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1. Verleden, heden en toekomst van de Biesbosch 
 

 
“We gaan weer varen! .......... Laat je verrassen door SECONER en Rederij Fortuna”. 

 Met deze oproep openden we de Seconer-nieuws uitgave van april jongstleden. 

 We deden toen nog een beetje geheimzinnig over hetgeen u tijdens de reünie 

 op 26 september 2016 te wachten staat, in de hoop daarmee uw belangstelling voor 

 ons jaarlijks evenement op te roepen. 

 

Maar aan die geheimzinnigheid gaan we nu een einde maken. 

 

 

Zoals we in april al hebben aangekondigd ligt het partyschip “De Marlina” van Rederij Fortuna op 26 

september as. vanaf 09.30 uur aan de Veerweg in Spijkenisse op u als Seconer deelnemer te wachten. 

Wanneer u zich op de gebruikelijke wijze voor de reünie aanmeldt, waarover straks meer, dan krijgt u 

van Piet Timmers via de post een bevestigingsformulier toegestuurd dat hij bij het inschepen graag 

weer van u in ontvangst neemt. In ruil voor dat formulier zult u en uw eventuele partner van een 

bemanningslid van de Fortuna een fiche ontvangen. Dat fiche heeft u nodig om toegang te krijgen tot 

de attractie die we in de loop van de 26e september gaan bezoeken, maar ook daarover straks meer. 

 

Eenmaal aan boord zullen we door de bemanning van de Marlina gastvrij worden ontvangen en 

worden voorzien van een heerlijk kopje koffie dan wel thee met gebak, waarna we zo rond een uur of 

tien de haven van Spijkenisse zullen uitvaren met als bestemming, we kunnen het nu wel verklappen, 

het Nationale Park de Biesbosch. Nadat we aan boord een leuk plekje hebben gevonden en al die oude 

bekenden weer hebben begroet ligt het in de lijn der verwachting dat onze voorzitter, Nico ter Horst, 

zijn welkomstwoord zal  uitspreken en Piet Timmers van de gelegenheid gebruik zal maken om enkele 

huishoudelijke mededelingen te doen. 

 

Het zal inmiddels zo’n twaalf uur zijn wanneer we het plaatsje Oud-Beijerland al gepasseerd zijn en 

de bemanning van de Marlina zich opmaakt voor de presentatie van het lunch buffet. Nadat we de 

Moerdijkbrug zijn gepasseerd varen we richting de Biesbosch waar we omstreeks 13.30 uur hopen af 

te meren bij het Biesbosch Museum dat als middelpunt van ons bezoek zal fungeren.  

 

 

 
 

De route die op 26 september door de Marlina zal worden gevaren. 
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Het Museum 
 

Het Biesbosch Museum beschikt over een wisseltentoonstellingszaal, een gratis toegankelijk 

bezoekerscentrum en een royale horecavleugel. De vaste collectie wordt gepresenteerd in zeven 

zinnenprikkelende themapaviljoens. Het verhaal van De Biesbosch vertelt de ontstaansgeschiedenis 

van het zoetwatergetijdengebied tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de huidige status als 

uitnodigend recreatiegebied met een totale oppervlakte van meer dan 90 km². Vanaf de afhellende 

groene daken die het gebouw naadloos in het landschap doen inbedden, is een weids uitzicht over het 

natuurgebied de Biesbosch mogelijk. De stichting Biesbosch Museum is een particuliere stichting die 

in 1974 is opgericht. In 1984 werd het eerste Biesbosch Museum aan de Spieringsluis geopend. 

 

 

 

In 1994 opende het gebouw aan de Hilweg de deuren voor het publiek. Het bestond uit negen 

zeshoekige paviljoens. In 2001 werden daar nog eens twee paviljoens bijgebouwd die onderkelderd 

werden en als depot dienst gingen doen. Toen in het kader van de maatregel, Ruimte voor de Rivier, 

de Noordwaard waarin het museum ligt ontpolderd ging worden, ontstonden er plannen tot uitbreiding 

van het museumgebouw. Het bestaande museumgebouw is uitgebreid met 1.000 m². Op de begane 

grond van het gebouw is hierdoor ruimte voor een goede ontvangst van bezoekers ontstaan. Voor de 

huidige museale presentatie is een nieuwe opzet bedacht die aansprekend is voor het hedendaagse 

publiek. Het gebouw is in januari 2016 door een bekende internationale architectuurwebsite 

genomineerd voor Gebouw van het Jaar 2016.  

 

Het heden 
 

Sinds het ontstaan in 1421 hebben veranderingen in De Biesbosch plaatsgevonden van open water, via 

natuur met menselijk gebruik naar cultuurland. Maar de laatste tijd komt ook de omgekeerde richting 

aan bod: omvorming van cultuurland tot natuur. De recente ontwikkelingen rond het project 'Ruimte 

voor de Rivier' heeft voor de Biesbosch ingrijpende gevolgen. Land wordt teruggegeven aan het 

water. 

 
De toekomst 
 

De ontpoldering van de Noordwaard is de directe aanleiding voor de ontwikkeling van het Biesbosch 

MuseumEiland. In het kader van Ruimte voor de Rivier is besloten om in geval van hoog water, het 

water van de Nieuwe Merwede door de Noordwaard zo snel mogelijk richting zee af te voeren. De 

4450 hectaren grote polder wordt hier voor doorstroombaar gemaakt. Het museum is door de 

ontpoldering op een eiland in de Biesbosch komen te liggen. De herinrichting van het gebied was voor 

het museum de fysieke aanleiding om een integraal plan voor het gebouw en het eiland te ontwikkelen 

dat past bij de huidige, duurzame ontwikkeling van de Biesbosch als nationaal park. 
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Bezoek Museum en Nationaal park 
 

Wanneer we afmeren bij het Biesbosch Museum zal het zo rond 13.30 uur zijn. Het programma van 

de middag bestaat dan in grote lijnen uit twee onderdelen, namelijk: 
 

a. Onder begeleiding van gidsen, het maken van een wandeling door het natuurgebied de 

Pannekoek, duur circa 90 minuten, en vervolgens ……… 
 

b. Onder begeleiding van gidsen, een rondleiding door het Biesbosch museum. Duur 

eveneens circa 90 minuten. 
 

Nu kunnen we ons voorstellen dat er deelnemers zijn die om diverse redenen geen wandeling van 

anderhalf uur willen maken. Welnu, geen nood u kunt ook alleen gebruik maken van de mogelijkheid 

om onder begeleiding van een gids het museum te bezoeken. Of mocht u het museum liever op eigen 

houtje willen bekijken dan kan dat natuurlijk ook. Daarnaast is er rond het museum ook nog genoeg te 

zien, zo heeft u vanaf het dak van het museum een prachtig uitzicht over het Nationaal Park de 

Pannekoek en is er, zoals we al eerder opmerkten, een gratis toegankelijk bezoekerscentrum en een 

horecavoorziening. Let wel de consumpties rond het museum zijn voor eigen rekening.   
 
Drie groepen 
 

Om een en ander in goede banen te leiden zal ons gezelschap in drie groepen worden opgedeeld. 

Daarbij gaat het fiche dat u in Spijkenisse bij het aan boord gaan heeft ontvangen en als bewijs van 

toegang voor het museum dient, een belangrijke rol spelen. 

 

GROEP 1 Gaat als eerste van boord en zal onder leiding van de gidsen een wandeling maken 

door het park de Pannekoek. Een achttal gidsen komt hiervoor aan boord en vormen 

groepjes van ongeveer 20 personen. Ze nemen de eerder verstrekte fiches in 

ontvangst. Speciale schoeisel is niet vereist, geen hoge hakken. 

 

GROEP 2 Na het vertrek van de eerste groep gaat groep 2 onder leiding van de gidsen van boord 

voor de rondleiding door het museum. Een achttal gidsen komt hiervoor aan boord en 

vormen groepjes van ongeveer 20 personen. Ze nemen de eerder verstrekte fiches in 

ontvangst. 

 

GROEP 3 Deze groep wordt gevormd door de deelnemers die het museum en de omgeving op 

eigen gelegenheid willen bezoeken. Fiches afgeven bij een museum medewerker bij 

de ingang van het museum. 

 

Na circa anderhalf uur, het zal dan rond 15.00 uur zijn, zullen GROEP 1 en GROEP 2 de eerste 

rondleiding hebben afgerond waarna de tweede rondleiding door respectievelijk de Pannekoek of het 

museum van start gaat.   

 

Terug aan boord 
 

Wanneer we rond 16.30 uur weer aan boord gaan van de Marlina zijn we natuurlijk vermoeid van de 

wandeling en alle indrukken die we in het museum hebben opgedaan. We zijn toe aan een drankje en 

een hapje. De bemanning van de Marlina heeft daar natuurlijk op gerekend en staat ons met iets 

verfrissends, sterkers en hartigs op te wachten. Ondertussen vertrekken we weer richting Spijkenisse. 

 

Tot slot van deze, naar we hopen, interessante dag staat er nog één hoogtepunt op het programma, 

namelijk het Diner buffet. Zo rond 17.30 uur zal het bedienend personeel van de Marlina het buffet 

openen en ons weer op de gebruikelijke manier verassen met al het moois en heerlijks wat de keuken 

heeft geproduceerd. En ook het dessert buffet zal deze keer niet ontbreken. 

 

Aan alles komt een eind, zo ook aan de Seconer reünie van 2016. Naar verwachting zullen we 

omstreeks 21.00 uur terug zijn in de Veerweghaven in Spijkenisse. Hebben we met dit verhaal uw 

belangstelling gewekt? Lees dan op de volgende pagina hoe u zich voor dit evenement kunt 

aanmelden.           
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Inschrijving 
 

Ook dit jaar kunt u weer op twee manieren inschrijven voor de reünie: 
 

• Ten eerste via onze website www.seconer.nl. 

 Op de homepage klikt u op Contact en vervolgens klikt u op Aanmelden reünie 2016. 

 Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld sluit u af door te klikken op Indienen. 

 

• Beschikt u niet over Internet dan treft u op de laatste pagina van deze Seconer-nieuws 

zoals gebruikelijk het inschrijfformulier aan. 

 

Houdt er in verband met uw vakantieplanning rekening mee dat uw aanmelding 

 

vóór 1 september 2016 
 

bij Piet Timmers binnen moet zijn, dit met het oog op een zorgvuldige registratie en een goede 

voorbereiding van de reünie. 
 

Zoals gebruikelijk zullen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst worden behandeld, volgens 

het beginsel “wie het eerst komt het eerst maalt” en vol = vol. Aanmeldingen die na 1 september  

binnen komen zullen niet meer in behandeling worden genomen. 

 

Een ieder die zich voor de reünie heeft opgegeven zal rond 15 september van Piet Timmers een 

bevestiging ontvangen. Ten behoeve van de toegangscontrole dient u deze bevestiging aan het 

Seconer bestuurslid die bij de ingang staat te overhandigen. Tevens krijgt u een fiche overhandigd dat 

nodig is als toegang tot het Biesbosch Museum. 
 

Voorafgaand aan de reünie kunt u eventuele vragen en/of opmerkingen stellen aan Piet Timmers, hij is 

bereikbaar onder nummer  06 22898310 of via e-mail penningmeester@seconer.nl.  
 

Geef op het inschrijfformulier ook aan wanneer er voor u een rolstoel gereserveerd moet worden of 

dat u zelf met een stoel komt maar ook wanneer u wensen heeft ten aanzien van uw dieet.  

 

 

Hopelijk tot ziens op 26 september 

aan boord van de Marlina, Veerweg t/o de Molen  

3200 AH Spijkenisse. 

 

 

http://www.seconer.nl/
mailto:penningmeester@seconer.nl
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2. BP Pensioenfonds 
  

Door Jan Nieuwenhuize 

 

Jaarverslag 2015 
 

Het jaar 2015 stond voor het bestuur onder andere in het teken van 

de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2015, de 

invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader en het herstel 

van de financiële positie van het pensioenfonds. Naast deze 

onderwerpen heeft de discussie over de mogelijke overgang van  het 

pensioenfonds naar het Pan Europese pensioenfonds van BP in 

België een belangrijke rol gespeeld in 2015.   

 

Tijdens de vergadering van 8 juni jl. heeft het bestuur het jaarverslag in aanwezigheid van de 

waarmerkend actuaris en de accountant besproken en vastgesteld. 

Per eind 2015 heeft het pensioenfonds 4.353 deelnemers, waarvan 1.963 (45.1%) 

pensioengerechtigden, 1.080 actieven en 1.310 gewezen deelnemers. 

 

Het totale vermogen per eind 2015 bedraagt € 1.192 miljoen, eind 2014 € 1.136 miljoen. De 

dekkingsgraad 107.3%,  respectievelijk 107.0%. De staat van baten en lasten over 2015 geeft een 

positief saldo weer van € 9.4 miljoen, dat is toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Het verantwoordingsorgaan heeft een positieve beoordeling over het handelen van het bestuur. Het 

verantwoordingsorgaan is zeer tevreden over de manier waarop het bestuur het 

verantwoordingsorgaan heeft betrokken bij de afstemming over de eventuele overgang naar het pan-

Europese pensioenfonds. Het volledige jaarverslag is in te zien op de website: 

www.pensioenfondsbp.nl onder de rubriek Downloads. In de pensioenkrant, die later in het jaar 

verschijnt, zal dit onderwerp ook aan de orde komen. 

 

De toekomst van het pensioenfonds 
 
BP sluit aan bij het OFP BP Pensioenfonds in België 
 

BP brengt de uitvoering van de pensioenen per 1 juni 2016 onder bij het Europees pensioenfonds van 

BP in België, het OFP BP Pensioenfonds; OFP staat voor "organisme voor de financiering van 

pensioenen". Dit OFP voert nu al pensioenregelingen uit voor BP ondernemingen uit België, Ierland, 

Zwitserland, Spanje en Cyprus.  

 
Waarom neemt BP deze overstap? 
 

BP wil vereenvoudigen en verder standaardiseren. Daarom brengt BP de pensioenen in Europa zoveel 

mogelijk op één plek onder. Dan is er op een aantal terreinen minder lokale deskundigheid per land 

nodig. Dat is efficiënter en levert besparingen op.  

 
Medezeggenschap vanuit Nederland 
  

BP heeft met de overgang afgesproken dat er een Dutch Management Committee (DMC) wordt 

aangesteld. Dit DMC heeft dezelfde samenstelling als het huidige pensioenfondsbestuur: 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
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vertegenwoordigers van werkgevers, OR'en en verenigingen van pensioengerechtigden. Net als het 

huidige bestuur ziet dit DMC toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door 

het OFP en coördineert het de communicatie naar de Nederlandse deelnemers en pensioengerechtigden. 

Daarnaast heeft het DMC een adviserende rol richting het bestuur van het OFP BP Pensioenfonds. Op 

belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en heeft het DMC een 

adviesrecht naar het OFP-bestuur. 

 
OR en VO zijn positief 
 

De werkgevers en het pensioenfondsbestuur betrokken de ondernemingsraden en het 

verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds intensief bij de voorbereiding. De samenwerking 

verliep goed. Alle zaken over het opzetten van het Nederlandse deel van het OFP en de bijbehorende 

documenten zijn besproken. In november gaven zowel de ondernemingsraden als het 

verantwoordingsorgaan hun instemming en een positief advies. 

 
Hoe gaat het nu verder? 
 

Ook de toezichthouders op pensioenfondsen in Nederland en België gaven hun goedkeuring aan het 

voornemen om de pensioenen onder te brengen bij het OFP in België. Op 11 mei 2016 besloot het 

bestuur van het pensioenfonds BP om alle opgebouwde pensioenaanspraken per 1 juni 2016 collectief 

over te dragen van het Nederlandse pensioenfonds naar het OFP. Hierna gaat het pensioenfonds BP in 

Nederland in liquidatie en daarna houdt het op te bestaan.  

 
Kijk op www.pensioenfondsbp.nl voor meer informatie 
 

Daar wordt onder andere het laatste nieuws vermeld en is er meer uitleg en ook een lijst met veel 

gestelde vragen en antwoorden.  

 
Performance beleggingen en dekkingsgraad 
 

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is per 31 december 2015 uitgekomen op 107.3%. Begin 

van het jaar was deze 107.0%. Door de premiebijdragen en een vrijwillige bijdrage door de 

werkgevers zijn de bezittingen van het fonds in 2015 gestegen en staan per 31 december 2015 op bijna 

€ 1.2 miljard. 

 

Als gevolg van de daling van rekenrente van 1.86% naar 1.67% gedurende 2015 zijn de 

fondsverplichtingen van het pensioenfonds wederom fors toegenomen. Dit als gevolg van de 

maatregelen van de Europese Centrale Bank. 

  

Het behaalde rendement op de beleggingen in 2015 is matig geweest en is uitgekomen op ongeveer 

1.7%. Het rendement op beleggingen in obligaties/leningen was negatief, terwijl het positieve 

rendement  op aandelenbeleggingen niet voldoende was om het totale rendement op een beter niveau 

te brengen.  

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds BP is in 2016 verder gedaald en was eind mei 2016 101.8 %. De 

daling ten opzichte van het december % is voornamelijk het gevolg van de verdere daling van het te 

gebruiken rentepercentage. 

  

Het behaalde rendement op de beleggingen in 2016  is per eind april 2.6 %. De rendementen op 

vastrentende waarden (obligaties enz.) waren goed. Echter, het rendement op de aandelenbeleggingen 

was in die periode negatief.   

 

j.nieuwenhuize32@upcmail.nl 

 

Telefoon 010- 4743298 

http://www.pensioenfondsbp/
mailto:j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
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3.  VAN “VUUR”WERK NAAR UURWERK (2) 
 

Door Nico ter Horst 

 
Aanvulling; 
 

Naar aanleiding van het vorige verhaal over onze aarde en de 

seizoenen werd ik door een trouwe lezer er terecht op 

gewezen dat de wisseling van seizoenen zoals door mij 

omschreven wat meer uitleg nodig heeft. Seizoenen zijn een 

gevolg van het feit dat de aarde in ruim 365 dagen één maal 

rond de zon draait in een ellipsvormige baan. Omdat deze 

baan scheef ligt ten opzichte van de as waarom heen de aarde 

draait, staat de zon gedurende een deel van het jaar meer 

boven het noordelijk halfrond - het is daar dan zomer- en het 

andere deel van het jaar staat de zon meer boven het zuidelijk 

halfrond. 

 

Het  Meten van de tijd 
 

Om de tijd te meten paste men in die tijd in en om de Egyptische tempels een unieke combinatie van 

methoden toe. 
 

s’ Nacht werd de tijd op een tabel afgelezen aan de hand van de stand van enkele vaste sterren ten 

opzichte van de poolster. Was er geen heldere hemel, dan werkte men met een minder nauwkeurige 

methode; een hoge kruik werd met water gevuld. Er zat een gaatje in de bodem en gedurende twaalf 

uur sijpelde het water hierdoor naar buiten. Zo werd de tijd gemeten. 
 

Overdag was het de zon die door haar schaduw de tijd aangaf. Daarmee zijn we beland bij wat 

wellicht het oudste instrument is waarmee aan tijdmeting werd gedaan: de gnomon. 
 

De gnomon was een stok of een paal die rechtop in de grond werd gestoken. De schaduw van de stok, 

door de zon op de grond geprojecteerd, gaf de tijd aan. Met de gnomon kan men alleen dan 

nauwkeurig de tijd bepalen, wanneer de zon precies in het zuiden staat. Op elk ander moment van de 

dag hangt de plaats van de schaduw af van de hoogte van de zon; die hoogte varieert met de 

seizoenen. 
 

Door de bestudering van de bewegingen van de hemellichamen, is de zonnewijzer mede via de 

gnomon, ontwikkeld tot een vrij nauwkeurig meetinstrument van tijd. De eerste verbetering betrof het 

aangeven van de juiste uren. In China ontdekte men 1000 jaar voor onze jaartelling dat men de 

aanwijzing kon verbeteren door de 

gnomon scheef ten opzichte van het 

aardoppervlak te plaatsen. In 

werkelijkheid zette men de gnomon 

evenwijdig aan de as waarom de aarde 

wentelt.(zie aanvulling) 

 

Wat wij waarnemen als een beweging van 

de zon om de aarde is in werkelijkheid 

een wenteling van de aarde om haar as. 

 

 

 
Deel van een zonnewijzer uit de tijd 
van de Romeinen. 
      

Wordt vervolgd                 Bron: Uurwerken A.A. De Boer 
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4.   Fien van Reeven : 

 

Na 30 jaar BP Stores/Inkoop 
 

Gediplomeerd molenaar op Molen De Lelie 
 
 

Fien van Reeven heeft in haar 30 jaar bij BP Stores/Inkoop een unieke periode 

meegemaakt. Het was de periode van de invoering van de automatiserings- 

systemen SOL,TRAMS,TEROMAN en tenslotte SAP. 
 

"We waren echte pioniers in die tijd" zegt Fien. Iedere BP-er kreeg er mee te 

maken, geduld en begrip werden gevraagd maar waren niet altijd voorradig. 
 

Na haar pensionering in 2010 is Fien voor molenaar gaan leren, een pittige 

cursus van minimaal twee jaren (vier seizoenen).  Veel praktijk te midden van 

enthousiaste molenaars die zich inzetten voor het behoud van de Nederlandse 

molens. 
 

"Nu ben ik gediplomeerd molenaar"  zegt Fien trots. Mijn molenaarswerk is 

dan wel vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Dit eeuwenoude beroep vraagt 

veel zorg en aandacht. 

 

 
Door Piet van Kessel 

 
Zeilboot (Midget) in Brouwershaven 
 

Op het Eiland Schouwen en 

Duiveland waar de wind nooit rust, 

wonen Fien en Joop van Reeven. 
 

"Het uitzicht over de polder van 

Ellemeet, een dorpje bij 

Scharendijke, verveelt nooit" zegt 

Fien. We zijn hier verzeild geraakt 

doordat onze zeilboot in de haven 

van Brouwershaven aan de 

Grevelingen ligt. Iedere keer als we 

vanuit onze voormalige woonplaats 

Rozenburg  door de stille polder 

naar de ligplaats van onze boot 

reden, wilden we eigenlijk niet meer 

terug.  Dat hebben we toen ook 

maar gedaan en wonen we nu al sedert 1997 aan het einde van de Brouwersdam. Het is vanaf mijn 

voordeur maar een paar minuten fietsen naar molen “De Lelie”, maar daarover straks meer. 
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Rotterdam, Vlaardingen.    Stores en Inkoop ……...  
 

De eerste vijf jaren van mijn leven "50-"55 

woonde ik in de van de Poelstraat, een zijstraat 

van de Heemraadsingel in Rotterdam. Aan de 

overkant was een fietsenwinkel waar de "Reus 

van Rotterdam" zijn aangepaste fiets had laten 

fabriceren. Als hij de fietsenmaker wilde 

spreken stopte hij langs de gevel, ging op zijn 

trappers staan en tikte dan tegen het raam op de 

eerste etage. Voor mij als ukkie van vijf jaar was 

dat indrukwekkend, een echte reus. 
 

Werken in de olie in de jaren "60-"70  is wonen 

in Vlaardingen, het afgeladen pontje over de 

Maas was de kortste verbinding naar de 

raffinaderijen van Shell en Caltex. Mijn vader 

werkte indertijd bij Shell en toen ook ik bij een 

raffinaderij ging werken werden we binnen de 

familie "Het oliestelletje" genoemd. 

 

SOL 1980 
 

In januari 1980 werd ik als uitzendkracht voor 

twee maanden bij BP Europoort gedetacheerd. 

BP was begonnen aan  de automatisering van 

het beheer van de magazijnvoorraad. Lynes 

Verhaas van afdeling Stores was hiermee wat 

achterop geraakt en kon wel een hulp gebruiken. 

Mijn opdracht was de door hem ingevulde RE60 

om te zetten naar RS1, RS2, RS3 enz. Het 

uiteindelijke doel was de hele voorraad vanuit 

de kaartenbak op ponskaarten te zetten. Een 

automatiseringsbedrijf in Rijswijk drukte onze 

inbreng weer af op meters kettingpapier. 
 

Dit was de eerste stap naar de automatisering 

van het beheer van de magazijnvoorraad. Elk 

artikel, hoe klein dan ook, was ondertussen door 

onze handen gegaan. De kaartenbak kon naar 

het museum! De eerste automatisering Stores 

On Line  (SOL) was een feit. Ondertussen had 

Henk van de Berg (chef  Stores) mij gevraagd of 

ik nog even wilde blijven. Dat even is toen 30 

jaar geworden. 
 

De lezer kent vast nog wel het BAF formulier 

(Bestel Aanvraag Formulier). Hiervan moest na 

invulling een fotokopie gemaakt worden, en wel 

bij Gerard Dekkers die over de enige 

kopieermachine van de raffinaderij beschikte. Je 

moest het vriendelijk vragen aan Dekkerssss, 

vergat je de laatste letter van zijn naam uit te 

spreken dan siste Gerard de ssss er zelf 

achteraan. Hij bezorgde je dan een vuilgrijze 

kopie die nog stonk naar de ontwikkelvloeistof. 
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…… door de jaren heen    

Trouwens, het VOCAB nummer van 

kopieerpapier  is  25.80  zegt  Fien grinnikend, 

O-ringen liggen in sectie 19.52, olie en 

chemicaliën in sectie 03 en 13. Mijn leven is 

doordrenkt met VOCAB nummers, niet zo gek 

toch dat ze je op de gekste momenten  te binnen 

schieten.  

 

TRAMS 
 

“Een volgende stap naar verdere automatisering 

was op maat gemaakt voor onze raffinaderij”, zo 

vertelden ons de programmeurs. De naam van 

het programma was TRAMS al weet ik niet meer 

waar dit voor stond. 
 

Verder bleek "Op maat gemaakt" ook  deze keer 

geen garantie voor een goede pasvorm, er moest 

nog veel aan vermaakt worden om maar in 

kleermakerstermen te spreken. 
 

In deze overgangstijd werd ik aangewezen om de 

systeemfouten te verzamelen en te bespreken 

met de programmeurs waardoor ik grote kennis 

van dit systeem verwierf. Het was dan ook in 

deze periode dat ik de eretitel "FIEN VOCAB" 

heb gekregen. 

Ik herinner me nog dat, als we per ongeluk een 

combinatie van twee toetsen indrukten het hele 

systeem uitviel en dan duurde het weer een uur 

voordat het weer was opgestart.  

 

We vroegen aan de BP-gebruikers begrip en 

geduld, een artikel dat bij velen niet ruim 

voorradig was. Samen met de programmeurs aan 

de lijn hebben we de toetsencombinatie herhaald 

en zo werd de systeemfout opgespoord en 

hersteld. Spannende, maar vergeten tijden. 

 

TEROMAN 
 

Voor de liefhebbers ga ik nog even door met het 

opvolgende programma TEROMAN, een dóór 

en vóór BP geprogrammeerd voorraadsysteem. 

Als gevolg van de vele sores met TEROMAN 

kreeg deze door de geplaagde gebruikers een 

klankverwante naam waarin een algemeen 

bekende ziekte voor kwam.  De nieuwe generatie 

heeft er geen idee van wat er is afgeploeterd door 

magazijn en gebruikers voordat er een 

vlekkeloos werkend systeem kon ontstaan dat 

vanzelfsprekend en foutloos zijn werk doet voor 

de genoemde generatie. 
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SAP 
 

De opvolger van TEROMAN werd het algemeen internationale systeem SAP. "Dat systeem 

gebruikten wij bij AKZO ook" zegt Joop van Reeven, de echtgenoot van Fien die vol aandacht naar de 

beschrijving van 30 jaren carrière van zijn vrouw Fien zit te luisteren. 

 

"De overgang naar SAP was 

allerminst sappig" zegt Fien. In 

tegenstelling met de vorige generatie 

programmeurs ging deze samen- 

werking stroef, zeg maar 

frustrerend. Misschien was in 

velerlei opzicht de afstand tot deze 

programmeurs wel te groot. 
 

Al met al zie ik terug op 30 fijne en 

bijzondere jaren bij BP en Nerefco. 

Het waren altijd de collega's die de 

sfeer over de jaren hebben bepaald 

en ik herinner me dan ook met 

plezier: Theo de Man,  Piet 

Grotenboer, André Visnudath, Jan le 

Pair, Gerard Bank enz., enz.   Gediplomeerd molenaar Fien van Reeven   

 

Pensioen, wind in de zeilen 
 

Na mijn pensionering in 2010 kreeg onze boot (Midget) in Brouwershaven de wind langdurig in de 

zeilen. Een nieuwe periode in ons leven was aangebroken met veel ononderbroken vrije tijd en dito 

zeiltochten. Ik hou van wind, water en een verre horizon dus kom ik op Schouwen en Duiveland wel 

aan mijn trekken, maar op een dag……… 
 

"Molenaar zoekt collega's" 
 

 ..………  las ik in 2013 op "Nationale Molendag" op onze molen  't Hert in mijn woondorp 

Ellemeet. 
 

Ik dacht: "Ik heb ervaring met wind, zeilen en meteorologie ik hou van de seizoenen, en vanuit mijn 

werk (BP) leeft nog steeds het besef dat onderhoud een voorwaarde is voor  behoud en…. onze molen 

kon wel enig onderhoud gebruiken, dus….. 
 

Nadat ik me had opgegeven bij "Gilde Vrijwillige Molenaar" voor een cursus van minimaal vier 

jaargetijden ontving ik drie dikke mappen met theoretische kennis van het beheren van een 

windmolen. In de eerste plaats moest ik me verdiepen in alle molentypes van Nederland en er zoveel 

over weten dat ik in staat ben ze te 

bedienen. Meteorologie, historische 

materialenkennis i.v.m. de oude 

onderdelen, onderhoud en veiligheid 

moesten gestudeerd worden. 

Als stageadres kreeg ik door het Gilde 

"De Lelie", een windmolen in 

Elkerzee/Scharendijke aangewezen, 

tien minuten fietsen door de polder 

naar de praktijkles van molenaar 

Martin van der Steen. 
  

"In een windmolen krijg je respect 

voor het vernuft van oude techniek 

die erin wordt toegepast." vertelt de 
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gediplomeerd molenaar Fien van Reeven als ze Seconer-nieuws rondleidt door het inwendig van "De 

Lelie". De altijd vrolijke lach van Fien werkt aanstekelijk op haar omgeving. Fien verstaat de kunst 

om op een ontspannen bijna vrolijke manier haar werk en opdrachten serieus aan te pakken. Fien heeft 

door heel Nederland op allerlei molentypes stage gelopen, en op "Nationale Molendagen" is ze op een 

van de Nederlandse molens gestationeerd. 
 

Vorig jaar was dat in de uit 1821 daterende “Korenmolen Oostvoorne” aan de Molendijk 23 in het 

gelijknamige dorp Oostvoorne. Piet Bout die aan dezelfde dijk woont wilde deze molen ook wel eens 

van binnen bekijken en trof er een bekende lach en stem die de bezoekers rondleidde. "Dag Fien, werk 

je tegenwoordig bij het VVV zei Piet lollig?" "Nee Piet, ik ben hier in functie als gediplomeerd 

molenaar." Nou, je had z'n verbaasde gezicht eens moeten zien" grinnikt Fien. Hij vroeg direct 

enthousiast of ik over mijn molenaarsschap in Seconer-nieuws wilde vertellen, graag zelfs want mijn 

doel is om mensen enthousiast te maken voor deze mooie en interessante hobby! Misschien is het iets 

voor BP-ers  die de windmolens op het terrein hebben beheerd, haha. 

 

Fien krijgt een eigen molen 
 

Op Molen de Lelie heb ik de functie van tweede 

molenaar, dat wil zeggen dat ik de eerste 

molenaar Martin van der Steen help of soms 

vervang maar hij is de baas en verantwoordelijk 

voor de molen.  

In Oosterland aan de andere kant van het eiland 

nadert de Oosterlandse molen de afronding van 

een grote renovatie. Na de oplevering wordt ik 

er Eerste molenaar op mijn eigen molen. 

Fantastisch hoor, maar toch een hele 

verantwoordelijkheid.   
 

Vriendelijke groeten aan alle voormalige collega's en kom eens langs op de molen, je bent altijd 

welkom. 
 

Fien van Reeven 
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een 
personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex 
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit. In het 
personeelsblad 
 

   “Caltex Ster”  
 

werd in 1968 het volgende artikel geplaatst. 

 

5.  Ook onze raffinaderij beschadigd door 

Shell explosie 
 
In de vroege ochtend van zaterdag 20 januari 1968 werd het hele gebied rond de Nieuwe Maas 

opgeschrikt door een zware explosie op het terrein van de Shell raffinaderij. Deze ramp kostte twee 

mensen het leven, er vielen tientallen merendeels licht gewonden, maar vooral de materiele schade 

was aanzienlijk. Tachtig à negentig procent van de ruiten van woonhuizen, kantoren en bedrijven in de 

plaatsen Pernis, Hoogvliet, Spijkenisse en Vlaardingen werd door de kracht van de ontploffing 

volledig vernield. Ook werden muren en kozijnen ontzet, zoals van een school in Hoogvliet, die 

tijdelijk moest worden gesloten. Ook de raffinaderij, alsmede de gebouwen van Chevron Centrale 

Laboratoria liepen door de explosie aanzienlijke schade op. Persoonlijke ongelukken deden zich 

echter gelukkig niet voor.  

 
Toen wij op de ochtend van de ramp op het terrein van de raffinaderij arriveerden was onze eerste 

indruk: “Het valt wel mee”, maar na gesprekken met enkele collega’s bleek dat de schade groter was 

dan we aanvankelijk hadden gedacht. Vooral het kantoorgebouw en het gebouw van de C.R.O. 

(Central Refining Office) hadden grote glasschade opgelopen. Niet alleen waren de ruiten van vele 

kamers geheel of gedeeltelijk vernield, de glasscherven hadden ook aan kantoormachines, bureaus, 

gordijnen, verfwerk en muren schade toegebracht. In de 

meeste kamers heerste een enorme wanorde, de vloeren 

waren bezaaid met duizenden glasscherven en gordijnen 

hingen gescheurd voor de vensters, waar in de sponningen 

nog venijnig resten staken van wat eens ruiten waren. Met 

zorg gekweekte en besproeide plantjes waren door de 

explosie met pot en al van de vensterbak geblazen. De aarde 

uit de potten lag verspreid over de vloeren, bureaus, kasten 

en ander meubilair, terwijl in één der kamers zelf de telex 

met een dun laagje aarde en de schamele resten van “hoe-

heet-die-ook-al-weer”-plant was bedekt. 

 
 

De ravage in een van de kamers van het 

Central Refining Office. 
 

Reeds twee uur na de ontploffing werd op ons terrein een begin gemaakt met het opruimen van de 

ravage en het winddicht maken van de gebouwen. Doordat geen glas beschikbaar was moesten 

hiervoor hardboard- en aluminiumplaten worden gebruikt, die gelukkig in voldoende mate in ons 

magazijn voorhanden waren. De civiele dienst en de onderhoudsdienst slaagden erin alle gebouwen 

nog voor de avond schoon en dicht te krijgen. Toen de balans kon worden opgemaakt, bleek dat 550 

ruiten met een totale oppervlakte van 350 m² door de kracht van de explosie waren gesneuveld. 
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Behalve kapotte ruiten was er ook andere schade. De deuren van de depot-garage waren ontzet, terwijl 

die van de zogenaamde nissenhutten door de luchtdruk letterlijk uit hun sponningen waren geblazen. 

Ook de auto van de dienstdoende portier werd ernstig beschadigd door een vallende ruit. 

 

Doordat op het moment van de explosie de elektriciteit even 

uitviel en de gehele raffinaderij (met uitzondering van het 

ketelhuis) niet alleen down moest, maar ook geheel in het 

duister werd gehuld, bestond bij de leden van de nachtploeg 

aanvankelijk de vrees, dat de explosie zich op het eigen 

terrein had voorgedaan. Er ontstond echter in het geheel geen 

paniek, de zaak werd perfect in de hand gehouden en direct 

werden de vereiste matregelen getroffen voor het opnieuw 

starten van de verschillende units. Door het niet goed 

functioneren van een terugslagklep raakte de 300 pk 

elektromotor, die de voedingspomp van de Naphtha Unifiner 

van de Katalytische Platformer aandrijft, onklaar. De motor 

werd daarom in de loop van de zaterdag tijdelijk vervangen 

door een 50 pk minder vermogen leverende elektromotor van 

de Diesel Unifiner als gevolg waarvan de voeding van 1500 

m³ per dag daalde tot 1200 m³.   

 

 
Dankzij de inspanning van mensen van de 

onderhoudsdienst  waren alle gebouwen nog voor de 

avond winddicht. 
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6. 
 

 

Een anekdote ……… 
 

Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs of 

belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de vergetelheid. 

Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken” stonden de samenstellers 

versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel gingen. 

 
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft u ook een 
ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten. 
 
Deze keer twee gebeurtenissen opgetekend door Klaas Kuipers en in beeld gebracht door 
onze cartonnist Hans Koreman die een belangrijke rol speelt in het verhaal van Klaas. 
 

 

GELUKSVOGEL 
 
De anekdote in de vorige Seconer-nieuws deed me denken 
aan een keer dat ik op een vrije dag samen met Flip 
Treffers, onze shiftbrandweerman, zat te vissen bij steiger 5. 
Denk dat het in 1972 of ‘73 is geweest. De pollackjes beten 
geweldig. Flip had er zelfs vier aan drie haken. Een van de 
vissen was zo gulzig dat de haak met het aas door een van 
de kieuwen weer naar buiten schoot en daar hapte een 
volgende pollack op. Geluksvogel die man! Had meestal 
een vrije dag als het fikte. 
 

 
Stopt er een (ik dacht) lichtgroene 
Mercedes, er komt een man op ons 
toelopen en vraagt wat we aan het 
doen zijn. Ik liep net onder op de 
glooiing om wat zeepieren te 
zoeken. We stelden ons voor en 
vertelden dat we zaten te vissen. 
Dave Johnson de Refinery 
Manager, want die was het, ziet in 
Flip zijn tas twee flesjes bier staan 
en toen kregen we toch een 
reprimande. Het excuus dat we 
daar in onze vrije tijd stonden ging 
niet op. We mochten binnen de 
poort geen bier bij ons hebben en 
al helemaal niet nuttigen. We 
hebben de goede man maar 
beterschap beloofd. 
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Zoals boven aangegeven had Flip 
nogal eens een vrije dag als er 
een brandje was. Maar deze keer 
dus niet. Er werd brand gemeld op 
CDU III en Klaas dacht: Mooie 
gelegenheid om eens mee uit te 
rukken. Snel naar de brand- 
weergarage, waar al een aantal 
mannen zich in het witte pak stond 
te hijsen. 
 
Vol v. d. Berg zat al achter het 
stuur en het ging hem lang niet 
vlug genoeg. Schiet toch eens op 
riep hij me toe. Had net de broek 
aan en met het jasje onder de arm 
stapte ik op het houten bankje 
achter de cabine van de Bedford. 
Kwam tussen Frans Verbrugge en 
Hans Koreman te zitten. Vol had 
haast en met gezwinde spoed ging 

het richting CDU III. Op het houten bankje zat ik me in mijn jas te wurmen. Voelde 
me in de wind net een vogel, die aan het opstijgen was. 
 
Flip was zoals gesteld niet vrij en was met de Volkswagen Pick Up (die met de P-50 
achterop) ook naar de CDU III gegaan. Hij zag zo gauw niet waar het brandde en 
reed een rondje om de unit. Op het moment dat wij in de hoofdstraat langs de 
controlekamer stoven kwam Flip met de Pick Up de 3e laan uit. Vol ging hard in de 
remmen en ik zou met het open jasje nog vliegles gaan krijgen zo leek het. Gelukkig 
waren Hans en Frans zo goed om me snel bij de benen te grijpen. En zo lag Klaas 
op zijn buik op de cabine van de Bedford. Was even schrikken en achteraf ook wel 
lachen natuurlijk. 

 
Flip was nog steeds zoekende waar het brandde, maar gelukkig viel het allemaal 
mee en hadden de mannen op de plant het vuur al uit.  
 
Tekst: Klaas Kuipers  -   Illustraties: Hans Koreman 
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7. 

Seconer heeft honderdjarige in haar gelederen 
 
Het komt regelmatig voor dat, na het versturen van Seconer-nieuws, een of meerdere enveloppen 

ongeopend bij de Servicedesk van de raffinaderij worden terugbezorgd. De oorzaak is meestal een 

adreswijziging die niet tijdig bij ons is binnen gekomen. Wim van Vliet onze secretaris ontfermt zich 

in zo’n geval over de envelop en weet in de regel het juiste adres te achterhalen zodat een volgde 

editie op de juiste bestemming terecht komt. 

 

Bij het voorbereiden van de verzending van het april nummer werden we geconfronteerd met een 

mutatie betreffende de het adres van mevrouw M. Geense-Luck woonachtig in Oostvoorne. Nu is het 

niet de gewoonte om bij dergelijke mutaties ook de geboortedatum te controleren, maar wanneer je in 

een oogopslag ‘1916’ als geboortejaar aantreft dan valt dat natuurlijk op en stel je jezelf de vraag: “in 

welke relatie staat deze mevrouw tot Seconer”.  

 

Het huis-aan-huisblad WEEKBLAD WESTVOORNE van 13 april jl. bracht echter duidelijkheid met 

een bericht dat als aanhef had: 

 

Mina Geense is 100 jaar! 
 
Samen met de hieronder afgedrukte foto schrijft het blad dat mevrouw Geense op 30 maart 1916 in 

Rotterdam Kralingen geboren is. Zoals uit de foto blijkt kwam burgemeester De Jong haar feestelijk 

feliciteren. Mevrouw is sinds 2000 weduwe van Joop Geense met wie ze samen twee kinderen kreeg 

waarvan er één op zeer jonge leeftijd overleed. Mevrouw Geense is oma van drie kleinkinderen en zes 

achterkleinkinderen, aldus het artikel. 

 

Joop en Mina Geense hadden gedurende hun werkzame leven de taken verdeeld. Mina had de zorg 

voor haar kinderen en haar vader bij wie ze inwoonde en Joop was in de eerste jaren van hun huwelijk 

zeeman. Na zijn vaartijd trad Joop in dienst bij BP en werkte samen met Leo Oostrom, Bram Blok en 

Arie Lentjes  als operator op het toenmalige depot van BP in de Botlek. In die tijd had je op de Botlek 

voor het ketelhuis drie vaste mensen in de functie van Stoker, Joop Geense was daar een van.    

 

Desgevraagd weet Jan Bos nog te melden dat Joop Helemaal gek was van biljarten en dit zelf ook heel 

goed kon. Hij heeft in de begin jaren 70 een biljartclubje opgericht met een aantal oud BP-ers 

waaronder Jan Bos. “We moesten daarvoor wel een keer per week helemaal naar een café aan de 

Binnenweg in Rotterdam. Verder was het een keurige en vriendelijke man die nooit problemen had 

met collega’s” aldus Jan Bos.  

 

Bestuur en redactie van Seconer wensen mevrouw Geense en haar familie nog vele gelukkig jaren.  

        

 

 

 

 

 

 
  De 100 jarige 

  Mevrouw Mina Geense 

  samen met een kleindochter 

  en burgemeester De Jong 

  van Westvoorne tijdens de 

  huldiging in Oostvoorne.  
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8. 
 

 
Personalia 
 

 Met Pensioen : Mei 2016 R.R. van Doorn 

      A.T. van der Graaf 

      P.J. Swemmer 

      C. van de Weg 

 

   Juni 2016 H. de Jongh 

 

   Juli 2016 F.E. de Meijer 

      J.M. Flipsen 

  

 Overleden :  
\  

 19 april 2016, de heer J.H. Regeer, in de leeftijd van 77 jaar. 

 29 april 2016, mevrouw A.J. Beunk-van Leeuwen, in de leeftijd van 88 jaar. 

 3 juni 2016, de heer K.C. Kraak, in de leeftijd van 84 jaar. 

 10 juni 2016, mevrouw D. van der Schans-van der Schans, in de leeftijd van 81 jaar. 

  

 
 
 

 

 
 

 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2016. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 september aan: 

 

Redactie Seconer-nieuws 

 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 
 

 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

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 
06 22898310 
penningmeester@seconer.nl 

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

Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
pensioen@seconer.nl 
 

Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
leny@seconer.nl 

 
Gerrit Kamperman, IT-zaken ` Gerrit van de Peppel  Casper Diegenbach 
Kraanvogelhoek 12  Marmot 11 Patrijshoek 28 
3201 HE Spijkenisse  3225 RD Hellevoetsluis     3201 JK Spijkenisse 
0181 626506 0181 310108      0181 610921 
info@seconer.nl gvandepeppel@gmail.com     diegenbach@kayak.demon.nl 
 
 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

Stichting Pensioenfonds BP 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Stichting Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 

ASR Levensverzekering N.V. 
Postbus 3500 HB Utrecht  
Tel : 030 - 2574400 

e-mail: www.asr.nl/e-mail 
www.mijnaspensioen.nl/chevron 
 
 
 
● 
 
 
 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
Doorgeven van mutaties: 
T.a.v.: Pascalle de Bock (HR-services) 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:diegenbach@kayak.demon.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl


21 



22 

 

 
Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2016 
26 september,  Rederij Fortuna Spijkenisse     

          

 
Achternaam:  Dhr./Mevr./Mej. …………………………………………………………………………………………..    

Voorletters   .…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat en Huisnummer : ….………………..……..………………………………….……………………………………….. 

Postcode ……………           Woonplaats : ………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: …………………………………………….. 

 

Ik kom     0  alleen              

0 met Dhr./Mevr./Mej. …………………………………………………………………………. 

_______________________________________________________________________ 
 

0 Ik wil onder begeleiding van een gids wandelen in natuurgebied “De Pannekoek”  
(± 2,5 km.) en het museum bezoeken. 
 

0 Ik wil het museum bezoeken onder begeleiding van een gids en niet naar de 
“Pannekoek” 
 

0 Ik wil het museum en omgeving op eigen gelegenheid bezoeken    
________________________________________________________________________ 

 

Eventuele beperkingen en/of wensen: 
 

  0 Diabetes 

  0 Vegetarisch 

                      0 Wil gebruik maken van een rolstoel 

  0 Ik kom met een eigen rolstoel 

0 Anders: ………………………………………………………………………………. 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier VÓÓR  1 september 2015  opsturen naar:  P.J. Timmers 

        Eemsteyn 1 
        4251 HM Werkendam 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LET OP !!!  

• Inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen s.v.p. 

• Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U hiervan een bericht te 
sturen, eveneens naar P.J. Timmers, en wel VÓÓR 18 september (Briefje, e-mail 
(penningmeester@seconer.nl) of  telefoon 06- 228 98 310 

Indien U betreffende het vorige punt in gebreke blijft, heeft dat gevolgen voor de volgende 
reünie: U komt dan onderaan de lijst te staan. 


