
Vliet, de secretaris van Senioren Contact Nerefco. Want zoals Wim zeer terecht zegt:
“Ik werk niet bij het programma Spoorzoeken”.
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8.

In de olie kom je elkaar steeds weer tegen….
Een ontmoeting met Joop Jonkers

Als je over een tijdspanne van 20 jaar op zoveel verschillende afdelingen bij BP hebt
gewerkt als Joop Jonkers, dan is het niet vreemd dat de meeste leden van Seconer Joop
nog goed zullen (her)kennen.
Door de reorganisatie bij Nerefco is Jonkers in april 1997 naar Van Ommeren
(later Vopak) overgestapt. Bij Vopak is Joop vanaf het begin betrokken geweest bij
het project om samen met de Gasunie een aanlandingsplaats voor vloeibaar aardgas
op de maasvlakte te bouwen
Dit ambitieuze plan is in december 2007 met een definitief besluit bekroond.

Door Piet van Kessel en Piet Bout

Oostvoorne
Joop Jonkers en onze Seconer redacteur Piet Bout zijn
Oostvoornse dorpsgenoten, hierdoor hebben deze twee oudcollega’s elkaar ook letterlijk niet uit het oog verloren. Eind
vorig jaar las Piet een bericht in de krant over vergevorderde
plannen voor de bouw van een aardgasterminal op de
Maasvlakte. Dit plan is in een tijd van komende
energieschaarste een strategisch plan wat getuigt van
toekomstvisie. Tevens bleek Joop Jonkers nauw bij dit plan
betrokken te zijn. Deze oud-collega houdt zich als Manager
Business Development bij Vopak bezig met het ontwikkelen
van nieuwe projecten, eerst in de olie divisie en sinds herfst
2004 met vloeibaar aardgas (LNG).
Enigszins onder de indruk, maar ook trots op onze ex-collega, heeft de Seconer redactie Joop
voor een interview uitgenodigd. Druk bezette mensen hebben altijd wel even tijd, zo ook Joop
die met 100.000 airmiles per jaar internationaal aan de weg timmert. Op zaterdagochtend 23
februari stond het Seconer duo stipt om 10.30 uur aan de Valkenlaan bij Joop voor de deur.
Aanbellen was niet nodig want de waakzame twee tekkels waren tot aan het eind van de straat
te horen. De enthousiaste, fris gedouchte Joop Jonkers leek nog frappant goed op zijn jongere
uitgave die ik (pvk) zo’n 12 jaar geleden voor het laatst gezien had.
“Ik ben net thuis jongens” zei Joop, het koffie apparaat aanzettend. “rond half zeven
vanmorgen aangekomen op Schiphol na een vlucht van ruim 6 uur uit Dubai”.
Kapitein Jonkers.
“Het reizen over de aardbol is eigenlijk een familietraditie” begint Joop ondertussen te
vertellen. “Mijn vader was namelijk gezagvoerder bij de Holland Amerika Lijn. In
tegenstelling tot mijzelf, was hij bijna altijd van huis. Als pa bijvoorbeeld even in Le Havre of
Antwerpen lag gingen we, dat wil zeggen mijn moeder, m’n zus en ik, met de auto naar hem
9

toe om dan na één of een paar dagen weer te moeten opstappen. Een reis naar de Golf van
Mexico hield mijn vader wel twee maanden van de straat en van huis natuurlijk. Ik herinner
me nog het uitzwaaien in 1962 toen mijn vader op de ‘Grote Beer’ emigranten vervoerde naar
Australië en aan de Wilhelminakade lag. Door de emotionele afscheidstaferelen die zich daar
op de kade afspeelden, kwamen we allemaal ontdaan thuis en prijsden we ons gelukkig dat pa
‘maar’ voor een paar weken weg ging.”

Blijdorp
“Ik ben op 3 april 1951 in Blijdorp geboren, de wijk Blijdorp dus, en op de voortdurende
afwezigheid van mijn vader na, was ik een bevoorrecht kind. Een harmonieus gezin,
financieel onbezorgd, en ik kon gemakkelijk leren. Ik was toen zelfs sportief en voetbalde bij
de sportclub VOC. Hier leerde ik al mensen kennen die ik later in mijn carrière weer zou
tegen komen. Na de Dalton lagere school en Dalton HBS aan de Stadhoudersweg leidde mijn
belangstelling voor scheikunde en techniek me bijna automatisch naar de afdeling Chemische
Technologie van de TU in Delft”

Zelfstudie op zee
“Een deel van mijn studie heb ik niet in Delft, maar op zee gedaan” zegt Joop raadselachtig en
grinnikt als hij de twee Pieten verwonderd van hun schrijfblokjes ziet opkijken. “In 1973
nodigde mijn vader ons gezin uit om met hem een reis van drie en een halve maand naar West
Afrika te maken. Ik was toen 22 jaar en vond het een prachtkans. In de eerste plaats zou ik
mijn vader beter leren kennen in zijn werkomgeving als gezagvoerder en in de tweede plaats
zou ik op een comfortabele wijze wat van de Afrikaanse wereld leren kennen terwijl mijn
studie met wat discipline aan boord gewoon door kon gaan. De reis was een charter van de
Ghanese regering in het kader van de Ontwikkelingshulp. Aan boord waren acht Europese
HAL officieren en veertig Ghanese bemanningsleden. Deze reis bracht me voor het eerst in
mijn leven in contact met een volslagen andere cultuur. Als je aan boord zo met elkaar
opgepakt zit dan is contact met de bemanning snel gemaakt. Nou ja, snel.… ik was in hun
ogen natuurlijk wel het zoontje van de kapitein wat ze afstandelijk maakte. De stuurman
nodigde me vaak uit om de lading te gaan inspecteren en zaken betreffende de koers uit te
leggen. De reis ging van Rotterdam eerst naar Rouaan om graan in te laden en vervolgens
naar Senegal waar we wel tien dagen in Dakar lagen te lossen. Met mijn vader, moeder en zus
reisden we dan op uitnodiging van de lokale scheepsagent door het land, een kans die maar
weinig leeftijdgenoten kregen. Vervolgens 10 dagen Ivoorkust en Port Harcourt (Nigeria)
waar indertijd de Biafraanse (honger)oorlog was gevoerd en Lagos (Nigeria). Terug naar
Europa via twee havens in Ghana.
In 1974 mochten we weer twee maanden mee, maar nu naar de Golf van Mexico en de
Verenigde Staten. Vanuit Rotterdam bezochten we achtereenvolgens Bermuda, Tampa
(Florida), Vera Cruz (Mexico), New Orleans en als laatste een haven in Virginia waar we
tabak inlaadden voor de Niemeijer fabrieken in Delfzijl. Ik vertel dit zo uitgebreid omdat deze
reizen mijn kijk op de wereld hebben bepaald en de rest van mijn leven hebben beïnvloed.”

Frans of Engels
“September 1977 ontving ik mijn Bul van de TU en mocht ik mij op m’n 26e Ir. in de
Chemische Technologie noemen. ‘Hoe nu verder?’ was de vraag. Genoeg Chemische
Technologie in de buurt, bijvoorbeeld bij Total, de raffinaderij in Vlissingen of de BP
raffinaderij in Europoort. De Total organisatie is Frans georiënteerd en BP is Typical English.
Mede door mijn taalvoorkeur heb ik voor BP gekozen.
De selectiecommissie bij BP bestond uit Nick Stenstra, Yts van Staalduinen, Tom Beukers en
Gerard Kater. De gesprekken verliepen vlot en vriendelijk. Toen ik echter in de kantine aan
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tafel kennis maakte met
Cees van Sorge schrok ik
wel even van zijn ‘strenge’
houding. Later bleek deze
dorpsgenoot best mee te
vallen.
Eenmaal op de loonlijst,
kwam
ik
door
wat
verschuivingen
in
de
organisatie
via
Jean
Bemelmans, Henk de Ruiter
en Jan de Jong die overging
naar de FCCU, bij Rinus
Noordhoek terecht op het
project
Biofilter.
Ons
project diende een tweeledig
doel. Ten eerste zuivering
van
het
raffinaderij
afvalwater en ten tweede het binnenhalen van een subsidie voor dit project bij
Rijkswaterstaat. Rinus en ik hebben Rijkswaterstaat in Lelystad kunnen overtuigen dat ons
biofilter, waarvan een schaalmodel goede resultaten liet zien, schoon water ging afleveren.
Hiervoor ontvingen wij, lees BP, een subsidie van vijf miljoen gulden wat voor die tijd een
groot bedrag was. We waren wat trots op het resultaat van onze samenwerking.”

Altijd lente ……
“Ook in mijn privé-leven vonden belangrijke ontwikkelingen plaats, eigenlijk wel de
belangrijkste. Want op een verjaardagsborrel van een kennis ontmoette ik Monique van der
Burg een lieftallige tandartsassistente bij tandarts Teeuwen in Capelle a/d IJssel. Ik keek haar
in de ogen en ….. het was lente. We zijn op 27 april 1979 getrouwd.
In datzelfde jaar werd ik betrokken bij het plan van BP en Shell om een LPG terminal op de
Maasvlakte te bouwen. Voor dit doel ben ik met Piet Houtman naar Londen gevlogen. Jaren
later zou ik hem op deze hoogte toevallig weer treffen. De vergunningaanvraag kreeg echter
zoveel weerstand uit de omgeving, dat de LPG terminal er nooit is gekomen. Vlissingen voer
er wel bij.” Voor BP en Shell was deze vergunningaanvraag een mislukte exercitie. Voor Joop
Jonkers bleek deze echter de Generale Repetitie voor de vergunningaanvraag eind 2005, voor
de aanlanding van vloeibaar aardgas (LNG) op de Maasvlakte.
Leerschool
“Ik kende de procedure” vertelt Joop. “Ik kende de weg en sommige ambtenaren, zoals Wim
Been van DCMR, zaten nog op hun post. Ze zeggen wel eens ‘netwerk = net werk’. Het blijkt
inderdaad bijzonder productief te zijn als mensen op sleutelposities je persoonlijk nog kennen
en weten wat ze aan je hebben. In een soort wederzijds vertrouwen kun je direct aan de slag
zonder formele tijdsverspilling.”
Joop gaat verder: “BP is een prima leerschool voor me geweest, aardige mensen, loyale
collega’s die me ondanks de nooit aflatende werkdruk geduldig inwerkten. Het was ook een
interessante tijd, want de computer kwam toen net om de hoek kijken. En ‘net om de hoek’
betekende in dit geval het administratiegebouw bij de hoofdingang. Iedere dag liepen we naar
de PEFFA computer om de gegevens van die dag in te voeren, waarna het toenmalige wonder
kon geschieden. In een fractie van de tijd die Harry Holzhouwer, Joop van Toledo of Hans
van Calmthout aanvankelijk nodig hadden om het planningprogramma te berekenen, ratelde
de grote matrix printer het resultaat de computerruimte binnen.”
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Swing
“Vervolgens heb ik bij Lou Andrieu en Dick van Enthoven ‘stage’ gelopen” zo kondigt Joop
een nieuwe fase in z’n carrière aan. “Zij beheerden de afdeling product blending. Van deze
heren heb ik de kunst van het ‘mengen en roeren’ geleerd. Daar heb ik een enorme product
kennis opgedaan alsook van Jan Hooymeijer natuurlijk. Ik ben deze leermeesters/collega’s
nog steeds erkentelijk voor het geduld en aandacht aan mij besteed.
De ‘Genesis’ van de raffinaderij is natuurlijk de Crude Unit. Deze werd mijn volgende
leerschool met als leermeesters Wim van Heest, Henk de Ruiter en Cees van Everdingen. Zij
hebben mij bij Operations het raffinageproces onderwezen en dat was bij onze raffinaderij
geen simpele zaak. De afdeling BP Trading die de crude aanleverde, was erg actief op de Olie
Spotmarkt en kocht daar alleen crude soorten waar het meest aan te verdienen viel. Of ze
überhaupt te raffineren waren lieten ze gemakshalve aan de ‘Swing’ raffinaderij in Europoort
over. Binnen één jaar verwerkten we wel veertig verschillende crude types. Dat betekende
voor de raffinaderij wél dat ze om de haverklap een crude switch moesten organiseren. Ik durf
te stellen dat de flexibiliteit en vakmanschap van onze operators hierdoor stukken hoger lag
dan die van de raffinaderij buren ten Oosten van de Maasvlakte die jaren lang uit dezelfde
bron tapten.”

Buurjongen
“In februari 1982, ik was toen bijna 31, ontmoette ik toevallig Erik Pluimers, mijn vijf jaar
oudere buurjongen uit Blijdorp. In mijn kindertijd was Erik voor mij een soort oudere broer
geweest. Deze ‘oudere broer’ was nu de baas van het handelslaboratorium Saybolt van Duyn
met circa 100 man in dienst. Erik vertelde dat ze bij Saybolt een uniek computerprogramma
hadden ontwikkeld voor het mengen van aardolie producten. Het idee was afgeleid van een
mengprogramma voor veevoeders! ‘Kom eens kijken’ zei hij langs zijn neus weg. Ik was
direct verkocht en stapte over van BP naar dit leuke bedrijf en zette bij Saybolt een benzine
mengafdeling op die, gebruikmakend van de faciliteiten bij Paktank en van Ommeren, diverse
kwaliteiten benzines produceerden voor de Europese en Amerikaanse markt. Met de komst
van Gerry Smeenk, werd de technische- en mathematische struktuur van het programma sterk
verbeterd waarna we ook in staat waren gasolie en stookolie te blenden. Het was puur
pionierswerk in samenwerking met oliehandelaren en gepaard gaand met vallen en opstaan.
Vallen kon betekenen een miljoenenclaim door een beginnersfout. Opstaan betekende meer
winst dan je concurrenten.”
Solomon
In 1986, tijdens een managementopleiding aan de Erasmus Universiteit,
werd van elke deelnemer een
profielschets gemaakt. Het Profiel van
Joop Jonkers zag er als volgt uit:
•
•
•
•

Creatief,
Conflictvermijdend
Generalist, geen specialist
Houdt overzicht

Advies:
U bent toe aan een groter bedrijf dat u
meer armslag biedt.
Joop Jonkers tijdens een Solomon presentatie
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“Kort na dit advies zit ik op weg naar Londen onverwacht weer naast Piet Houtman van BP”
zo vervolgt Joop z’n verhaal. “De vlucht was te kort om vijf jaar bij te praten. Een paar dagen
later belt Huib de Ridder van BP met de vraag om eens ‘gezellig’ bij hem langs te komen.
Toeval of niet, Huib bood me bij BP een opdracht aan die precies bij het advies van Erasmus
paste. Namelijk het invullen van de zogenaamde Solomon enquete. Met de uitkomst van het
Solomon rapport wordt de prestatierangorde van de raffinaderijen over de wereld vastgesteld.
Toen ik na vijf jaren weer naar BP terug ging was het personeelsbestand bij Saybolt
ondertussen wel verdubbeld tot 200 werknemers en had ik meer ‘onbeschermende
omgeving!’ meegemaakt.”
London is The place for me….
Met de aankondiging van een nieuwe fase in z’n BP loopbaan vervolgt Joop; “Een langdurige
opleiding bij BP in Londen eiste dat ik naar Engeland zou verhuizen. Mijn vrouw Monique
houdt wel van avontuur en mijn twee dochters Madelaine en Lilian die toen respectievelijk 7
en 5 jaar oud waren, wilden graag mee naar Engeland. We hebben juist voor de plaats
Cobham Surrey gekozen omdat daar een Nederlandse School was gevestigd. Hierdoor zijn de
kinderen niet echt ‘twee-talig’ geworden, maar spreken hun Engels natuurlijk veel beter dan
wanneer ze die tweeëneenhalf jaar in Nederland hadden doorgebracht. Bovendien gingen we
er bijna ieder weekend met de auto op uit om de omgeving te leren kennen en bijzondere
dingen te gaan zien. Deze periode in Engeland was voor ons alle vier een leerzame maar
bovenal een prettige tijd.
Dus vanaf 1 januari 1988 t/m juli 1990 liep Joop temidden van de streepjespakken, bolhoeden
en zwarte paraplu’s naar zijn werk in de City. “Op de afdelingen ARA Refining en
International Product Trading had ik een mooi zicht op de ontwikkelingen bij Nerefco en de
internationale oliewereld. Het was dan ook op die plaats dat ik de Joint Venture met Texaco al
van verre zag aankomen. Dat deze JV voor mij in de toekomst ook mijn ontslag in petto had
kon ik toen nog niet bevroeden.”
Van Ommeren
Zonder veel woorden vuil te maken aan de vervelende Nerefco reorganisatie vervolgt Joop
zijn verhaal met de brief waarin zijn ontslag wordt aangekondigd. “Het was een bijzonder
onpersoonlijke brief waarin mij op zakelijke toon werd verteld dat ik kon vertrekken. In de
functie categorie waarin ik thuis hoorde, behoorde ik tot de afgespiegelden. Ik had maar 17
dienstjaren en in mijn groep liep dit op van 20 tot 32 dienstjaren. Ik was zo gepikeerd over de
kille, onpersoonlijke benadering van mijn feitelijke ontslagaanzegging, dat ik direct aan de
slag ben gegaan. Hierdoor kon ik één dag ná mijn 46e verjaardag, namelijk op 4 april 1996,
met een extra vertrekpremie onder de arm, Allan Thomas ‘good bye’ zeggen. Eind januari had
ik al een arbeidscontract bij van Ommeren getekend, zodat ik regelrecht aan de Westerlaan
weer naar binnen kon lopen.”
Uitzicht en inzicht.
“Vanuit het raam van de afdeling Business Development bij van Ommeren aan de Westerlaan
in Rotterdam had ik een prachtig uitzicht op het gebouw van de Holland Amerika Lijn, de
locatie waar mijn vader zo vaak had aangelegd. Ik geniet nog steeds van dit unieke uitzicht en
beschouw het als ‘symbool van Dynamisch Rotterdam’. Bij van Ommeren voelde ik me ook
direct thuis want het informele van hun cultuur was net zo gezellig als die van BP vóór de
reorganisatie.
Sinds 1991 heb ik een bestuursfunctie bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, afdeling
‘Olie en Gas Technologie’. Deze functie geeft een prima netwerk en kontakten. Wij
organiseren namelijk elke twee maanden lezingen en presentaties rondom olie en gas. De
sprekers zijn vaak professionals van oliemaatschappijen, universiteiten, ingenieursbureaus en
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hoge ambtenaren uit het vakgebied. Dit netwerk bracht mij in contact met de wereld van het
Aardgas. Door de gasbron van Slochteren heeft Nederland veel ervaring in het aanleggen en
beheren van een aardgas leidingnetwerk. Door een voortvarende aanpak kan Nederland de
‘Gasrotonde’ van Europa worden” betoogt Joop enthousiast. “Nederland beschikt tevens over
meerdere ondergrondse gasopslagplaatsen, dit zijn uitgeputte gasvelden, die voor
aardgasopslag geschikt en beschikbaar zijn. Weliswaar raakt ons eigen aardgas op, maar
Rusland levert een permanente stroom aardgas aan Europa. Als er in de zomer overaanbod is
pompen we deze overtollige productie gewoon de grond in. Is er weer extra vraag dan draait
de ‘gasrotonde’ de kraan weer open en leveren we uit deze opslag aan de rest van Europa.”
Gas Expert
“In 2004 vroeg Vopak, een fusie tussen Van Ommeren en Pakhoed, of ik in een bureaustudie
wilde onderzoeken of Vopak samen met een partner (later zijnde de Gasunie) een LNG
aanlanding zou kunnen bouwen en exploiteren. We schrijven intussen februari 2008 en de
vergunningen zijn binnen en de overeenkomsten getekend. U begrijpt vast wel dat er in die
vier jaren dat we van een idee tot een afgerond plan zijn gekomen veel werk is verzet. Het
mooiste moment komt straks natuurlijk als het tastbare bewijs op de Maasvlakte aan het werk
wordt gezet. Inmiddels zijn we met ons Vopak team ware experts geworden op het gebied van
aardgasaanlanding, behandeling en opslag en worden we vaak om advies gevraagd. De
volgende stap is dan dat Vopak ook in andere landen met locale partners LNG aanlandingen
wil gaan bouwen. Daarmee ga ik me in de toekomst bezig houden.”
“Beste oud collega’s, dit was dan een kijkje in mijn leven en werken bij BP en de
aardgastoekomst (zie ook www.gateterminal.com). Zoals gezegd heb ik de sfeer bij BP altijd
als bijzonder prettig en vriendschappelijk ervaren, die sfeer, dat was u…..!
Bedankt voor de fijne samenwerking.”
Groeten Joop Jonkers
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9. Rondje Raff.

Succesvolle vervanging Process FTNIR CDU4
In de afgelopen TA periode is de verouderde
proces FTNIR analyser succesvol vervangen door
één van de nieuwe generatie. Deze analyser heeft
als functie om van de Kerosine-, SRB/Nafta- en
SRG- afloopstroom van CDU4 in totaal 12
fysische
kwaliteiten
te
bepalen.
Met
conventionele technieken zou hier een groot
aantal afzonderlijke analysers voor nodig zijn.
Directe aanleiding voor de vervanging was een
uitval van de analyser in 2006, waarbij de
kwetsbaarheid van het oude model aan het licht
kwam. Het hart van deze analyser, een speciale
uitvoering met een industriële PC, gaf de geest en
kon met de nodige moeite worden vervangen door
een even oud exemplaar. Een berekening wees uit
dat één dag uitval van deze analyser al een verlies van € 25.000 zou geven doordat er niet op
een strak 'cutpoint' geregeld zou kunnen worden.

BP-ers actief op VMBO scholen
Eind januari werd voor de totale industrie in de regio Rijnmond de week van de
Procestechniek gehouden. Zo'n 750 leerlingen van de diverse VMBO scholen konden
daardoor kennis maken met de industrie en de techniek, met als achtergrond de leerlingen
geïnteresseerd te maken voor de techniek. Het programma voor de jongens en meisjes zat
leuk in elkaar en vergde veel inzet van de bedrijven die eraan deelnamen.
Zo waren er vrijwilligers van BP die proeflessen gaven op scholen in de regio, zoals het
Dalton College in Barendrecht, het Gemini College in Ridderkerk en het Bahurim college in
Brielle. Een week later werden de leerlingen opgehaald met een bus. Ze brachten allereerst
een bezoek aan het Educatief en Informatie Centrum in Rozenburg waar ze in het
minilaboratorium proefjes konden doen met ondermeer het maken van haargel en tandpasta.
Bij het EIC is ook een kleine werkplaats ingericht, waar de techneuten in spé aluminium
kunnen bewerken en diverse meet en regelproefjes kunnen uitvoeren. Daarna bezochten de
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kinderen diverse bedrijven, waaronder BP Raffinaderij Rotterdam waar ze rondgeleid werden
over het terrein, de werkplaats en de controlekamers.
De gezamenlijke industrie spant zich al een groot aantal jaren in tijdens de week van de
Procestechniek. En dat het z’n vruchten afwerpt blijkt uit het record aantal van 500
inschrijvingen voor de opleiding tot Procesoperator. Voor de techniekopleidingen wil het met
90 inschrijvingen op dit moment nog niet erg vlotten. Er valt dus nog heel wat te promoten
voordat de jeugd voor de techniek gaat kiezen.
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Meer HGO en minder Residue
Door het verhogen van de fornuisuitlaat temperatuur op beide crude units en het optimaliseren
van de HGO yield heeft de BP Raffinaderij de afgelopen periode meer HGO geproduceerd ten
koste van de Residue productie. De definitieve getallen zijn nog niet bekend, maar het ziet er
naar uit dat dit gezamenlijk zo'n 3.5 miljoen $ per maand oplevert. Een mooi resultaat waar ze
op de raffinaderij trots op zijn.

Open dag 2008 BP Raffinaderij
Dit jaar is er weer een open dag, en wel op 24 mei. Voor dit evenement zijn meer dan 120
vrijwilligers nodig. Lijkt jou dat wat? Neem dan contact op met Marite van Nes, telefoon
0181 259555 of mail marite.vannes@ec1.bp.com

BP Zeevissectie Programma 2008
Programma omvat geen competitie element en bestaat uit een aantal boottrips. Voor elke
grootste aangegeven vis tijdens een van deze boottrips een speciale prijs. Leden betalen voor
een boottrip € 15,00 introducés € 22,50.
vrijdag 25 april

M.S.Theo Grevelingen 0651-229532 07.30 M.S.Theo geankerde
Den Osse
visserij
op de
Grevelingen

vrijdag 16 mei

M.S.Sirius
Stellendam
Binnenhaven

vrijdag 1
augustus

M.S.Sirius
06537564448 07.15 M.S.Sirius makreel visserij
Stellendam
op de Noordzee
Binnenhaven
M.S.Sirius
06537564448 07.15 M.S.Sirius geankerde
Stellendam
visserij
Binnenhaven
op de Noordzee
M.S.Theo Grevelingen 0651-229532 07.30 M.S.Theo geankerde
Den Osse
visserij
op de
Grevelingen

vrijdag 31
oktober
vrijdag 12
december

06537564448 07.15 M.S.Sirius geankerde
visserij
op de Noordzee

Opgave bij Arthur van Tienen uiterlijk de dinsdagavond voor het betreffende evenement tot
21.00 tel: 010 4750342 of atienen@chello.nl. Bij afwezigheid Arthur van Tienen, opgave bij
Arie van Gelder tel: 0181-641047 of mcgelder@planet.nl
Hengelhuur en zeeaas op de boot zelf regelen, zie telefoon nummers in de lijst achter de boot
in het schema. Bij bootevenementen wordt er geloot voor de plaatsnummers, je wisselt 1 keer
van plaats. Als je naast een maatje wilt staan ruil dan de plaatsnummers om met een ander.
In principe houden we van 12.00 tot 12.45 pauze om wat te eten en om van plaats te wisselen.
Gezelligheid zal voorop staan bij alle evenementen. Aas zelf verzorgen, per heden bestel ik
geen aas meer voor anderen. Bij twijfelachtig weer bootevenementen niet vroeger bellen dan
18.00 de avond voor het evenement. Opgeven is betalen, dus hou hier rekening mee.
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Golf cursus
Jaarlijks organiseert de Personeelsvereniging een Golf Cursus waaraan alle leden van de PV
en leden van Seconer kunnen mee doen. De cursus bestaat uit een aantal lessen die worden
gegeven op Golfbaan Kleiburg te Brielle.
De opzet is als volgt
Het is de bedoeling dat iedereen een aantal lessen (circa 3) zelf kan boeken. Per les kan men
met anderen van BPRR afspraken maken tot maximaal 4 personen per keer/les. Hierdoor is
het mogelijk dat men meer lessen mee kan doen door samen afspraken te maken met andere
PV en/of Seconer leden.
Na de inschrijving krijgt iedereen een lijst van de deelnemers waarna men geheel vrij is om de
lessen te boeken en samen met anderen afspraken te maken voor het volgen van de lessen.
Men is dan geheel vrij om de lessen in te plannen met de golfleraren. Golfstokken en ballen
zijn gratis te leen voor de lessen.
De eigen bijdragen voor deze cursus bedraagt € 75.00 per deelnemer, over te maken voor 1
mei 2008 op Rekening No 46.98.65.075 van de Amro Bank Oostvoorne t.n.v. BP Raffinaderij
PV onder vermelding van "Golf Cursus". Als je interesse hebt gaarne voor 20 april een mail
naar smithaj@bp.com.
Voor mensen met ervaring is het mogelijk mee te spelen in een aantal bedrijfscompetitie
wedstrijden zoals de Golf Bedrijfscompetitie met Shell, Akzo, EPO, Estec, BHP en VOPAK.
Heel leuk en gezellig. Ook hiervoor contact opnemen met A Smith, Captain Golf Sectie
telefoon 0181 259401.

Agenda Wieler-peevee is bekend
Alle wielerleden hebben de agenda ontvangen voor het komende seizoen, personeelsleden die
nog geen lid zijn van onze vereniging en die lid zijn van de PBRR Personeelsvereniging
kunnen zich alsnog aanmelden. M. Kabbedijk Captain Wieler-PeeVee - kabbedm@bp.com.
18 mei:
24 mei:

Training toertocht.
Opendag met het Holland-sport wielerbaanspel (bekend van TV) met leuke
prijzen.
8 juni:
Toertocht.
21 juni:
Jan Jansen Classic (Hel van Wageningen).
14 september: 3e Gerrie Knetemann Classic, vertrek vanuit het Olympisch Stadion te
Amsterdam.

Tennissen bij Hotel De Beer
Met Hotel De Beer in Europoort is net als voorgaande jaren, door de Personeelsvereniging
een zes-maanden-afspraak gemaakt over het gebruik van tennisbanen door leden van
tennissectie. Met ingang van 01-04-2008 kunnen leden van de tennissectie via de
hotelreceptie weer een baan reserveren. Er zijn twee zogenaamde "all weather" banen welke
zijn voorzien van verlichting. De banen zijn in principe 7 dagen per week 24 uur per dag
beschikbaar, vanzelfsprekend is dit afhankelijk van eventueel al geboekte reserveringen voor
bijv. hotelgasten. Hier geldt het simpele principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
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De afgesproken spelregels voor ‘tennissen met De Beer’ zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telefonisch reserveren via de hotelreceptie (0181-262377).
aanmelden als BPRR-medewerker en je naam opgeven.
voor aanvang van het tennissen jezelf melden bij de balie van het hotel.
legitimatie met BPRR-pas is verplicht. Voor Seconer-leden welke op een lijst staan is alleen legitimatie
verplicht.
minimaal 1 BPRR-medewerker (lid van de tennissectie) dient op de baan aanwezig te zijn, hij/zij is ervoor
verantwoordelijk dat een ieder zich als ‘gast’ gedraagt.
er kan gebruik worden gemaakt van toiletten, douches, kleedruimtes en het zwembad.
aan de hotelbar kunnen tegen betaling drankjes/hapjes worden besteld d.w.z. zelf halen en na afloop lege
glazen, kopjes, schaaltjes, dienblad e.d. terugbrengen.
banen, kleedkamers, douches etc. moeten opgeruimd worden achtergelaten.
de banen worden 1x per week door Hotel De Beer schoongemaakt. De banen zullen dus niet altijd vrij zijn
van boombladeren e.d. Indien nodig even zelf vegen.
als je hebt gereserveerd en uiteindelijk toch geen gebruik maakt van de reservering, meldt dit dan aan de
hotelreceptie zodat zij een eventuele reservering voor een ander kunnen boeken.
opmerkingen, aanmerkingen, suggesties etc. s.v.p. doorgeven aan Liza van Rooij.

Let op: Zonder BPRR-pas (met bijbehorende persoon!) geen toegang tot de baan.
De Tennissectie wenst u veel tennisplezier.
Liza van Rooij

RETIRADE
Als je gezwind op de pot mot
Is de W.C.-deur nog op slot.
Het valt hier niet mee,
Eerst betalen voor de plee.
De toiletjuffrouw, een simpel zieltje,
Heeft een vriendin op haar mobieltje.
Wat duurt dat lang, ik ga haast gillen.
En sta met saamgeknepen billen.
Ik leg vijftig cent op tafel
En zeg "hou even je wafel.
En doe de deur gauw open,
Voordat ik het hier laat lopen.
Eenmaal binnen, het is te zot,
Kan de deur weer niet op slot.
Toch wel goed, wat zou het baten,
Als je ook moest betalen om je eruit te laten.
© John Van Der Aa
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10. Een unieke ervaring
Door Huib Marsman
Het is eigenlijk niets bijzonders, tegenwoordig, als er navigatie apparatuur uit je auto wordt
gejat. Maar als het je overkomt sta je toch wel vreemd te kijken! En het ìs mij overkomen, in
Hengelo Overijssel, waar ik het weekend bij vrienden had doorgebracht. M’n auto stond
geparkeerd op een parkeerplaats, behorende bij een aantal appartementen, heel stil en redelijk
schaars verlicht: ideaal voor halvezolen die menen dat ze zich zomaar anderman’s spullen
mogen toe-eigenen. M’n Tom Tom had ik uit de houder gehaald en helemaal achterin het
kastje gedouwd. Ja,ja, koest maar, ik weet ook wel dat je dat maar beter niet kan doen, ik deed
het daar nu eenmaal wel……, stom.
Het weekend was voorbij en zo kwam ik ‘s-morgens bij de auto om naar huis te rijden, en ja
hoor: ruit ingeslagen, overal glassplinters, en Tom Tom met alles wat erbij hoort, weg! Ik heb
toen geruime tijd met Onze Lieve Heer staan praten, achteruit weliswaar, en dat hielp
helemaal niets. De ruit was aan diggelen, de Tom Tom was en bleef weg en ik had er zwaar
de pest in. Dan bel je de politie om aangifte te doen, je belt Car Glass om de boel te repareren.
Helaas was er geen ruit op voorraad, er werd een noodruit ingezet: een stuk perspex dat met
veel plakband werd vastgemaakt. En zo konden we toch zonder probleem naar huis rijden.
De volgende dag weer de Politie Twente aan de telefoon, die wilde nog wat aanvullende
gegevens hebben welke door mij werden verstrekt en even later kreeg ik de officiële versie
van mijn aangifte, digitaal, toegestuurd, voor de verzekering. Ik bekeek alvast waar ik een
voordelige vervanging voor de Tom Tom op de kop kon tikken, wachtte met bestellen nog
even op bericht van de verzekering. Die avond weer de telefoon; ik zag een buitenlands
nummer op de display en verwachtte de stem van een kennis in België; maar die was het niet.
“U spreekt met de politie in Mol, België”.
“Goedenavond meneer”.
“Kan het kloppen dat U slachtoffer bent van een inbraak in Uw auto?”
“Jawel”.
“Wij hebben ook al contact gehad met de politie van Hengelo hierover, kunt U mij vertellen wat
er gebeurd is?”
“Jazeker, er is een ruit van mijn auto ingeslagen, rubbers kapot gesneden en ze hebben mijn
navigator, een Tom Tom, meegenomen”.
“Die ligt hier bij ons”.
“Eh eh eh ………. ………….. ………… ………????” (sprakeloos, dus).
“Uw naam is Marsman?”
“Ja”
“En Uw voornaam?”
”Huib”
“En U woont aan de Zeelelieweg 12 in Renesse?”
“Ja, dat heeft u helemaal goed.”
“Dat moet wel, zo staat dat tenminste ook allemaal in de GSM.”
“Ik sta helemaal perplex dat ie zo snel weer terecht is, had ik nooit gedacht!”
“Ziet u, wij verdachten een aantal mensen, bij hen werd ook uw Tom Tom aangetroffen.

Je gelooft zoiets toch niet! Moet je nagaan, het gaat over Nederland en België, bij elkaar zo’n
30 miljoen mensen. En dan vinden ze ver weg, binnen 2 dagen, twee Oost-Europese hufters
die zonodig één Tom Tom van mij moesten gepikken. Een grote prijs uit de Staatsloterij kan
ik nu wel helemaal vergeten want tweekeer zoveel geluk hebben, nee…….
Leve de Politie!
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11. Licht in het donker
Door Nico ter Horst
De kustverlichting volgde de ontwikkeling van de scheepvaart op de voet als een min of meer
natuurlijk proces. Zou er niets gedaan zijn om de plaatsbepaling met vuren en kapen mogelijk
te maken, dan zou de handel er onder zijn gaan lijden. De kapiteins voelden er niets voor een
al te riskante tocht te ondernemen om met een kostbare lading, met grote vertraging of
mogelijk helemaal niet aan te komen. Net voor het begin van de 80-jarige oorlog in 1568
heeft Philips II een voor de Nederlanden van belang zijnde opsomming gegeven van de
bestaande vuren aan de kust: Vlieland en Terschelling, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee,
Zandvoort, Noordwijk aan Zee, Scheveningen, Ter Heyde, Oostvoorne en Goedereede.
Soms moesten de vuren worden gedoofd, zoals in verband met de dreigende komst van de
Spaanse Armada in 1588. Toen de scheepvaart een explosieve ontwikkeling te zien gaf,
besloten de Staten van Holland en West Friesland in 1615 een eigen stelsel van vuurbakens te
gaan onderhouden. Zij namen de verantwoording en de kosten op zich voor de vuren in
Scheveningen, Huisduinen en Egmond aan Zee. Het regeren werd vooruitzien.
In de loop van de daarop volgende jaren werden
er aan toegevoegd: het vuur op Vlieland, twee
op Terschelling en een vuur op Urk. Op Ens
(Schokland), brandde er ook al één, maar die
hoorde bij Overijssel.
Nadat in1666 de Engelsen een wraaktocht naar
de Nederlanden hadden ondernomen, waarbij
Terschelling werd plat gebrand en De
Brandaris nog net aan de vuurzee ontsnapte,
werd op 19 december 1668 met een
Ordonnantie der Staten van Holland en WestVriesland het plaatsen van vuren aan de
zeestranden in gang gezet. Deze toen
zogenoemde “vuijren“ moesten dienst doen :
van den eersten Septembris tot den eersten
Aprillis daaraanvolgend, van den donckerten
avond tot den morgen toe.
Wordt vervolgd.

De Brandaris ten tijde van de brand in 1666

-☺Er lijkt geen vuiltje aan de lucht
maar schijn bedriegt,
Een flits in de leegte
en je weet,
Weer een bekeuring aan m'n reet.
J. Deelder
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12. Bijna botsing met raffinaderij schoorsteen.
Het was zomer 1967, een halfjaar na het opstarten van de
raffinaderij. Een hardnekkige dikke mist schoof vanuit zee
landinwaards en maakte de raffinaderij bijna onzichtbaar voor
z’n omgeving.
Ik was aan de achterzijde van het oude laboratorium bij de
monsterkamer voor werkzaamheden. Het viel mij op dat de
mist boven de in bedrijf zijnde fabriek minder was dan in het
veld. Waarschijnlijk loste de warmte van de units de mist
plaatselijk op en maakte hierdoor de schoorsteen voor het
grootse gedeelde zichtbaar. Mijn aandacht werd getrokken door het geluid van een
sportvliegtuig.
Ik tuurde in de mist boven mij, maar kon nog niets ontdekken. Het geluid zwol aan en
plotseling zag ik een kleine helikopter uit de mist komen en recht op de schoorsteen af
koersen. Op het laatste moment zag de piloot het gevaar en kon de helikopter met een sterke
koerswijziging langs de schoorsteen sturen. Ademloos keek ik naar de bijna botsing en voor
ik er erg in had was de helikopter weer in de mist verdwenen.
Hoofdschuddend hervatte ik m’n werk en dacht aan de gevolgen die deze “near miss” had
kunnen hebben.
Een vriendelijke groet van,
Jan Hooijmeijer.

13. Rob ruimt op
Op 26 februari j.l. was Rob in zijn kantoor
nog volop in de running. “Het lijkt wel of ik
helemaal niet vertrek verzuchtte Rob, er is
nog werk voor maanden. Mijn Nerflex zal
toch geen 1 aprilgrap zijn. Weet je, deze tijd
op weg naar de Nerflex lijkt wel op ski
schans springen, je bent nog in volle vaart
en dan ineens hang je als een vrije vogel in de lucht. Ik reken op een zachte landing maar voel
me momenteel wat opgejaagd.
Rob vond in zijn kast nog een paar mappen met verzamelde raffinaderijbulletins zoals “UP
TO DATE” en “PACESETTER” uit de reorganisatieperiode. Hij vroeg de redactie van
Seconer-nieuws of daar belangstelling voor was. Seconer wil ze graag als terugblik.
“Ik ben ze gaan verzamelen door een opmerking van Harry Holzhouwer" zei Rob. “Harry
bewaarde indertijd alle uitgaven van ‘Oliepoort’ en als hij dan weer eens in de oude uitgaven
zat te bladeren zei hij altijd quasi gewichtig: “Eens even kijken wat er toen belangrijk was”.
Persoonlijk hoef ik niet meer terug te bladeren want ik weet nog heel goed wat er toen
belangrijk was en dat was niet ontslagen worden en aan het werk blijven!”
“Op 1 april is dat niet belangrijk meer, dan ga ik feesten in Den Briel” aldus Rob.
Tot ziens allemaal op de komende Seconer reünie!
Groeten, Rob van Breda.
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14. Hangplek voor ex-Pernissers
Door Jan Althof
Met enige twijfel keek ik uit naar Seconer-nieuws van januari waarin het interview met mij
zou worden afgedrukt. Twijfel, omdat in de titel “Bloedgroep O-Negatief” was opgenomen.
Dat negatieve etiket is mij ooit opgeplakt vanwege het feit dat ik nogal eens in discussie ging
en dat werd vaak als lastig ervaren. Wat is dan makkelijker dan deze kwalificatie toe te passen
en daarmee de discussie dood te slaan. Ik was ook nieuwsgierig hoe men over het interview
zou denken en het moet gezegd, degenen die hebben gereageerd waren zonder uitzondering
positief. Uiteindelijk heb ik hierin opnieuw mijzelf laten zien zoals ik ben, hoe ik over zaken
denk en hoe ik die ervaren heb.
Naar aanleiding van het interview met Piet en Nico, de artikelen in Seconer-nieuws en de
“geluiden” die ik met de westenwind meekreeg, ontstond bij mij de indruk dat met name de
ex-Pernissers zich in het algemeen niet zo erg thuis voelen in het Seconer gebeuren. Het lijkt
toch veel meer op een BP zaak en met name de mensen die uit de Caltex- en Chevrontijd
stammen, lijken daar niet zoveel mee te hebben. Zoals in het interview wordt weergegeven
geldt dat ook voor mij.
Het kan óók zijn dat ik hier de plank volkomen mis sla door mijn eigen reserve ten aanzien
van BP en mogelijk dat ik net de wat minder positief gestemde mensen heb getroffen. Straks
blijkt dat hele volksstammen de bijeenkomsten prachtig vinden en een goede gelegenheid is
om zo af en toe eens wat ouwe maten te ontmoeten. Kan ik mijn indruk ff bijstellen.
Dat alles overziend, kwam ik op de gedachte om náást alles wat Seconer doet, een soort
“hangplek” te creëren voor ex-Pernissers die hetzelfde zijn toegedaan waar het Caltex en
Chevron betreft. Een plek waar je elkaar kunt vinden en indien gewenst contact kunt leggen
om eens bij te praten. Eventueel in levende lijve bij een bakkie of een borrel. Zoals nu bekend
dwarrel ik wat rond op het internet met o.a. mijn website (www.althofweb.nl) en Picasa
(http://picasaweb.google.nl/Noordkaper04), een site waar je fotoalbums op kunt zetten die
ofwel publiek zijn, ofwel alleen toegankelijk voor “genodigden”. Een begin was er al met
mijn foto`s van de Pernis raffinaderij (via “Raffinaderij” op de homepage). Daaraan zijn nu
ook foto`s van anderen toegevoegd. Daarnaast ben ik die “ontmoetingsplaats” gaan maken op
Picasa.
Het is de bedoeling dat, wie dat wil, wat foto`s van hem- of haarzelf kan sturen met wat
gegevens zoals in en uit dienst, werkplek, functie en in het kort hoe het nu gaat en waar men
zich zoal mee bezighoudt. Wie voorlopig alleen maar wil kijken, kan volstaan met het
toesturen van het e-mailadres. Van mij komt er dan een “uitnodiging” via Picasa die
rechtstreeks toegang biedt tot het betreffende album. Alleen “wij” hebben dus toegang,
niemand anders. Wie nu inlogt op het bovenstaande adres van Picasa ziet daarom ook niets
van het Pernisalbum. Er staan al wat collega`s, o.a. Jan `t Hart, Herman van Hassel, Jan Trip
(helaas op 21 maart jl. overleden, red.) en ikzelf op. En vorige week kwam Jaap Nouwen erbij
met een foto waarop hij met de afscheid nemende Theo Remmerswaal staat. Er volgen er nog
meer met wat data van hem nadat wij via e-mail wat met elkaar hebben gebabbeld.
Kort en goed, dit is een open uitnodiging aan al die (ex)Pernissers die zo`n mogelijkheid tot
direct contact wel zien zitten om oude makkers te ontmoeten, eens bij te praten, ervaringen
van vroeger en nu uit te wisselen etc. Wat mij betreft tot mails, schrijfs of beter nog tot ziens.
Met de groeten van de “Keienkop”, Jan Althof
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15. Bericht uit Senegal door Aad van Biezen. (4)
In één van zijn vorige berichten uit Senegal vertelt Aad dat hij zich
semi-permanent in het West-Afrikaanse land Senegal had gevestigd.
Hiervoor kocht van Biezen in Tabacouta niet ver van de zee, een
perceeltje grond waarop hij een huis laat bouwen.
Nou ja, dat dacht ie ………
Voorzichtigheid en vlijt helpen niet altijd.
Toch wel voorzichtig geworden door de verhalen van de blanken (touhbabs) uit de omgeving
die door Afrikanen bij de neus genomen zijn bij de aankoop van een huis en een stukje grond,
ben ik gedegen en voorbereid te werk gegaan. Er zijn gevallen bekend dat in het tijdsbestek
van 1 week hetzelfde terrein of huis wel vijf keer aan vijf verschillende blanken werd
verkocht.
Ik ben eerst op verkenning geweest naar geschikte terreinen, een keuze gemaakt en
onderhandeld over de prijs. Uiteraard blijft de prijs te hoog voor blanken maar ben toch maar
akkoord gegaan. Vervolgens met de eigenaar/verkoper naar het kadaster getogen in de plaats
Fatick, zo’n 100 km verderop. De ambtenaren hebben de eigendomspapieren van de eigenaar
gecontroleerd en daarna deze vergeleken met de gegevens uit hun eigen administratie. Alles
was 100% in orde en na de betaling van 15% overdrachtsbelasting zou men de papierwinkel
in orde maken, zoals zegels plakken en rode stempels plaatsen en van de vereiste
handtekeningen voorzien. Dit alles echter pas na een kleine donatie aan deze ijverige
overbelaste ambtenaren! Bij de kassier in een andere kamer, kwam men er achter dat ik een
touhbabs (blanke) bleek te zijn. Echt, mijnheer Adriaan, het is voor iedereen beter dat u 30%
overdrachtsbelasting betaalt. Met het beste Frans dat mij tot m’n beschikking stond heb ik de
kassier uitgelegd dat ik helemaal niets zal betalen en dat de aankoop voor wat mij betreft over
is!
Flink pissig stap ik op, de verkoper is bijna radeloos want ik ga hem pas betalen wanneer ik
“gewaarmerkte” eigendomsbewijzen in mijn bezit heb. Terwijl ik op mijn transport wacht is
de verkoper achter gebleven en is druk in onderhandeling gegaan met de kassier en diens
trawanten. Na enige tijd komt hij me melden “alles is in orde”, ik betaal de 15% en hij een
gedeelte van de onrechtmatige extra belasting. Dit is een van de extra inkomsten voor de
betrokken ambtenaren. “Dus als ik nu
die 15% betaal, dan maken zij alle
papieren in orde?” Ja, het is een mooi
gelegen terrein en dat wil ik graag
hebben dus ik betaal. En ja hoor,
inderdaad, een paar weken later
komen de eigendomsbewijzen bij mij
aan, compleet met perceelnummers. Ik
ben erg blij en nu de trotse eigenaar
van een mooi stuk bouwterrein
gelegen temidden van prachtige
bomen.
Een paar dagen later bezoek ik met de
vorige eigenaar “mijn” aangekocht
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terrein. Op wonderbaarlijke wijze
had mijn terrein zich verplaatst.
Niet zo erg ver hoor maar toch wel
een paar honderd meter. “Dit is ook
wel een mooie plek” zei de
voormalige eigenaar zonder te
verblikken of te blozen. Ondanks
de volgens hem mooie plek was ik
toch niet erg tevreden met zijn
vriendelijke opmerking. “Hier wil
ik mensen van het kadaster bij
hebben” zei ik erg duidelijk tegen
hem. “Geen enkel probleem Mijnheer Adriaan” Hij belde meteen op, ze roken geld en een
afspraak voor over twee dagen was zo gemaakt. Ze arriveerden met z’n vieren keurig op tijd
tegen lunchtijd. We luchten nu dus met z’n zessen, de mensen van het kadaster, de “eerlijke”
verkoper en ik. En je begrijpt het al, ik ben de enige blanke van het gezelschap dan is het
logisch dat ik betaal. De rekening is dan wel niet zo hoog maar toch irritant dat automatisme.
De ambtenaren uit Fatick waren na de reis, de lunch, en de twee “Gazelle” biertjes van 650
ml. elk toch wel een beetje moe. Ze gingen even een slaapje doen. Aan het einde van de
middag, zo’n uurtje voordat het donker werd, waren ze gereed voor hun taak. Op naar het
terrein. De mensen van het kadaster kregen bijstand van twee locale ambtenaren, die iets van
doen hebben met de uitgifte van terreinen in en om Toubacouta. Dit was voor mij een nieuw
fenomeen. Gelukkig was de samenwerking tussen de ambtenaren goed. Ze gingen, geholpen
door de verkoper, op zoek naar de grenspalen, “Borns” hier genoemd. Voor de zeven zoekers
waren vier totaal verschillende perceelkaarten beschikbaar. Na drie kwartier vruchteloos
zoeken kwam men tot de voorlopige conclusie: “Dit vereist nader diepgaand onderzoek” Men
zou morgen terugkomen met de officiële kaarten. Ze stapten opgewekt in de taxi en keken
verwachtingsvol naar mij. Ik gaf eenieder een hand en dankte ze voor de genomen moeite. Dit
was duidelijk niet de bedoeling, ineens sprak er iemand Engels. Of ik even maar zo
vriendelijk zou willen zijn om de taxi te betalen. Ik vertelde uiterst vriendelijk “dat ik zulks
niet van plan was”. Maar als ze me het telefoonnummer van hun directeur gaven dan zou ik
hem bellen met het verzoek of ik een donatie aan het kantoor van het kadaster zou kunnen
doen, voor alle service aan mij verleend. De heren gingen nog net niet huilen en bleken ineens
allemaal wél engels te spreken. Zij vertelden dat als ik hun baas geld zou geven zij er niets
van zouden krijgen. Maar opperde ik, “als ik jullie geld geef dan ziet hij er niets van en hij is
erg belangrijk voor mij, dus…..” Ze vertrokken tamelijk bedrukt nadat ze mij nog eens
uitlegden dat ik niks begreep van Senegalese zaken.
Een dag erna om 9 uur was Dhr. Elbrami van het kadaster bij mij. Een uiterst minzame
vriendelijke man van zo’n 50 jaar in traditionele kleding. Wij keuvelden wat en hij liet mij
twee kaarten zien en wees daarop “mijn twee percelen” aan. De kaarten van de vorige dag
waren niet goed, maar… de perceelnummers op zijn kaart waren eigenlijk niet correct deelde
hij vriendelijk mede, maar uiteraard was dit geen probleem. No problem! Hij belde de
landmeter en de tekenaar van de kaart met het verzoek “even langs te komen”. Zij kwamen en
legden uit dat bij het maken van de kaart alle perceelnummers 100 nummers te hoog waren
ingetekend. De percelen 303A en 303B waren eigenlijk 203A en 203B. Zie je wel…. no
problem. In het terrein hielpen ze zoeken naar de “Borns” met de omgenummerde
getalwaarde. Toen die gevonden waren leek het warempel toch het terrein te zijn wat ik
gedacht had te kopen. Een behulpzame jongeman heeft om de 5 meter piketpaaltjes geslagen
en afgezet met een touw. Zo, nu kon ik eindelijk mijn bezit eens echt bekijken. Zo visueel
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door de afzetting zag het er een
beetje raar uit. Ik had een
rechthoekig stuk grond gekocht van
25 bij 50 meter. Maar het stuk
binnen de piketpaaltjes leek meer op
een halve driehoek dan op een
rechthoek. Hier was ik niet blij mee
en zei dat ook tegen dhr. Ibrahimi
die me doorverwees naar de
burgemeester van het dorp.
Dus ben ik met mijn klacht naar de
President van het dorp getogen die
vervolgens weer in overleg trad met
de prefect van Saloum. De Prefect is
zoiets als een ondercommissaris van
de koningin bij ons. Na bestudering van mijn documenten gaven ze mij beider schriftelijk
toestemming, mijn terrein tot de afgesproken vorm en afmeting recht te trekken. Dus gewoon
weer een rechthoek van 25 bij 50 meter. Uiteindelijk had ik 1250 m² gekocht en het was mijn
recht om 1250m² te benutten zoals ik wilde, verklaarde de Prefect en de President.
Samen met een Fransman met wie ik regelmatig uit vissen ga, heb ik een bouwer gezocht die
in de periode dat ik naar Nederland ga een twee meter hoge muur om mijn terrein gaat
bouwen. Is dat nou eigenlijk wel nodig vroeg ik aan een paar hier gevestigde Europeanen.
“Eigenlijk niet” zeiden ze “maar iedere blanke doet ‘t .”Dus doe ik het ook maar. Zo, mij kan
niets gebeuren, al mijn papieren en mijn terreinafmeting is 4- of 5-voudig gecheckt en in orde
bevonden en door de overheden gegarandeerd. Hoera, op naar Nederland naar mijn
nageslacht, mijn kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen, familie vrienden en vele
relaties.
De tijd vliegt, ik kwam tijd te kort in Nederland maar vond het toch weer fijn terug in Senegal
te zijn. De muur om het terrein was inmiddels gereed en prima in orde. Voor de bouw van het
huis voortvarend betonijzer, cement en rood lavagrint besteld. Ook witte steenslag en
vrachtwagens met zand. De zes bouwvakkers die mijn huis gaan bouwen doen alles zelf. Ze
zijn ijzervlechter, maatuitzetter, fundamentgraver, fundamentstorter, betonmaker,
stenenmaker, timmerman en metselaar. Het is onvoorstelbaar wat deze mensen bij een
temperatuur tussen de 30º en 40 ºC presteren. Petje af hoor!! Sinds kort is er ook een
waterleiding tot aan mijn kavel doorgetrokken. Deze leiding levert geen drinkwater maar
bevat een tikkie zoutig water dat
geschikt is om kleding in te wassen, om
te douchen of als kookwater.
Drinkwater moet apart in plastic
Jerrycans van de dorpspomp worden
aangevoerd. Voor elektriciteit wordt
later gezorgd. Tot zover lijkt alles
voorspoedig te verlopen.
In mijn volgende verslag ga ik u
vertellen over de onteigening en de
teruggave van mijn terrein en de
ontmaskering van een oplichter.
Groeten van Aad van Biezen.
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16. Pensioenspreekuren
Op dinsdag 20 mei van 11.00 tot 13.30 en op dinsdag 10 juni van 11.00 tot 13.30 uur worden
er weer spreekuren gehouden. Beide keren vindt het gesprek plaats in het Administratie
gebouw, HR&O spreekkamer 2. Aan Mieke Wit kunt u dan uw vragen stellen betreffende uw
pensioenregeling, aanspraken, overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten en dergelijke.
Indien u gebruik wilt maken van één van de spreekuren neem dan contact op met mevrouw A.
de Keijzer van PVF Achmea. Zij zal dan het exacte tijdstip met u afspreken.
U kunt mevrouw De Keijzer bereiken op telefoonnummer 020-607 4982.

17. Personalia
Met Nerflex :

Met Pensioen :

April 2008

P. Veldhoen
A. Rijsdam

Mei 2008

C.J. Leich
R.W. van der Leeuw

Juni 2008

B. Sluis
M.A. Hazenoot
J. Wagemaker

Februari 2008

H.T. Scholten
H.M. Nix

Maart 2008

H. Wyckelsma
J.T. Bijl
J. van de Graaf

April 2008

H.J. Poolman

Overleden:
16 januari 2008, de heer C.C. Roelofsen, in de leeftijd van 81 jaar.
9 februari 2008, de heer W.A. Vreke, in de leeftijd van 80 jaar.
7 maart 2008, de heer A. Markus, in de leeftijd van 79 jaar.
12 maart 2008, mevrouw J. Dijkman-Barendrecht, in de leeftijd van 69 jaar.
21 maart 2008, de heer J. Trip, in de leeftijd van 66 jaar.
29 maart 2008, de heer J.C. Groenewegen, in de leeftijd van 59 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2008.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 juli aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl

27

Contact adressen Seconer (www.seconer.nl)
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

Piet Timmers
Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
0183 502884
info@pj-timmers1.speedlinq.nl

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
A.N. van Seeters
Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 259785
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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