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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco)

1. Reünie Senioren Contact Nerefco in Avifauna
Dinsdag 3 oktober 2006
In ons vorige nummer hebben we u uitvoerig geïnformeerd over de
komende reünie in het populaire “Vogelpark Avifauna” in Alphen
aan den Rijn op dinsdag 3 oktober. U treft op de laatste pagina van
deze uitgave weer het inschrijfformulier aan. Wanneer u verzekerd
wilt zijn van deelname, dan verzoeken wij u dit formulier zo
spoedig mogelijk en volledig ingevuld per post op te sturen naar
Huib Marsman, onze reüniecoördinator. Zijn adres treft u aan op
het formulier dat uiterlijk op 4 september 2006 bij hem binnen moet
zijn.
Uiteraard zult u, net als in andere jaren, de reünie met eigen vervoer moeten bezoeken. Maar
we realiseren ons dat het voor een enkeling wellicht niet mogelijk is om die reis zonder hulp
te maken. We roepen dan ook een ieder op om eens om zich heen te kijken of er misschien
een oud-collega is die hulp nodig heeft om in Alphen aan de Rijn te komen. En mocht u zelf
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problemen hebben met het vervoer, neem dan eens contact op met en oud collega waarvan u
vermoedt dat hij of zij de reünie gaat bezoeken.
Mocht u desondanks geen kans zien om de reünie op eigen gelegenheid te bezoeken, neem
dan contact op met een van de bestuursleden waarvan u achter op dit blad de adressen en
telefoonnummers aantreft. Het bestuur kan natuurlijk niets garanderen, maar we zullen er
alles aan doen om in voorkomende gevallen een oplossing te vinden, want de Seconer reünie
mag u natuurlijk ook dit jaar niet missen.

2. Stichting Pensioenfonds BP
Voortgang ?
Door Theo Eijkman
Richtten wij ons sedert 4 juli 2001 tot het Toeslagfonds BP en later de Stichting
Pensioenfonds BP zonder resultaat, nu dachten wij ten einde raad dat een schrijven d.d. 20
april 2006 aan de BP-directie tot gevolg zou hebben dat de Stichting gemaand zou worden
eindelijk tot actie over te gaan. Maar de taktiek schijnt te zijn: “Niet reageren”. Wij kunnen
dit niet anders kwalificeren dan (zacht gezegd) onbehoorlijk. Reacties op onze brief zouden
kunnen zijn: “Wij bemoeien ons niet met het Pensioenfonds, behalve wat betreft de
financiën”, of “Wij hebben het Pensioenfonds dringend verzocht contact met jullie op te
nemen”. Desnoods: “Schrijven ontvangen, willen niets met jullie te maken hebben”.
Dan maar op een andere manier. Gedachtig aan de prettige contacten met het Nerefco
Pensioenfonds hebben wij dan maar een ander initiatief genomen. Via via werd een afspraak
gemaakt met de heer Floris van der Schalk, voorzitter van de Vereniging van oud BP
medewerkers en Piet Houtman, bestuurslid. Floris van der Schalk heeft als vertegenwoordiger
van de gepensioneerden zitting in het bestuur van het BP Pensioenfonds. Op 3 juli vond er een
gesprek plaats tussen deze heren en een delegatie van het Seconer bestuur.
Wij kregen een uitvoerig verslag van de geschiedenis van de totstandkoming van het
Pensioenfonds. Ik zal de lezers daarmee niet vermoeien. Wel kan ik enkele feiten vermelden.
Het ontbreekt aan communicatie, dat wil zeggen voorlichting. Iedere gepensioneerde dient
een exemplaar van het Pensioenreglement te hebben. Dit is nog steeds niet het geval. Wij
hebben daar in het verleden meerdere malen op gewezen. Ons werd dan verteld dat de namen
en adressen niet bekend waren. Een vreemde zaak als die mensen wel hun maandelijkse
uitkering ontvangen. Om dit op te lossen hebben wij op 10 november 2005 de namen en
adressen van de raffinaderijgepensioneerden ter beschikking gesteld, maar dat heeft geen
enkel effect gehad. Hetzelfde geldt voor de Pensioenkrant. De opvatting van het
Pensioenfonds is dat dit eigenlijk door Blue Sky verzorgd zou moeten worden. Akkoord, maar
die moeten dat dan wel weten.
Een ander gesprekspunt was de indexatie. De peildatum werd ooit gesteld op 1 april, omdat
dan de cijfers van het CBS over het voorgaande jaar bekend zijn. Dit jaar zou dat uitkomen op
1,7%. Maar dit is door het fonds nog niet vastgesteld omdat het misschien wat meer zou
kunnen worden i.v.m. een inhaalslag. De uitkering zal dan in september/oktober plaatsvinden
met terugwerkende kracht tot 1 april. En nu maar hopen dat Blue Sky bij de uitbetaling
duidelijk vermeldt hoe het bedrag is samengesteld. Ook hier is de communicatie belangrijk!
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Verder spraken wij nog over de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur
van het fonds. Floris van der Schalk was van mening dat vertegenwoordigers moeten worden
gekozen uit de leden van de vereniging van oud BP medewerkers. Hier zijn wij het niet mee
eens. Iedere gepensioneerde moet verkiesbaar zijn en stemrecht hebben. Het is te gek voor
woorden dat je eerst 20 euro per jaar moet betalen om dat recht te krijgen.
Blijft nog het blad bpnu. Dit wordt verzorgd door de vereniging van oud BP medewerkers.
Ondanks het feit dat wij op 10 november 2005 onze adressen ter beschikking gesteld hebben
zijn er nadien geen exemplaren aan onze collega’s verzonden.
Er is een nieuwe pensioenwet in de maak. Het is de bedoeling dat deze, na advies van de Raad
van State en akkoord van het parlement nog dit jaar van kracht wordt. Belangrijk is hierin de
verplichting tot duidelijke voorlichting aan werknemers en gepensioneerden.
Summa summarum: Voor BP-gepensioneerden is er nog geen reden tot juichen over de
manier waarop hun belangen behartigd worden. Bij voortzetting van het huidige tempo zal
e.e.a. nog wel wat tijd vragen.

3. Bent u digitaal bereikbaar ?
In het vorige nummer van Seconer-nieuws filosofeerden we over het creëren van een Weblog
op het Intranet van Nerefco, zeg maar een Seconer pagina, waarop je met een speciale
toegangscode kunt inloggen en allerlei informatie kunt ophalen. Om iets dergelijks in te
voeren moet er natuurlijk wel voldoende belangstelling zijn onder de Seconer lezers en moet
het bekend zijn wie van onze lezers over een Internet verbinding beschikt en via een e-mail
adres bereikbaar is. Vandaar dat we toen een oproep deden om uw e-mail adres door te geven
aan Gerrit Kamperman, die sinds kort lid is van het Seconer bestuur.
Inmiddels hebben zo’n veertig mensen aan die oproep gehoor gegeven, maar we zijn er van
overtuigd dat veel meer Seconer leden over een e-mail adres beschikken. Daarom herhalen we
het nog maar eens, wanneer die gegevens bij het Seconer bestuur bekend zijn dan geeft dat de
mogelijkheid om u in voorkomende gevallen direct te informeren over belangrijke zaken of
voorvallen.
Beschikt u over een Internetverbinding en heeft u een e-mail adres, geef dat dan door aan het
bestuur van Seconer. U kunt dat het eenvoudigste doen door een e-mail te sturen aan:

gerrit.kamperman@planet.nl
onder vermelding van “e-mail adres voor Seconer”. Bij voorbaat onze dank voor de
medewerking.

☻
Het enige plezierige aan je eigen fouten is dat je er soms
anderen gelukkig mee maakt.
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Wij zijn Nerefco
Opendag
zaterdag 2 september 2006 van 10.00 21.00 uur op de Europoortsite
Met deze Opendag gaat er voor vele een wens in vervulling, namelijk om
de familie te laten zien waar je werkt. Op deze dag is niet alleen heel veel
te zien, er is ook een héléboel te doen, voor iedereen in alle leeftijden!!!
Er zijn de hele dag rondleidingen per touringcar over het bedrijfsterrein,
inclusief een bezoek aan de controlekamers en de werkplaatsen.
Op het feestterrein presenteren diverse afdelingen van Nerefco en de
huiscontractors zich met stands en demonstraties.
Er is muziek en de hele dag trakteren wij onze gasten op lekkere hapjes van de
grill, overheerlijke drankjes, snacks, suikerspinnen, ijs, teveel om op te
noemen...

Activiteiten voor jong en oud :
De kinderen zullen zich die dag niet vervelen, ongeacht hun leeftijd.
Er zijn brandweerspelen, verzorgd door de bedrijfsbrandweer, een enorm
springkussen, ballonnenwedstrijd met een mooie hoofdprijs, feestelijke
schminkstand, een stoere rodeostier, voor de krachtpatsers een
kampioenschap spijkerbroekhangen en nog veel meer...
Er is een doorlopend programma dus je kunt in principe elk moment van de dag
komen en je hoeft je niet in te schrijven.

Graag tot ziens op 2 september a.s.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor deze dag, b.v. gidsen voor de
toerbussen, gastdames en heren en voor het begeleiden van de vele
activiteiten.
Bel of Mail naar Loek van Woerkom (0181 250218) of Carlo Eijkels (0181 250187)
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5. De man met de hamer

Natuurlijk beschikte ook de voorzitter van de Texaco ondernemingsraad in 1989 over een
voorzittershamer. Maar nadat de stofwolken van de joint venture waren opgetrokken en er een
nieuwe ondernemingsraad voor Nerefco was gekozen, dacht niemand meer aan dat
belangrijke kleinood, de OR had toch een (BP) hamer.
Maar weggooien deed je zo’n relikwie natuurlijk niet, daarvoor waren de mensen van Texaco
teveel met hart en ziel verbonden aan alles wat met hun bedrijf te maken had. En zo werd,
naar nu blijkt, de voorzittershamer door Jopie de Wilt liefdevol opgeborgen in één van de
bureaulades in haar kantoor in het administratiegebouw van de Raffinaderij op Pernis. Daar
bleef de hamer ook liggen nadat ze de raffinaderij had verlaten.
Na het vertrek van mevrouw De Wilt nam Jan van der Eijk haar plaats als Sectionhead HR&O
Pernis over en werd hij ongewild “De man met de hamer”. Nadat vrijwel alle HR&O taken
naar Europoort waren overgeheveld kwam er ook een einde aan Jan’s verblijf op Pernis en
werden alle overblijfselen van een roemrucht verleden door hem in een doos gestopt.
Ook de hamer verdween uiteraard in een verhuisdoos om daar vervolgens zo’n 13 jaar
onopgemerkt in te blijven liggen. Tot Jan een paar maanden terug zijn Delftse klerenkast ging
opruimen en plotseling “de hamer” weer tegenkwam. “Toch wel zonde” dacht hij “om die
hamer daar zo maar ongebruikt te laten liggen. Maar ja, waar zou die het best tot z’n recht

Jan van der Eijk overhandigt de oude OR-voorzittershamer van Pernis aan Nico ter Horst,
voorzitter van Seconer.
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Op de foto van links naar rechts zittend: J. van Vliet (OR-secretaris), J.Ph. van Rijn
(bestuurder), mevr. M.J. de Wilt (hoofd Personeelszaken) en L. Boutkan.
Staande op de tweede rij: J.C. Groenewegen, J.L. Hoogland, D.H.C. Klanderman (2e ORsecretaris), D. de Groot, N. ter Horst (OR-voorzitter) en C. de Korte, E. de Jong en
L.A. Spiekerman. Op de foto ontbreekt de heer F.G. Beerthuizen.

kunnen komen”. Nadat Jan had vastgesteld dat de OR van Nerefco al over een hamer
beschikte en ook de voorzitter van de Personeelsvereniging zo’n attribuut voor handen had
bedacht hij, dat de oude gebruiker van de hamer er nog wel raad mee zou weten.
En zo werd na enig overleg de hamer op 7 juni 2006 tijdens een Seconer vergadering door Jan
van der Eijk formeel overgedragen aan Nico ter Horst, voorzitter van Senioren Contact
Nerefco, en in het verleden voorzitter van de laatste Texaco Ondernemingsraad. Als ORvoorzitter heeft Nico de hamer menigmaal waardig weten te hanteren zodat we kunnen
aannemen dat ie ook nu weer in goede handen is terecht gekomen.
We bedanken Jan natuurlijk hartelijk voor de schenking en spreken de wens uit dat het
Seconer bestuur er in lengte van jaren gebruik van zal mogen maken.
Ter illustratie drukken we bovenstaande foto af van de laatste Ondernemingsraad van de
Texaco Raffinaderij Pernis bv. De foto is gemaakt in 1988, naar later zou blijken, voor het
laatste Sociaal Jaarverslag van de Texaco Raffinaderij.

☻

De doeltreffendste manier om een vijand te verslaan bestond eruit niet op zijn
beledigingen in te gaan en zijn mond met feiten dicht te metselen.
Lulu Wang
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6. Interview met Rinus Noordhoek
Deel 1: Op weg naar BP
Door Piet van Kessel

Als bij Nerefco de naam Rinus Noordhoek valt is dat in de meeste gevallen in verband
met de milieuvoorschriften en vergunningen die in de loop der jaren Nerefco zijn
opgelegd. Voor Rinus is deze materie een thuiswedstrijd want hij heeft deze regels mee
helpen opstellen. Eind jaren 70 zijn de overheden milieuregels gaan formuleren, vanaf
de aftrap is Noordhoek namens BP/Nerefco bij dit proces betrokken geweest en kent
hij deze materie als geen ander. Nu deze “Environmental Specialist” vorig jaar met
Nerflex vertrokken is heeft Seconer-nieuws hem gevraagd over zijn werk en leven te
verhalen.

Marinus Noordhoek is een onderhoudend verteller die het leven
met een stevige dosis relativerende humor bekijkt. De
geïnterviewde is van een “no nonsens” generatie die naast een
volledige dagtaak zich via avondscholen heeft ontwikkeld. “Als
je jezelf tegenkomt, leer je jezelf ook beter kennen” filosofeert
de verteller. “Je moet het leven ook van een afstand durven
beschouwen, dat relativeert en maakt alle gebeurtenissen wat
minder zwaarwichtig.”
In dit eerste deel vertelt Rinus ondermeer over zijn aanloop naar
de sollicitatie bij BP, dat later Nerefco zou worden. In het
volgende nummer komt Noordhoek als “Environmental
Specialst” aan het woord.
In den beginne was er Feyenoord
“Met mijn vader liep ik als kind het Feyenoordstadion binnen” herinnert Rinus zich nog uit
zijn vroegste jeugd. “Ik woonde in het Sportdorp van Rotterdam Zuid, als het ware naast de
Kuip. Iedere bewoner was als vanzelfsprekend fanatiek vóór Feyenoord. Het leek wel of er in
de kraamkliniek op het Putseplein met de DKTP prik ook een pro-Feyenoord injectie aan de
baby’s werd meegegeven. “Je komt er nooit meer vanaf.” Zegt Rinus. “In mijn gezin blijkt
deze voorkeur voor de club van Rood en Wit bij mijn drie dochters zelfs erfelijk te zijn.”
Van nature opgewekt en onder de parasol gezeten in een volledig gerenoveerde tuin geniet de
geïnterviewde zichtbaar van de vrijheid die de Nerflex hem biedt. “Eigenlijk kijk ik nooit
terug naar wat geweest is” zegt Rinus een beetje verbaasd over zijn eigen woorden. “In het
grootste deel van mijn leven heb ik mijn handen altijd vol gehad aan de toekomst. Die
toekomst is intussen alweer verleden geworden. Mijn toekomst begon tussen kerst en
nieuwjaar van het vredesjaar 1945 in de kraamkliniek aan de Putse Bocht of Putseplein dė
kinderfabriek van Rotterdam Zuid. Een paar maanden later zal de volledige regionale
geboortegolf dit geboortecentrum overstelpen.”
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Twee maal links
“Al vanaf mijn vroegste jeugd ben ik de bezitter van twee linkerhanden, tegen het vervangen
van een kapotte gloeilamp zie ik al erg op dus mocht ik van mijn ouders naar de Mulo-B een
volledig op de theorie gerichte opleiding. Leeftijdgenoot Joep Kuiper van het Nerefco
laboratorium was indertijd mijn klasgenoot.
Na de MULO werd UNILEVER in 1960 mijn eerste werkgever. Het moet in mei geweest zijn
want in het laboratorium werden een paar emmers nieuwe haring bezorgd die door mij en de
labchef werden schoongemaakt. De ‘Opperharingsnijder’ zoals we de labchef noemden, liet
de schoongemaakte haringen stuk voor stuk in een grote glazen kolf duiken en ondertussen
moest ik de haringkoppen in de tuin achter het laboratorium gaan begraven. (Geen
milieuvervuiling!) Teruggekomen stond de glazenkolf zo groot als een kleine regenton boven
een gasbrander te pruttelen. Het doel van het onderzoek was om te bekijken of deze visolie
geschikt was om margarine van te maken. De volgende dag hielp ik de labchef met het
aftappen van de inmiddels afgekoelde haringolie uit de glazen kolf voor het uitvoeren van het
voorgeschreven testprogramma. Zover is het echter nooit gekomen. Of het nu kwam omdat de
chef gisteren een stukje van zijn vinger had afgesneden bij het fileren van de haring of door
een miscommunicatie tussen ons, ik weet het echt niet, maar onverwacht viel na een kleine
stoot de bodem uit de kolf en kreeg ik de hele lading visolie en haringresten over me heen. Ik
rook als een viskraam op de markt. Dagen lang heb ik nog alle poezen uit de buurt achter me
aan gehad. Tot in mijn haar zaten de haringresten. Dat weekend ben ik maar niet uit dansen
gegaan in de Spil aan de Dortse Straatweg. Mijn vrienden heb ik verteld dat ik ernstig ‘in de
olie’ was geweest en last van een kater had.”
Zwarte Piet
“Ondanks het behalen van mijn analisten diploma zat er bij Unilever toch geen flitsende
carrière meer in na de haringdouche in het lab. en vertrok ik twee jaren later naar het
handelslaboratorium Saybolt van Duijn aan de Spoorsingel achter het Centraal station. De
heer Van Duijn (partner van Annie M.G. Schmid) had er een drie etage woning als
laboratorium ingericht. Op zolder zat van Duijn te experimenteren met lippenstift terwijl op
de etage eronder een laboratorium was ingericht voor het testen van producten die in de
Rotterdamse haven werden ingevoerd of verhandeld. In de kelder bevond zich een ruimte die
we de ‘donkere kamer noemden’. Je zou misschien denken dat daar foto’s werden afgedrukt
maar niets was minder waar. In deze smerige ruimte stond een ouderwetse met de hand te
bedienen kolen molen, waar laboranten op toerbeurt antraciet en aangevoerde
steenkoolbrokken moesten fijnmalen. Op het opgevangen maalstof en gruis werd één
verdieping hoger het vochtgehalte, calorische waarde en de asrest bepaald. Ondanks de grote
lamp boven de maalmachine zag je vaak geen hand voor ogen. Het primitieve kapje over
mond en neus was de enige voorzorg tegen mijnwerkers longen. Het kolengruis kroop overal
waar je het niet hebben wilde. In de bus naar huis keken de mensen me verbaasd aan want
zo’n slecht afgeschminkte Zwarte Piet kom je in de zomer zelden tegen.“
Proefkonijnen
“Het waren primitieve toestanden in die begintijd van de jaren 60, improvisatie en
inventiviteit werden van de laborant gevraagd. Dat leidde ook wel eens tot het uitvoeren van
het schijnbaar onmogelijke. Een collega vertelde me dat er bij het lab waar hij toen werkzaam
was een doos met ingeblikte tonijn werd aangeleverd. De importeur wilde ongetwijfeld weten
of de tonijn voor consumptie geschikt was en vrijgegeven kon worden voor de Nederlandse
markt. Of het lab. indertijd niet toegerust was voor dit testprogramma of dat gemakzucht bij
de laborant een rol speelde vertelt het verhaal niet. Wel vertelt het verhaal dat de laborant de
doos met tonijn mee naar huis heeft genomen alwaar hij de delicatessen royaal aan familie en
8

Een jeugdige Rinus Noordhoek, geflankeerd door Jan van der Eijk (links) en Wim Hart.

kennissen uitdeelde. Toen er na verloop van een paar dagen geen buikloop of vergiftiging uit
familiale kring werd gerapporteerd is de partij tonijn met een stempel van het betreffende labo
voor de Nederlandse markt goedgekeurd…….”
Jip en Janneke
“Erg vereerd was ik indertijd met de invitatie ten huize van mijn baas en zijn beroemde
partner Annie Schmid. Mijn idee, dat het samen met nog twee collega’s een gezellig
kennismakingsbezoek zou worden berustte mijnerzijds geheel op een misverstand. In plaats
van koffie, koek en een praatje met de geestelijk moeder van Jip en Janneke werd ons
opgedragen allerlei overtollige rotzooi te verwijderen en vervolgens de troep bij de
dichtstbijzijnde stortplaats aan te bieden. ‘Vluchten kan niet meer’ dacht ik onderweg,
‘solliciteren kan nog wel’ dacht ik er direct achteraan.”
Schoorsteenveger
“Na drie jaren ploeteren bij Saybolt van Duijn werd Caltex Centraal Laboratorium mijn
nieuwe baas. Researchlaboratorium stond er op de gevel van het gebouw aan de Maas bij het
veerpontje naar Vlaardingen. Ik voelde me een hele Piet toen ik die geveltekst had gelezen,
wat een sprong voorwaarts dacht ik toen nog. Het leek echter wel of de Duvel er mee speelde,
want deze gediplomeerde analist Rinus Noordhoek die eveneens de opleiding tot het diploma
Chemische Technologie al grotendeels in de kop had zitten werd geplaatst op ‘Het
Kachellaboratorium’ van CCL. Mijn werk bestond uit het verbranden van huisbrandolie in
een aantal dieselhaarden, weliswaar onder gecontroleerde omstandigheden die op de meters
van een indrukwekkend paneel afgelezen konden worden. Ingewikkeld was het zeker niet,
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maar na verbranding en afkoeling moest ik met opgestroopte mouwen diep in de
schoorsteenpijp van de kachel het gevormde roet wegschrapen. Het gevolg, wéér kwam ik
thuis met twee van die linkshandige kolenschoppen die deden vermoeden dat ik als
schoorsteenveger bijkluste.”
Een belangrijke ontmoeting
“Zes jaren bij dit gerenommeerde researchlab zijn voor het vervolg van mijn leven belangrijke
jaren gebleken. In de eerste plaats heb ik er mijn vrouw leren kennen. Anneke suggereerde
aanvankelijk veel belangstelling voor mijn kacheltest te hebben. Ik heb me toen behoorlijk
uitgesloofd om haar alle ins- en outs minutieus uit te leggen. Mogelijk heb ik de kachel te
hoog opgestookt want de vlam sloeg in de pan en nu zijn we al meer dan 40 jaren een echtpaar met 3 dochters en 3 kleinkinderen. Geluk moet je nou eenmaal hebben. Bij CCL heb ik
me tot een motorbrandstoffen- en smeeroliespecialist kunnen ontwikkelen. Specialistische
kennis die bij latere sollicitaties goed van pas zou kunnen komen, dacht ik toen nog. En ja
hoor, BPHM Amsterdam vraagt in een advertentie om een verkoper van smeerolie op de
afdeling Industrie. Omdat handel vaak beter betaalt dan techniek en de hypotheek ook
afgelost moet worden belandde ik in het statige kantoor van BPHM te Amsterdam.
Zelfverzekerd spuide ik mijn kennis van smeerolie bij de verkoopchef. Deze was niet onder
de indruk en zei: ‘Kan je verkopen, heb je ervaring en waar. Wat waren je omzetten.
Warenkennis is niet zo belangrijk, dat leer je gauw genoeg, het gaat om je verkooptalent. Jij
bent een echte techneut’ vervolgde hij. ‘Waarom solliciteer je niet bij BP Olieraffinaderij
Europoort, daar worden mensen met diploma Chemische Technologie met open armen
ontvangen.’ Ik heb niet gesolliciteerd maar kreeg toch binnen een paar dagen een uitnodiging
om eens te komen praten. Die open armen bleken van Niek Stenstra te zijn die me per 1
februari 1971 voor de rest van mijn carrière contracteerde. De eerste en toen nog enige
Technical Development Chemist ging aan de slag met CDU1, CDU2 en het tankenpark.”
Een andere wereld
“Mijn nieuwe baan zorgde voor een omslag in werken, denken en incasseren. Als laborant
was ik gewend opdrachten te krijgen en deze volgens een standaardprocedure af te handelen.
Je baas gaf je opdrachten, uitbranders of schouderklopjes. Bij BP moest ik geheel zelfstandig
in een soort doolhof met weinig procedures mijn weg zien te vinden, samen met de Engelsen
Peter Whitby en John Penn. ‘Samen’ is wel wat overdreven want van Penn is bekend dat hij
iedere ondergeschikte als geestelijke boksbal gebruikte, dit als compensatie voor zijn kleine
gestalte. Veel heb ik in de praktijk geleerd van zeer ervaren en praktijkgerichte mensen. Vol
bewondering heb ik mijn eerste regeneratie van de Reformer door van Heest gevolgd. Ik zag
hem op gevoel, ervaring of intuïtie de lucht- of zuurstoftoevoer weer iets opschroeven . Later
heb ik de regeneratieprocedure gelezen en begrepen wat Wim van Heest samen met de
shiftmensen natuurlijk voor ervaring in praktijk brachten. Bijna alle werk was in deze periode
nog op persoonlijke praktijkervaring gebaseerd, later zijn alle handelingen steeds meer in
procedures gevat.”
Stratenmaker op zee
“Als je de enige Technical Development Chemist bent dan ben je voor allerhande klussen ook
de aangewezen persoon, ook in letterlijke zin. Op een kwade dag lag de British Laurel, voor
anker op de Noordzee bij Hoek van Holland. De olielading was onderweg naar Europoort met
zeewater in aanraking gekomen en tot een drabbige emulsie geklutst. Stenstra zei: ‘Zeg Rinus,
voordat we dat spul hier gaan lossen wil ik eerst een paar monsters naar het laboratorium
hebben voor onderzoek. Ga jij ze maar halen!?’ Ik dacht eerst nog dat hij een grap maakte.
Nou ja, samen met Piet van Brummelen, de monsternemer van de BP raffinaderij, hebben we
een bootje gehuurd en zijn met een doos vol bemonsteringsmaterialen naar de British Laurel
10

vertrokken. Ik was bang en misselijk tegelijk. Mijn enige maritieme ervaring was immers het
overzet pontje van Caltex naar Vlaardingen. Piet van Brummelen had makkelijk praten, die
was tot voor kort altijd binnenvaartschipper geweest. Toen ik na Piet het touwladdertje moest
grijpen, dat hoog boven mij aan de slingerende reling was bevestigd, sloeg de paniek toe. Dit
loopt verkeerd af, ik raak te water dacht ik, straks beleef ik mijn eerste ‘bijna doodervaring’.
Ondertussen zag ik Piet met nota bene de bemonsteringsmaterialen aan zijn arm al over de
railing van het schip klimmen Een kalmeringsdrankje aanboord, met een Wandelaar op het
etiket van de fles bezorgde mij de moed om weer via dezelfde weg huiswaarts te keren. Piet
zorgde er weer voor dat de door Stenstra gewenste oliemonsters veilig in het onder ons
steigerende bootje kwamen. Ik weet niet meer wat er met de lading van de British Laurel is
gebeurd. Wel weet ik dat ik aan het welslagen van dit avontuur niets heb bijgedragen. De les
die ik die dag geleerd heb is: Laat vakwerk aan vakmensen over, in dit geval Piet van
Brummelen.”
Volgende keer: Noordhoek als “Environmental Specialist”.

27 oktober 2005, een lachende Rinus Noordhoek op de laatste werkdag bij Nerefco.

☻
In al onze ijver om sportief te blijven parkeren we onze auto toch zo dicht
mogelijk bij de sportschool.
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7. Rondje Raff.

Nerefco start met nieuwe advertentielijn
In Neref.com, het personeelsblad van Nerefco, heeft u kunnen lezen over het nieuwe
Recruitmentproject. Het werven van nieuwe collega’s wordt groots aangepakt. In navolging
op de deelname aan de banenbeurs SkillMasters in Ahoy (maart) gaat Nerefco nu met een
geheel nieuwe ‘look’ adverteren in de gedrukte media zoals kranten, vakbladen en
tijdschriften. Zaterdag 22 april vond de primeur plaats in het Algemeen Dagblad. De
advertentie was in full color te zien en reacties kunnen vanaf heden onder andere
binnenkomen via het nieuwe emailadres jijbijnerefco@nerefco.nl, dit om geheel in de nieuwe
lijn te blijven. Aansluitend is er ook geadverteerd in de Intermediair, de Stagekrant van het
CNV en andere bladen.

Nerefco zoekt nieuwe collega’s!
Dat de personele nood binnen Nerefco hoog is mag blijken uit het volgende aanbod van het
bedrijf. Als je een kandidaat kunt voordragen waar vervolgens een arbeidsovereenkomst mee
wordt afgesloten en die de proeftijd succesvol heeft voltooid, bestaat de mogelijkheid een
bonus te verdienen. De hoogte van de bonus is € 500.- bruto.
Voor het verdienen van de bonus moet aan de volgende spelregels worden voldaan:
▪ Deze regeling is van toepassing van 1 april 2006 tot en met 31 december 2006
▪ deze bonus geldt alleen voor medewerkers die in dienst zijn van Nerefco dus niet voor
gepensioneerden, Nerflexers, contractors etc;
▪ het moet gaan om kandidaten die Nerefco nog niet kent (dus bijvoorbeeld geen stagiaires,
contractors of integrated contractors);
▪ de criteria worden eenvoudig gehouden: het doet er dus niet toe waarom een kandidaat
niet is aangenomen of waarom een kandidaat niet door de proeftijd kwam. We kijken
eenvoudigweg naar de feiten. Is de kandidaat door de proeftijd dan ontvang je de bonus.
Om voor de bonus in aanmerking te komen moet de kandidaat een sollicitatiebrief schrijven
plus c.v. die vervolgens bij HR&O moet worden ingeleverd. Nadat de sollicitatie procedure is
afgewikkeld wordt men gedetailleerd geïnformeerd over de uitslag.
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Deelname open dagen scholen een succes
Nerefco is sinds enkele maanden bezig met een opvallende recruitment campagne. Naast de
nieuwe advertenties en de prachtige ‘model’ distillatietoren als beursstand, bezoeken we meer
en meer open dagen van scholen. Samen met vrijwilligers vanuit de raffinaderij is Nerefco
keer op keer in staat om haar naam goed te verkopen. Woensdag 31 mei stonden ze met een
stand op het Zadkine college (o.a. Procestechniek) in Hoogvliet. Daar studeren aankomende
talenten voor hun VAPRO B en C. Uit de talloze gesprekken en vragen kan worden afgeleid
dat Nerefco steeds bekender wordt en de jeugd het best wel ziet zitten!

Samenwerking Castellon/Nerefco bij Recruitment
Op de afdeling Commercial van Nerefco had men te kampen met zo’n 6 tot 8 vacatures voor
Proces Technologen. Vanuit de lokale markt krijgt men nog te weinig aanmeldingen, ondanks
het feit dat de raffinaderij op allerlei manieren bezig is haar zichtbaarheid te vergroten. Vanuit
het HR&O netwerk deed de raffinaderij in het Franse Castellon het aanbod, te helpen bij het
zoeken naar goede kandidaten, met als resultaat 24 interviews waaronder 15 Chemical
engineers, 5 Industrial Engineers, 1 PhD Organic Chemistry, 1 Mechanical Engineer en 2
Electrical Engineers, waarvan 10 dames en 14 heren. De leeftijd van de kandidaten varieert
van 24 tot 31 jaar. De ervaring was over het algemeen beperkt. Deze 24 kandidaten waren
afkomstig uit een voorselectie van 800 kandidaten.
Castellon heeft van te voren de cv’s opgestuurd zodat men goed voorbereid aan de interviews
kon beginnen. Zodoende zijn de kandidaten intern gescreend en beoordeeld op geschiktheid,
waarbij ook is gekeken naar functies op andere afdelingen. Castellon heeft vervolgens de
organisatie van de interviews voor haar rekening genomen.
Uiteindelijk hebben vier kandidaten een uitnodiging gekregen voor een tweede gesprek met
Nerefco. Dit proces is in zeer korte tijd georganiseerd en erg succesvol en benadrukt nog maar
eens de kracht van samenwerken tussen de raffinaderijen.

Nieuw bord bij entree van Nerefco
Sinds enige tijd heeft Nerefco een nieuw entreebord. Het oude witte bord met de sticker
Nerefco, is vervangen door een prachtige foto waarop een drietal werknemers staan
afgebeeld. In de komende maanden zal het bord regelmatig worden aangepast aan
verschillende actuele raffinaderij thema’s. De actie sluit aan bij de recruitment campagne
waar Nerefco druk mee bezig is. Onder het thema “Nerefco vormen wij met z’n allen” is er
ook een nieuwe folder ontwikkeld.

Training Stoom- en Condensaat
In de maand maart 2006 zijn 24 Nerefco medewerkers (mix van maintenance en operations
over alle 3 areas) naar een 2-daagse Training Stoom- en Condensaatsysteem geweest bij
Armstrong in Luik (België).
Alle medewerkers waren bijzonder enthousiast over de inhoud en organisatie van de training.
Deze bestond uit een theoriegedeelte (werking van stoom en condensaat) op de eerste dag en

13

een praktijkgedeelte op de tweede dag. Deze praktijkdag was in een speciale simulatieruimte
met doorzichtig glazen leidingwerk, appendages en de verschillende types condensaatpotten.
Hier was met simulatie van echte stoom (5 bar) en condensaat goed de werking te zien van
o.a. waterslag, regelkleppen, onderdruk bij condensaatvorming, condensaatpotten, flashstoom
vorming, etc. Dit zijn allemaal normale verschijnselen bij stoom/condensaat systemen, maar
niet bij iedereen meteen parate kennis. Door deze kennis van de oorzaken en effecten van
deze verschijnselen kunnen schades, hoge energieverliezen en hoge onderhoudskosten voor
een belangrijk deel voorkomen worden.
Door het succes van deze 2-daagse training stoom- en condensaat hebben de
trainingscoördinatoren van de drie Assets aangegeven om deze training deel te laten uitmaken
van de basistraining voor nieuwe operators, omdat deze elementen niet in hun basisopleiding
zitten maar wel evident zijn voor het goed functioneren van de productie processen. Tevens
zal deze training ook gebruikt worden voor het refreshment programma. Dit kan
gecombineerd worden met de (nieuwe) medewerkers van maintenance.
Stoom- en condensaatsystemen vervullen onmisbare functies bij CDU, FCCU en OM en
maken deel uit van de Utilities. Bij de CDU en FCCU wordt de hogedruk- en oververhitte
stoom vooral gebruikt voor aandrijving van pompen, compressoren, etc. en de lage drukstoom
vooral voor verwarmingsdoeleinden zoals tracing van leidingen, tankverwarming, e.d. Vooral
bij de verwarmingssystemen met de lage druk (verzadigde) stoom ontstaat bij afkoeling veel
condensaat wat weer afgevoerd en vervolgens opgevangen moet worden voor aanmaak van
Boiler Feed Water, de zogenaamde water/stoom kringloop. Doordat aan de stoom- en
condensaatsystemen de laatste jaren wat minder aandacht is geschonken werkte deze
kringloop niet goed meer, mede door vele lekkende of verstopte condensaatpotten wat hoge
kosten met zich meebrengt. Momenteel lopen er op alle drie Assets projecten om deze stoomen condensaatsystemen weer te verbeteren.

Mutaties bij HSSEQ
Sinds 1 april 2006 is Frans Driessen werkzaam als Refinery Team Leader van Health, Safety,
Security, Environment & Quality. Frans volgt Herman Dauwen op die terug is naar Geel. In
het kader van de organisatiewijziging die binnen HSSEQ plaatsvinden is Hans Langeweg met
ingang van 1 april aangesteld als Manager HSSEQ Relations, Compliance & Assurance en
vervult Kay Abbink de functie van TL HSSEQ Planning & Performance Management.

Spreekuren Pensioenfonds
Inleiding
Een van de doelstellingen van het bestuur is om deelnemers en gepensioneerden van het
pensioenfonds zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Dit gebeurt onder meer door het
verstrekken van pensioenoverzichten waarbij de deelnemer kan zien wat zijn verwachtingen
mogen zijn omtrent zijn toekomstige pensioenaanspraken. In de praktijk blijven deelnemers
en gepensioneerden echter veelal met allerlei vragen over hun pensioenaanspraken of
pensioenuitkeringen zitten. Nadere uitleg is dan wenselijk of noodzakelijk. Soms kunnen
vragen schriftelijk worden behandeld, maar tijdens een één op één gesprek is het dikwijls veel
eenvoudiger om een duidelijk antwoord te krijgen op een gecompliceerde materie als
pensioenen. Daarom heeft het bestuur besloten om pensioenspreekuren in te voeren.
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Eerste spreekuur
Het eerste pensioenspreekuur heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 12 mei 2006 van
12:00 tot 14:30 uur en werd gehouden door mevrouw Mieke Wit, ambtelijk secretaris van het
fonds. Aan Mieke Wit kunt u uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken
overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Dit eerste spreekuur werd gehouden in
het administratie gebouw van de raffinaderij. Het is de bedoeling om deze spreekuren 2 maal
per maand te houden.
De eerstvolgende spreekuren zullen plaatsvinden in de kamer van de OR.
Hieronder volgen de data en de tijden:
Dinsdag 1 augustus van 11.00 tot 13.30
Vrijdag 15 september van 12.30 tot 15.00
Voorlopig zijn deze data gepland. Blijkt dat er meer data nodig zijn dan zullen deze alsnog
worden kenbaar gemaakt.
Vooraf afspraak maken
Indien u gebruik wilt maken van het spreekuur, wilt u dan contact opnemen 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 020-6074982.

Chevron en Kuwait volgen de trend van het verkopen van
raffinaderijen in Europa
Door Richard Orange
The Business
23 april 2006
Deze tekst is afkomstig van het Amerikaanse blad The Business. Aan de tekst kunnen geen
rechten worden ontleend.
Chevron en Kuwait zijn bezig aandelen te verkopen van hun raffinaderijen bij Rotterdam ter
waarde van $1bn (€810m, £ 350m). The Business heeft vernomen dat Citygroep door Chevron
is ingehuurd om voorbereidingen te treffen om het 31% belang dat ze hebben in de Nerefco
raffinaderij te verkopen. Kuwait Petroleum heeft JP Morgan ingehuurd om kopers te zoeken
voor haar raffinaderij in Europoort.
Nerefco is één van Europa’s grootste en modernste installaties met een capaciteit van 400.000
barrels crude per dag en de waarde van het 31%-aandeel van Chevron wordt geschat op
$650m. De Europoort raffinaderij (KPC) is veel kleiner, 40.000 barrels per dag, en zal
ongeveer $320m. waard zijn. Een bankier heeft gesteld: “Raffinaderijen worden tegenwoordig
tegen belachelijke prijzen verhandeld. Het is een industrie geweest welke in Europa heel
statisch is geweest.”
JP Morgan heeft informeel contact opgenomen met potentiële kopers maar Citygroup moet
nog beginnen met toenadering te zoeken. Kuwait verkoopt omdat het haar raffinaderij als te
klein beschouwt om met anderen te kunnen wedijveren. Volgens een bankier is de raffinaderij
ondermaats, het is een keuze tussen ‘verdubbelen of weggaan’. De twee zijn de laatsten in een
rij van raffinaderij eigenaren in Europa die moeten beslissen of het momenteel het juiste
moment is om door te gaan met de huidige gang zaken of om eigendommen te verkopen.
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Carlyle Group en Riverstone Holdings, eigenaren van de Nederlandse raffinadeur Petroplus,
hebben op 13 april het verwerven van raffinadeur European Petroleum Holdings
aangekondigd, zoals reeds gemeld in The Business in februari. Men schat dat Petroplus
$400m. heeft betaald. Libië ’s Tamoil en BNP Paribas zijn het bijna eens over een bod. Saras,
eigenaar van de grootste raffinaderij in het Middellandse Zee gebied, wil later dit jaar €2.5bn
in IPO investeren.
(c) Copyright The Business Limited 2006.

Eerste half jaar geeft mooi resultaat
Onlangs heeft de Refinery Manager van Nerefco stilgestaan bij de prestaties in het eerste
halfjaar van 2006. “In z’n algemeenheid kun je zeggen dat we het goed doen” aldus de heer
Kuijl. Wat met name opvalt is dat de perfect day score van 86.3%. (tot 1 juli 158 dagen met
als einddoel uiteindelijk 300 dagen). Het mooie aan dit getal is de waarde die er achter zit. Het
management team is van mening dat deze prachtige score vooral te danken is aan het feit dat
het personeel op professionele wijze bezig is de raffinaderij een stap in de goede richting te
brengen.
“Ondanks de vele projecten en uitdagingen slaagt men er in de juiste keuzes te maken binnen
de juiste kaders. Alles wijst erop dat kreten zoals betrouwbaarheid, flexibiliteit, ervaring en
doortastendheid tot leven komen” zo stelt de heer Willem-Arie Kuijl vast.

Coryton in de etalage van BP
Dinsdag 25 juni heeft BP middels een persbericht laten weten voornemens te zijn haar
raffinaderij Coryton in Essex te verkopen. De raffinaderij heeft een capaciteit van 172.000
vaten ruwe olie per dag. Met deze intentie geeft BP vervolg aan de wens om te komen tot een
kleinere groep van hoogwaardige raffinaderijen in Europa. Deze stap betekent niet dat BP
haar commerciële activiteiten binnen de UK terugtrekt! In de komende maanden zullen
gesprekken gaan plaatsvinden met potentiële kandidaten. Dit besluit zal geen invloed hebben
op de werkgelegenheid.

Opzomeren op de CDU
Ja, het is weer zomer. En een goede tijd om buiten te zijn. Daarom werd iedereen uitgenodigd
om de fabriek te komen bewonderen. Een fabriek waar werknemers elkaar groeten en kennen,
een fabriek waar werknemers zich vertrouwd voelen, zich veilig voelen en bereid zijn om
samen te werken aan een leefbare omgeving. Kortom een fabriek om trots op te zijn.
“Natuurlijk ruimt iedereen na het werk de rommel op, maar toch is er nog van alles blijven
liggen dat van ‘niemand’ is” zo stelt het CDU team vast. Daarom een opzomeractie om eens
flink de handen uit de mouwen te steken en samen voor de vakantie begint de fabriek goed op
te ruimen.
En zo gezegd zo gedaan: iedereen, of ie nu dagelijks op de plant werkt of altijd op kantoor,
mocht mee komen helpen om op donderdag 29 juni vanaf 8.30 uur bij de controlekamer van
de CDU samen te komen waarna er in groepjes de plant werd opgegaan. Het opzomeren is om
11 uur op feestelijke wijze afgesloten.
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Infrarood een goed hulpmiddel om
veilig en goed te kunnen opereren
De afdeling Availability / PID heeft 3 nieuwe infrarood camera’s mogen aanschaffen. Met
deze camera’s kunnen thermografische opnames worden gemaakt waardoor een goede
inschatting kan worden gemaakt of er veilig en goed wordt geopereerd of dat actie moet
worden genomen omdat bijvoorbeeld een fornuispijp of een lager van een pomp te heet wordt.
Verder kan met infraroodopnames een goed beeld worden gegeven of er een goede stroming
is in een leiding of airfinbank of hoe hoog een niveau in een tank staat. Zelfs tochtgaten in een
gebouw zijn heel goed waar te nemen.
Infrarood inspectie deed Nerefco al een aantal jaren, maar de camera die daarvoor gebruikt
werd was aan vervanging toe. Door middel van een project is geld vrijgemaakt om 3 camera’s
aan te schaffen zodat infrarood activiteiten kunnen worden uitgebreid. Met deze camera’s
voert men onder andere reguliere inspectierondes uit langs de fornuizen. Daarnaast gebruikt
men ze om te bepalen hoeveel onderhoud aan vuurvaste bemetseling gedaan moet worden aan
de rookgaskanalen of de buitenkant van de fornuizen. Verder zullen de infrarood activiteiten
worden uitgebreid naar ander equipment.
Daar het dure specialistische apparatuur is (een duurdere middenklasse auto staat in schril
contrast) wordt binnen Nerefco een aantal mensen opgeleid om met de camera’s te kunnen
werken.

Nerefco doet Vlaardingen aan
De meeste mensen kennen het traditionele haring- en bierfeest in Vlaardingen nog wel. Een
volksfeest waar veel publiek op af komt. De organisatie heeft sinds twee jaar gekozen voor
een nieuw thema: Vlaardingen en haar historie. Deze historie is vooral terug te vinden in de
visserij en overslag. Omdat Nerefco zich als goede buur zeker niet wil verschuilen en contact
zoekt met haar omgeving, hebben we onze stand weer neergezet. En wat een succes! De
distillatietoren is inmiddels bekend terrein en onze presentjes vliegen over de bezoekers. Nee,
Nerefco zit niet stil.
Het is natuurlijk niet alleen maar gezellig op een beurs staan. Er zijn ook gewoon 'harde'
zaken gedaan door de vrijwilligers! Enkele goede gesprekken met geïnteresseerden in onze
vacatures geven ook aan dat de combinatie tussen naar buiten treden en recruitment goed
samengaan.

Town Hall bijeenkomst met Mike Hoffman
Het komt niet vaak voor dat Mike Hofman (BP Group Vice President Refining) de Nerefco
raffinaderij bezoekt. Maar op dinsdag 13 juni was hij de gehele dag op het terrein aanwezig
om zich te laten informeren over onder andere de prestaties en aandachtspunten voor de
toekomst. Die toekomst is voor het raffinaderijpersoneel natuurlijk erg belangrijk en men
kreeg dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens een TOWN HALL meeting in de
filmzaal van het Administratiegebouw. Deze informele meeting vond plaats tussen 15.00 en
15.45 uur. Het gehele personeel was, voor zover mogelijk, voor de bijeenkomst uitgenodigd.
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8. 10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied
Deel 2
Door Nico ter Horst
Nederland Mammoetland
Nederland, met name ons deel van de Noordzee, staat bekend als één van de rijkste
vindplaatsen van mammoetfossielen in de wereld. Vissers hebben sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw met hun sleepnetten honderdduizenden mammoetbotten en kiezen opgevist,
samen met de resten van andere diersoorten zoals de wolharige neushoorn, de steppen wisent,
het wilde paard en de Grottenhyena.
Één van de opmerkelijkste vondstgebieden in de Noordzee is de Eurogeul. Deze Eurogeul is
de vaarroute voor grote tankers (zowel voor olie als voor erts) en containerschepen naar de
haven van Rotterdam. In deze geul varen vrijwel continu baggerschepen om die Eurogeul op
de juiste diepte te houden. De baggerschepen zuigen alleen het zand weg en laten in hun
kielzog grote mammoetbotten op de bodem achter. Boomkorkotters die in de geul op platvis
vissen, krijgen deze botten vaak in hun netten.
Hoe komen die botten op de Noordzeebodem terecht.
In de laatste IJstijd, (Weichselien 100.000 tot 10.000 jaar geleden) lag de bodem van de
Noordzee droog. De zeespiegel lag tachtig meter lager doordat veel water vanwege het ijzige
klimaat in de vorm van gletsjerijs op het land werd vastgehouden.
Op de bodem van de Noordzee strekte zich de zogenaamde mammoetsteppe uit: een met
grassen en kruiden begroeide vlakte. Dit ecosysteem was zo rijk aan leven dat het wordt
vergeleken met de Serengeti in Oost-Afrika. Er was voldoende voedsel voor grote kudden
wolharige mammoeten. Als dieren stierven werd hun vlees opgegeten door aaseters als de
Grottenhyena. Daarvan getuigen knaagsporen op de gevonden botten. Door de strenge kou
vergingen kadavers maar heel langzaam. Als de bovenste laag van de bodem in het voorjaar
ontdooide, raakten botten bedekt door zand dat door de Rijn en Maas werd aangevoerd. Zo
belandden in de loop van duizenden jaren enorme hoeveelheden mammoetbotten in steeds
dikker wordende zandlagen. Dat ging zo door tot de mammoet ongeveer 20.000 jaar geleden
uit onze omgeving verdween. Vanaf 10.000 jaar geleden werd het klimaat warmer.
Andere vindplaatsen
In Nederland zijn geen complete skeletten van mammoeten gevonden. Wel zijn op een aantal
plaatsen meerdere delen van hetzelfde skelet dicht bij elkaar gevonden, zoals bij Orvelte in
Drenthe en in het Overijsselse Borne. De gaafste mammoetschedel uit ons land werd in 1968
van twaalf meter diepte opgebaggerd uit een oude arm van de IJssel bij Olburgen in
Gelderland. Het schijnt zelfs ‘s werelds best bewaarde mammoetschedel te zijn. Met een C-14
datering van 22.160 jaar voor heden is het de jongst gedateerde mammoetvondst uit ons land.
(bron: Natuur Historisch Museum Rotterdam)
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9.
Met de HOVO naar de Baltische Landen
28 april tot en met 11 mei 2006
Een reisverslag in drie delen door Petra Hoks.

Deel 1; Estland
Vrijdag 28 april kennismaking met Tallinn
In de ochtend vertrekken we met Scandinavian Airlines via Stockholm naar Tallinn in Estland
waar we om 4 uur aankomen. We zetten ons horloge één uur vooruit. Onze bus met chauffeur
staat al bij de luchthaven op ons te wachten. De zon schijnt, al is het nog wel wat fris. We
beginnen aan een eerste kennismaking met deze noordelijke Hanzestad en rijden langs het
meer van Tallinn. In het meer ligt een eiland dat hoger ligt dan de stad. Volgens een legende
leeft er op de bodem van het meer een dwerg die steeds maar weer vraagt of Tallinn al klaar
is. Wordt hierop bevestigend geantwoord dan zal Tallinn overstromen. We rijden door de
buitenwijk Kadriorg met zijn vele houten huizen, waarvan sommige in vervallen staat, maar
aan restauratie wordt gewerkt. Tallinn is gebouwd op een rand van kalksteen. Op sommige
plaatsen zijn duidelijk de diverse lagen van de kalksteenrand te zien. Aan het strand in de wijk
Kadriorg staat het Russalka monument, een gedenkteken voor een Russisch marineschip dat
hier eind negentiende eeuw is vergaan.
De bus stopt bij een openluchttheater, de plek waar de
beroemde Estische zangkoren optreden. Zo ook in de
zomer van 1988 tijdens de zingende revolutie, de aanzet
voor de onafhankelijkheid van Estland. Sinds augustus
1991 zijn ze onafhankelijk van Rusland en sinds 1 mei
2004 lid van de Europese Unie. Vol verbazing kijk ik om
me heen als we weer verder rijden met de bus. Is die
welvaart die ik overal zie wel echt? Hoe kan een land
zich in zo’n korte tijd herstellen van eeuwen
onderdrukking? Nu begrijp ik waarom Estland de snelst
groeiende economie van de Europese Unie heeft. Tallinn heeft ongeveer 400.000 inwoners,
bijna 1/3 van de totale bevolking leeft hier.
Om 6 uur zijn we bij ons hotel L’Ermitage,
een gloednieuw gebouw dat van alle
gemakken is voorzien. Weer verbaas ik me
over de welvaart. Op onze kamer, die ik met
Inie deel, hangt aan de muur als een
schilderij een flat screen televisie. Kennelijk
wil men overal laten zien hoe goed het met
de Esten gaat. Wij gaan vanavond dineren in
hotel Tallinn, vlakbij ons hotel. Weldra zitten
we te genieten van het voortreffelijke eten.
Ook de wijn laten we ons goed smaken. De
toon voor de rest van de vakantie is
vanavond gezet: we hebben een hele leuke
groep. Met Frederik, onze docent maken we na het diner nog een stadswandeling door de
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oude stad. We lopen over de Toompea, de Domberg waar we uitleg krijgen over de
middeleeuwse verdedigingswerken. Van de bovenstad lopen we naar de benedenstad. De St.
Olaf kerk was ooit het hoogste gebouw ter wereld, vertelt Frederik. Op de voorgaande foto is
de toren van de lange Hermann te zien. De toren ‘Kiek in de Kök’, een middeleeuwse toren,
heet zo omdat de soldaten van hieruit in de keuken van de huizen beneden konden kijken.
Door oude straatjes en over hobbelige keien lopen we door het oude centrum en wanen ons in
de middeleeuwen.
Zaterdag 29 april Tallinn
De dag begint met een goed ontbijt en zoals in andere
Oost-Europese landen ontbreekt ook hier de kefir niet.
Wat hebben ze hier een heerlijk brood. Een plaatselijke
gids, Külly genaamd haalt ons op. We rijden eerst door
de stad om vervolgens naar het barokke Kadriorg paleis
te gaan dat aan het begin van de 18e eeuw in opdracht van
Peter de Grote voor zijn vrouw Catharina I gebouwd is.
We lopen door een groot park met mooie hoge bomen
naar het paleis.
Aan het eind van het park staat het Peter de Grote huisje waar, naar zeggen Peter de Grote
ooit heeft gelogeerd. Nu fungeert het gebouwtje als museum. Hier tegenover staat het
kunstmuseum Kumu dat in 2006 geopend is. We bewonderen de bijzondere architectuur van
het gebouw. We lopen langs het paleis Kadriorg dat tegenwoordig als presidentieel paleis
fungeert. Een foto van de achterkant van het paleis geeft een goede indruk van dit
indrukwekkende gebouw met de schitterend aangelegde tuin.
We stappen weer in de bus die ons naar de
oude stad brengt. Net als gisterenavond
lopen we weer over de keien door de
smalle straten van deze oude stad. Omdat
36,5% van de bevolking van Tallinn
Russisch is, bevindt zich hier nog een
schitterende Russisch orthodoxe kerk uit
1900. Het valt op dat hier zoveel bedelaars
lopen, hoofdzakelijk oude vrouwtjes. We
gaan de kerk in om even een blik te werpen
op het interieur. Jammer dat er niet
gefotografeerd mag worden.
We gaan koffie drinken in het Pikajala restaurant, dat
wel laars zal betekenen. Aan de gevel hangt als
regenpijp een enorme laars. Als we onze rondgang door
de stad weer vervolgen komen we bij een kerk waar
weldra een orgelconcert van een half uur gaat beginnen.
Külly zorgt ervoor dat we naar het concert kunnen
luisteren, maar wat is het koud in de kerk en wat
worden de banken hard. Na afloop hebben we niet zo’n
zin meer om de prachtige wapenschilden die in de kerk
hangen uitgebreid te bekijken.
Voordat we gaan lunchen gaan we nog naar de Nicolas
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kerk, een mooie laat gothische kerk die dienst doet als museum. Behalve het schitterende
interieur en de vele kerkelijke ornamenten is een wel heel bijzondere schat van dit museum
een goed bewaard 15e eeuwse wandschildering ‘danse macabre’. Onderstaande afbeelding
laat een gedeelte van dit bijzondere schilderij zien.

Als we eindelijk gaan lunchen is het al half drie. Vanavond gaan we naar een
balletvoorstelling van de ‘Sleeping Beauty’ en met Frederik gaan we na de lunch kaarten
kopen. Met een klein groepje lopen we daarna nog wat door de stad, maar als we terug willen
naar het hotel, kunnen we de weg terug niet meer vinden. Bijna twee uur lopen we te dwalen.
We kijken op de kaart, we vragen bij een boekenstalletje de weg, lopen drie keer dezelfde
lange weg, maar zelfs met z’n vijven komen we er niet uit. En dan plotseling, lopen we bijna
nog het hotel voorbij. Half vijf is het dan en we gaan al om 5 uur eten omdat de
balletvoorstelling om 7 uur begint. Wat een feestelijk gebeuren als we eenmaal in het
prachtige barokke theater zitten waar we genieten van een mooie kostuumballet voorstelling.
Terug in het hotel drinken we nog wat.
Zondag 30 april dagtocht “Lahemaa” Nationaal park
Als we vertrekken is het mooi zonnig weer. Al gauw
stopt de bus aan de kant van de weg, waar een
begraafplaats uit de bronstijd is gereconstrueerd.
Eigenlijk lagen de stenen graven op de plaats waar nu de
verkeersweg loopt. De volgende stop is bij de waterval
van Jägala Juga. Ik vind dat het er hier met nog een aantal
bussen en hordes mensen aardig toeristisch uitziet. De
waterval van 9 meter
hoog is in de vorm
van een hoefijzer.
Eenmaal weer onderweg zie ik een bord, 323 km naar
Sint Petersburg. De helft van Estland is bedekt met hout,
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vertelt Külly. In de bossen leven bruine beren, wolven en elanden. De koffiestop is in Viitna
tavern in Eesti, vanmiddag komen we hier weer terug voor de lunch.
Nu gaan we eerst naar het prachtig gerestaureerde Baltisch-Duitse landgoed Palmse Manor
dat er heel indrukwekkend uitziet. Nog indrukwekkender is het interieur, al is niets van het
meubilair, behalve één stoel origineel. Helaas, deze stoel heb ik niet gezien. In de diverse
vertrekken staan in de hoeken grote witstenen geglazuurde kachels die zo als een soort
centrale verwarming voor de
aangrenzende kamers fungeren.
Het is goed te merken dat hier nog
niet veel toeristen komen. Je mag
overal aan- en opzitten.
We gaan weer terug naar Viitna
voor de gezamenlijke lunch. In
een aparte ruimte krijgen we
streekgerechten
geserveerd,
waaronder heerlijke zalm. Echt
tijd voor uitgebreid lunchen is er
niet want er staat voor vanmiddag
nog heel wat op het programma.
Eenmaal weer in de bus, rijden we
vlak langs de Finse Golf en bij het
plaatsje Käsmu stappen we uit voor een wandeling langs het strand. Alhoewel de zon schijnt
is het hier ijzig koud. We gaan verder naar het landgoed Sagadi, hier wordt evenals op het
landgoed Palmse Manor aanschouwelijk gemaakt hoe de Baltisch Duitse landheren destijds
leefden. We beëindigen ons bezoek in de kelder waar we huisgemaakte likeur kunnen
proeven.
De laatste stop is bij een moeras.We maken over een plankier nog een wandeling van een uur
door het moeras waar turf afgegraven wordt. Vanuit een hoog uitzichtpunt hebben we een
mooi zicht op het moeras onder ons. Bij terugkomst in het hotel nemen we afscheid van onze
gids Külly.

☻
Terug van vakantie:
“Zoals de regen thuis tikt, tikt ie nergens.”
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10. Gerechtigheid
Een oude vrouw wordt betrapt bij een winkeldiefstal en gearresteerd.
Enige tijd later moet ze voor het gerecht verschijnen.
De rechter vraagt haar:
“Mevrouw, kunt U mij vertellen wat u gestolen heeft?”
“Ja edelachtbare,” zegt de vrouw “een blik perzikken.”
Waarop de rechter de vraag stelt: “en hoeveel perziken zaten er in
dat blik?”
De vrouw antwoordt dat er zes perziken in zaten.
“Dan ben ik genoodzaakt u te veroordelen tot zes dagen cel” zegt de
rechter.
Plotseling staat de echtgenoot van de vrouw, die in de zaal aanwezig is op en vraagt de rechter
toestemming om iets te mogen zeggen, hetgeen de rechter hem toestaat.
Waarop de man zegt: “Ze heeft ook nog een blik doperwten gestolen!”

11. De Nieuwe pastoor
De nieuwe pastoor was zo zenuwachtig, dat hij de eerste mis bijna niet kon spreken en vroeg
daarom de bisschop om raad. Deze raadde hem aan voor de mis twee a drie druppels wodka
in een glas water te doen en dit op te drinken. De pastoor deed dit en de mis verliep prima.
Hij was de rust zelve en alles ging zoals het moet. Nadat de pastoor het recept nogmaals had
genomen maar deze keer met iets meer wodka bleef hij zelfs rustig tijdens de mis, terwijl het
buiten regende en stormde alsof de wereld verging. Toen hij na de mis weer in de pastorie
kwam lag er een briefje voor hem van de bisschop:
Beste Pastoor,
Bij deze neem ik de vrijheid enige feedback te geven op uw laatste missen. Ik hoop dat u aan deze
punten zult werken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is niet nodig citroenschijfjes op de rand van de misbeker te steken;
Het hokje naast het altaar is de biechtstoel en geen WC;
Er zijn 10 geboden, geen 12;
Er waren 12 apostelen, geen 14;
Geen van de apostelen was een dwerg en niemand droeg een rood kapje;
Mozes bevrijdde Israël van Egypte, niet van Irak;
In het paradijs woonde Adam en Eva, niet Adolf en Eva;
David won van Goliath, maar niet door het geven van een trap in zijn ballen;
We noemen Judas niet Hoerenjong en de paus noemen we niet El Padrino;
Bin Laden heeft niets te maken met de dood van Jezus;
Het wijwater is er om te zegenen, niet om de nek te verfrissen;
Waarom u de miswijn in een teug heeft leeggedronken, vervolgens zout oplikte en daarna in een
citroen hebt gebeten, snap ik nog steeds niet!?;
Die "muts met die kleine tieten" was Moeder Maria;
In het vervolg niet meer steunen op de beelden, deze al helemaal niet meer zoenen;
Diegene in de hoek bij het koor welke u eerst betitelde als homo en later als travestiet in een
nachtpon was ik;
De volgende keer graag twee druppels wodka in het water en niet omgekeerd.

Met vriendelijke groet, De Bisschop
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12. Aandeelhouders
John Van Der Aa
Tijdens een veelbewogen vergadering van de aandeelhouders van de Provinciale Bank zijn
voorstellen gedaan, die nadelige gevolgen kunnen hebben ten aanzien van het rendement van
de preferente en van de gewone aandelen.
Er is door de president directeur op gewezen, dat de toestand van de garderobe en van de
toiletten dusdanig is, dat deze faciliteiten niet meer zijn te benutten als niet op korte termijn
verbouwingen en/of renovaties worden uitgevoerd.
Daar met de desbetreffende werkzaamheden een aanzienlijk bedrag is gemoeid, zal de rente
op de aandelen nadelig worden beïnvloed. Het heeft namelijk weinig zin als de
aandeelhouders tijdens vergaderingen in dit gebouw wel vernemen dat de rente van de
aandelen is gestegen, terwijl men niet meer naar de W.C. kan.
De president directeur stelde de aandeelhouders voor de keus: óf elk aandeel een gulden meer
en niet meer naar de W.C., of géén gulden meer en wel naar de W.C.
Deze mededeling werd niet met gejuich ontvangen. Er ontstond wel grote deining onder de
aanwezigen. De houders van preferente aandelen eisten ook preferentie bij het gebruik van de
toiletten. Dit werd aangevochten door de andere aandeelhouders, waarop het uitdraaide op een
vechtpartij. De stoelen werden ijlings verzet om de vechtenden meer ruimte te bieden.
De president directeur bezat toevallig een van zijn zoontje afgenomen fluitje, waardoor hij in
aanmerking kwam om als scheidsrechter op te treden. Hij deed dit met zoveel verve, dat men
bedacht dat hij dergelijke toestanden meer had mogen meemaken.
De meer vermogende aandeelhouders, die het verschil van een gulden niet belangrijk vonden,
namen geen deel aan de festiviteiten en stonden in een gesloten kring op stoelen rond het
slagveld en vuurden hun bekenden met aanmoedigende kreten aan.
Toen de scheidsrechter tenslotte door de beide partijen werd gemolesteerd, blies hij op zijn
fluitje, waarop de strijd werd gestaakt. Toen iedereen wat was bekoeld en de stoelen weer op
hun plaatsen stonden, werden de kantine en de aldaar voorradige drankflessen geopend.
Het feest was zeer geslaagd en heeft tot vroeg in de morgen geduurd. Daar de meesten direct
naar hun werk moesten en de voorraad drank nog niet op was, kreeg iedereen nog een flesje
mee naar kantoor.
Er werd nog een voorstel ingediend ter zake van het opvoeren van de frequentie van de
vergaderingen. Het bleek niet nodig, hierover hoofdelijk te stemmen. Bij handopsteken bleek
100% voor tweewekelijkse vergaderingen.
De president directeur zegde toe, bij volgende vergaderingen bokshandschoenen uit te reiken.
Er zou bovendien voor kantinepersoneel worden gezorgd. Om iedereen in de gelegenheid te
stellen om zich thuis te wassen en scheren alvorens naar kantoor te gaan, zullen de
bijeenkomsten tot uiterlijk 6 uur 's morgens duren.
Ook zal worden overwogen om tijdens de paasvakantie kinderen van aandeelhouders toe te
laten. In dat geval zouden de beide ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Er zou
echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade door of aan kinderen.
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13.

Doorloper van John van der Aa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Horizontaal:
1 - prettig; gewoon 2 - met genoegen; bijwoord; peulvrucht; voorzetsel 3 – bijwoord; frèle; voormalige
Duitse munt; bijwoord 4 – maatstaf; kleur; tegenvoeter 5 – ten name; sterk riekend gas ; plaats in
Overijssel; bijwoord 6 – grondtoon; winkel; deel v.d. hals; luchtbel 7 – zeer goed; water in België;
vlekkenwater 8 – plant; heilige; actinium; financiële overeenkomst
9 – wedstrijdpaard; zenuwtrek; bende; oppervlaktemaat 10 – water in Frankrijk; quatre mains; bijwoord
11 – ik; windrichting; hoge berg; uitroep ter aansporing; smeersel 12 – mythologische figuur; plaats in de
VS; verlaagde toon; deel van tuigage; blank 13 – niveau; snelle loop; getal; kruisboog v.e. gewelf 14 –
aarden vaas; water in Duitsland; lokspijs; religie; nagalm 15 – provincie van België; spoedig; laten zien;
deel v.e. schip 15 – langzaam; opslagruimte voor graan; vlek; toegepast wetenschappelijk onderzoek
(afk)
Verticaal :
1 – vertegenwoordiging v.e. handelshuis; goal 2 – bijbelse figuur; levendig; hoog aanzien; slede 3 –
schrijnend; sluiskolk; Germaanse godheid; moeder 4 – brommen; zoals; en anderen 5 – groots; toespraak
6 – Romeins keizer; onzes inziens; bijbelse figuur; al 7 – eiland in Indonesië; jonge nestvogel; het
Romeinse rijk; deel van een fiets 8 – vriendelijk; deel v.d. bijbel; titel; deel v.e. fiets 9 – Chinees
staatsman; attentie; muze 10 – nummer; oom; onderstel v.e. auto; rund 11 – hindernis; wilde woudezel;
namiddag 12 – Franse beeldhouwer; drank; gelijkstroom (Engels); en omstreken; deel v.e. vissersboot 13
– onverstaanbaar spreken; orkestleider 14 – verklarende aantekening; belangrijkheid 15 – positieve
electrode; plaats in Gelderland; dat is; persoonlijk voornaamwoord 16 – kussenblok; genotmiddel;
afbeelding

Stuur uw oplossing voor 1 september 2006 naar de redactie van Seconer-nieuws
p/a P. van Kessel, Scherpenhoek 80, 3085 EG Rotterdam.
Onder de goede inzenders zal een cadeaubon ter waarde van € 25,- worden verloot.
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14. Verschil van mening
Onder de kop “Wie dateert deze foto’s” drukten we in de vorige uitgave van Seconer-nieuws
twee foto’s af met als resultaat twee reacties, te weten van Petra Hoks en Ton Osephius.
Ten aanzien van de eerste foto liepen
de meningen nogal uiteen.
Zo komt Petra tot de conclusie dat de
foto gemaakt is tijdens een
speldjesuitreiking bij een 5- of en
10-jarig jubileum ergens in 1976 of
1977. Ze onderbouwt dat met de
opmerking dat ze zelf in 1976 10 jaar
in dienst was van BP en dat Ton
Osephius en Rinus Noordhoek, die
naast John Martin staan, in 1977 vijf
jaar in dienst waren.
Verder staan volgens Petra op de
foto nog van links naar rechts: Nard Vernet, Ton Osephius, Herman Lutterman, Henk
Wyckelsma, Herman Oskam, van Es (?), Rinus Noordhoek en John Martin. “De drie figuren
op de achterste rij weet ik de namen niet meer van”, aldus Petra.
Daarentegen stelt Ton Osephius dat de foto gemaakt is tijdens de presentatie van de
Ondernemingsraad in 1978. “Ik denk rond september. Ik had de foto, afkomstig uit het
personeelsblad van die tijd, nog in mijn album. Hierna ging de OR op cursus in Aquadelta in
Goederede.” aldus Ton. Hij herkent op de foto: Mr. Martin raff. Manager, Noordhoek, Theo ?
offsites operator, Holzhauer, ? Offsites operator, Wyckelsma, Herman Lutterman, Boshoven,
Ik zelf, ? proces operator later naar Australië geëmigreerd, Nard Vernet en Petra Zwaard.
De tweede foto is volgens Petra
genomen achter het infocentrum.
“Wij namen toen afscheid van de
Marine
Superintendent
Terry
Tydridge. Hij zit op de foto
pontificaal achter het stuur van zijn
eigen handgemaakte Morgan. Schuin
achter Theo de Jong is nog net het
hoofd van Mike Clampitt zichtbaar,
de toenmalige Refinery Manager.
Daarom denk ik dat de foto genomen
is in de zomer van 1980. John Martin
was in mei 1979 vertrokken en
Clampitt is in januari 1982
overleden. Op de foto staan van links
naar rechts Leny Voorberg, Petra Hoks, Janny Garama, Its van Staalduynen, Theo de Jong,
Mike Clampitt, Huib de Ridder, Harry Holzhauer, Jaap Hendriks, Hans de Graaf en Jan
Nieuwenhuize. Degene die achter mij en Janny Garama in staat herken ik niet.” Aldus de
reactie van Petra op deze foto.
We bedanken Petra en Ton voor hun spontane reactie.
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15. Personalia
Met Nerflex :

Juni 2006

R. Kunst
J.C. Lodder
L. van den Oever

Met Pensioen :

Juni 2006

D. Munter
J. Schreuders
J. Bosma
R.H. Weps

Overleden

: 4 mei 2006, de heer J.G. Hendriksen, in de leeftijd van 81 jaar.
4 juni 2006, de heer T. Offereins, in de leeftijd van 74 jaar.
17 juli 2006, de heer D.A.S. Stoop, in de leeftijd van 73 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2006.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 oktober aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne
e-mail: boutpietk@hetnet.nl

16. Uit de Kranten

BP wil Nederlandse gasactiviteiten verkopen
De Britse oliemaatschappij BP wil af van haar gasactiviteiten in Nederland. Het concern heeft
aangekondigd de gasgerelateerde bedrijfsonderdelen te verkopen. Hierbij hoort ook een
zogenoemde piekgasinstallatie in Alkmaar.
Ouderen willen plek in bestuur pensioenfonds
Ouderen willen een plaats krijgen in de deelnemersraden of besturen van pensioenfondsen.
Dit moet als recht worden vastgelegd in de pensioenwet. Dat staat in een brief die de Stichting
van de Arbeid (Star) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
hebben verzonden aan minister De Geus.
BP investeert 37 miljard in Amerika
De Britse oliemaatschappij BP gaat de komende tien jaar 37 miljard dollar (29,2 miljard euro)
investeren in de exploratie, productie en verwerking van ruwe olie en aardgas in Amerika.
Een groot deel gaat naar nieuwe olie- en gas winning in de Golf van Mexico en de Rocky
Mountains.
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Contact adressen
LEDEN BESTUUR SECONER
Nico ter Horst
Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
n_horst@hetnet.nl

Wim van Vliet
Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
kooylandt@chello.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
bsroos@hetnet.nl

Wim Blok
Pensioenen
Voorstraat 14
4793 EV Fijnaart
0168 464366

Theo Eijkman
Pensioenen en
Coörd. Huisbezoek
Helmersstraat 57
3071 AD Rotterdam
010 4851692
th.eijkman@hetnet.nl

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

Gerrit Kamperman
IT specialist
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
gerrit.kamperman@planet.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

CONTACTADRESSEN PENSIOENFONDS
Stichting Pensioenfonds Nerefco
Postbus 9261
1006 AG Amsterdam
Telefoon 020 607 27 17
Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl
Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346
Stichting Pensioenfonds BP
Telefoon 020 4266310
e-mail: info@pensioenfondsBP.nl

HUISBEZOEK
Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2006
Ik wil deelnemen aan de Reünie en het bezoek aan Avifauna op
dinsdag 3 oktober 2006
Naam: Dhr/Mevr/Mej …………………………………… Voorl.………….……
Straat en Huisnummer : ….………………..………………………………….…….
Postcode ………….

Woonplaats : ……………………………………………

Telefoonnummer: …………………………
Hieronder aangeven wat van toepassing is (rondje zwart maken).
Ik kom

- Alleen - O

- met mijn Partner - O

- met een Introducé - O

Naam van Partner/Introducé : Dhr/Mevr/Mej ………………………………..
Dieet, indien van toepassing, hieronder aangeven ( rondje zwart maken).
Diabetes – O

Zoutarm – O

Vegetarisch – O

Handtekening …………………………………... Datum ……………………………

Dit formulier VÓÓR 4 september 2006 opsturen naar:

H.M. Marsman
Zeelelieweg 12
4325 BW Renesse

LET OP !!!

•

Inschrijfformulier moet volledig zijn ingevuld, dus ook voorzien zijn van Uw
handtekening

•

Eventueel bericht van verhindering dient U VOOR 24 september 2006 te sturen aan
H.M. Marsman. Een e-mail (hmarsman@zeelandnet.nl) of telefoontje is ook goed,
0111-463654.

•

Indien U niet op tijd een bericht van verhindering stuurt zijn wij helaas genoodzaakt
om €10.00 in rekening te brengen.

•

Indien U niet over eigen vervoer beschikt is het wellicht mogelijk met een oud-collega
mee te rijden. Indien ook dat niet mogelijk is kunt U contact opnemen met één van de
bestuursleden van Seconer om samen te proberen een oplossing te vinden.
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