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Met Seconer op Safari 
 

Seconer vertrekt met de bus naar Hilvarenbeek 

 
Zoals we in april in de vorige 

Seconer-Nieuws aankondig-

den zal de Seconer Reünie dit 

jaar plaatsvinden op maandag 

17 september. We vertrekken 

dan met de bus naar 

Hilvarenbeek om daar onze 

Reünie in de Beekse Bergen te 

vieren. De tocht naar 

Hilvarenbeek zal worden 

gemaakt met touringcars van 

de firma Ringelberg die, zoals 

gewoonlijk vanaf drie 

opstappunten, zo rond 11.00 uur zullen vertrekken.  

Wij hopen om 12.45 uur in Hilvarenbeek aan te komen. De aankomst is bij het Event Center 

Beekse Bergen.  

 
The Adventure Lounge en The Adventure Room 
 

Omstreeks 12.45 uur zullen we in Hilvarenbeek aankomen. We worden dan hartelijk 

ontvangen in The Adventure Lounge en The Adventure Room waar voor ons een eenvoudige 

lunch klaar staat. Daarnaast ontvangt u nog wat versnaperingen om op een aangename wijze 

de dag door te komen. Uiteraard wordt er tijdens de lunch ook koffie en thee geserveerd. Na 

de lunch gaan we richting Safariboot. 

 
Rondvaart Safariboot 

De meest ontspannen manier om op safari te 

gaan is met de safariboot. Na een korte 

wandeling gaan we om 14.15 uur aan de 

voorzijde van het park, bij het 

Kongorestaurant, aan boord op één van de 

boten die voor ons zijn gereserveerd 

namelijk de Livingstone of de Stanley. De 

kapitein vaart ons over de wateren van 

Afrika. Tijdens de boottocht van ongeveer 30 

minuten wijst een ranger aan boord ons op 

allerlei dieren die vanaf de boot te zien zijn, 

zoals neushoorns, koedoes, kamelen en 

ringstaartmaki’s. Zet je zintuigen op scherp, 

zorg dat je je camera bij de hand hebt voor de mooiste kiekjes, of leun achterover en geniet. 
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Roofvogel Safari 
 

Nadat de rondvaart safari is voltooid worden we in de gelegenheid gesteld om weer aan wal 

te gaan. We wandelen dan op ons gemak naar de Roofvogelsafari waar we omstreeks 15.00 

uur het vogel gedeelte van het safaripark binnen gaan. We zoeken daar een mooie zitplaats 

om in alle rust de show in ogenschouw te nemen. Beleef de spectaculaire roofvogelsafari 

terwijl de vogels rakelings langs uw hoofd vliegen. Tijdens deze safari ziet u de prachtigste 

vogels in actie, zoals de buizerd en de steppearend. Ook de weggevlogen zeearend is weer te 

bewonderen. De valkeniers tonen hoe de vogels jagen en welke technieken ze daarbij 

gebruiken. Misschien mag één van ons wel meedoen met de safari en landt er een palmgier op 

zijn of haar hand! 

     

Na afloop van de Vogelsafari, het zal dan ongeveer 15.30 uur zijn, wandelen we naar de 

opstapplaats  voor de Bussafari. 

 
Bus safari 
 

Onder begeleiding van een ervaren ranger 

gaan we een rondrit maken door het 

Safaripark Beekse Bergen. Tijdens de 

rondrit maken we kennis met onder andere 

de Leeuwen, Nubische Giraffes, Zebra’s 

en Kaapse buffels. De ranger geeft tijdens 

de rit uitleg aan de hand van voorwerpen 

zoals geweien, vacht en zelfs poep. 

 

Na afloop van de Bussafari rijden we terug 

naar het Event Center waar de drankjes en 

hapjes klaar staan voor het borreluurtje.   
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Diner in The Adventure Lounge en The Adventure Room 
 

Aansluitend aan het borreluurtje zal omstreeks 17.30 uur het buffet voor een over heerlijk 

diner  worden geopend. U zult kunnen genieten van diverse vleesgerechten, rauwkostsalades, 

aardappel- en huzarensalade met bijbehorende sauzen. En natuurlijk is er ook een broodbuffet 

met kruidenboter, olijfolie en roomboter. Voor de liefhebbers is er natuurlijk ook friet met 

frietsaus.  

 

Dit alles aangevuld met een bijbehorend drankje. 

Het diner zal worden afgesloten met een heerlijk 

dessert bestaande uit drie soorten ijs, 

huisgemaakte Bavarois en frisse fruitsalade met 

slagroom. Tot slot wordt er ook nog voor koffie 

en thee gezorgd. 

 

Om 20.30 uur zal het programma worden 

afgesloten en wordt u verzocht plaats te nemen in 

de bus van de firma Ringelberg die u ’s morgens 

naar Beekse Bergen heeft gebracht. 

 

Vervoer 
 

Zoals in de aanhef van dit artikel al aangegeven, heeft het Seconer bestuur besloten een aantal 

bussen van Ringelberg in te zetten om u op een comfortabele wijze naar Safaripark Beekse 

Bergen in Hilvarenbeek te brengen. We hebben daarvoor drie opstappunten gepland, 

namelijk: 
 

1. BP raffinaderij in Europoort  

2. Metrostation Hoogvliet Centrum 

3. Metrostation Slinge in Rotterdam 

 

Voor de drie opstappunten geldt in principe dat de vertrektijd omstreeks 11.00 uur zal zijn. 

De juiste vertrektijden zullen per locatie worden bekend gemaakt in de bevestigingsbrief die u 

zal worden toegezonden. 
 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven van welk opstappunt u gebruik wilt maken dan wel 

aangeven dat u liever met eigen vervoer gaat. We verzoeken u dat goed aan te geven zodat we 

zeker zijn dat er voor een ieder plaats is in de bus. 

 

U dient ook aan te geven of er een rolstoel gereserveerd moet worden en wanneer u wensen 

heeft ten aanzien van uw dieet.  

  

Na afloop van de reünie zullen de bussen op 17 september omstreeks 20.30 uur vanuit 

Hilvarenbeek vertrekken. Aankomst metrostation Slinge ± 22.30 uur, aankomst Hoogvliet 

Centrum 22.45 uur en tenslotte aankomst in Europoort ± 23.00 uur. De aankomsttijden zijn 

uiteraard slechts bij benadering te geven. 
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Met de bus vanaf de BP Raffinaderij in Europoort 

 

Vanaf de raffinaderij in Europoort vertrekt 

er op 17 september a.s. om circa 11.00 uur 

een touringcar richting  Safaripark Beekse 

Bergen. U zult deze bus aantreffen op het 

parkeerterrein bij poort 4, de zogenaamde 

TA poort waar u de auto kunt achterlaten. 
 

Voor de juiste vertrektijd verwijzen wij u 

naar de eerder genoemde bevestigingsbrief.  

 
 

 
U bereikt poort 4 als volgt: 

 

Komende vanuit Rozenburg neemt u op de 

N15 afslag 9 en gaat u direct na de afslag 

rechts af. U passeert de gaspoort en vervolgt 

de weg tot aan poort 4 aan uw linkerhand. 

 

Komende vanuit Oostvoorne neemt u op de 

N15 afslag 9 en gaat u direct na de afslag 

links af, u gaat onder het viaduct door en 

passeert de gaspoort en vervolgt de weg tot 

aan poort 4 aan uw linkerhand. 
 

 
 
Met de bus vanaf Metrostation Hoogvliet Centrum  
 

Vanaf het Metrostation Hoogvliet Centrum vertrekt er op 17 september a.s. eveneens een bus 

naar Safaripark Beekse Bergen. Voor deze bus geldt als tijdstip van vertrek 11.00 uur. Nadat 

iedereen is ingestapt wordt metrostation Slinge aangedaan. Voor de juiste vertrektijd 

verwijzen wij u naar de eerder genoemde bevestigingsbrief.  

 
Met de bus vanaf Metrostation Slinge     
 

Vanuit Metrostation Slinge zullen er om 11.00 uur één of mogelijk twee bussen vertrekken 

naar Safaripark Beekse Bergen. Eén van deze bussen heeft dan al het metrostation Hoogvliet 

aangedaan.  Voor de juiste vertrektijd verwijzen wij u naar de eerder genoemde 

bevestigingsbrief.  

 
Voor alle bussen geldt: Neem bij het instappen goede nota van het nummer van uw 

bus, deze brengt u na afloop van de reünie weer naar het punt waar u ’s morgens bent 

opgestapt.  
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Met eigen vervoer 
 

Ondanks de mogelijkheid om u per touringcar naar Safaripark Beekse Bergen in 

Hilvarenbeek te laten vervoeren zijn er ongetwijfeld deelnemers die er de voorkeur aan geven 

om met de eigen auto de reünie te bezoeken. Dat is natuurlijk geen probleem want het 

Safaripark Beekse Bergen heeft een uitstekende aansluiting op vijf minuten van de A58 en 

een enorme gratis parkeergelegenheid. Wel attenderen we deelnemers die met eigen vervoer 

komen er overigens op dat de deuren van het Safaripark pas om 12.45 uur opengaan. 

 
Het Adres van het Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is: 
 

Event Center Beekse Bergen 

Beekse Bergen 1 

50891 NJ Hilvarenbeek 

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 

2018. 

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 15 augustus 2018 
 

bij Leny Voorberg 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 

15 augustus  binnen komen zullen niet meer in behandeling worden genomen. 

 

Een ieder die zich voor de reünie heeft opgegeven zal begin september een bevestiging 

ontvangen.  

 

Voorafgaand aan de reünie kunt u eventuele vragen en/of opmerkingen stellen aan Leny 
Voorberg, zij is bereikbaar onder nummer 06-30609798. 
 
 

Hopelijk tot ziens in september. 

 

http://www.seconer.nl/
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De Rubberboot 
een verhaal van Harm Jager  
 

Herintroductie Harm Jager door Klaas Kuipers 

 

De laatste afleveringen van Seconer worden gesierd door bijdragen van Harm Jager. 

Oud Pernis en Botlek medewerkers zullen hem ongetwijfeld (her)kennen, maar voor de 

jongeren nogmaals een paar woorden over hem. 

Van Harm had ik een paar leuke verhalen in de Oud Rotterdammer gezien en daarop 

gereageerd.  

Aangezien we beiden in het bunkerwerk hebben gezeten leverde dat over en weer een aantal 

anekdotes op. 

Harm heeft op BP Pernis en Botlek gewerkt en is op een bepaald moment overgestapt naar de 

Vereenigde Tankreederij. Uit zijn verhalen blijkt dat de verhouding werkgever-werknemer in 

die tijd (midden jaren 50) anders was dan heden ten dage. Harm is niet alleen een goed 

verteller, maar hij schildert en zingt ook. En volgens kenners heel verdienstelijk. Maar nu snel 

naar Harm zijn verhaal. 
 

Na dolle dinsdag in het najaar van 1944 zijn wij met het hele gezin ondergedoken. Dat is niet 

voor niets geweest. Toen we veilig weer terug naar huis konden in de 2de Schansstraat stonden 

de putten van de geweerkolven in de buitendeur. Er was dus naar ons gezocht. 

 

Het schip waar mijn vader op werkte was verdwenen, maar van vrienden hoorde mijn vader 

dat zijn schip vermoedelijk in Delfzijl terecht gekomen was. Hij stapte op de fiets en peddelde 

naar Delfzijl. Hij vond zijn schip 

terug, hevig verwaarloost en met 

een defecte motor. 

Na enkele dagen hard werken had 

hij echter de motor weer in orde, hij 

kreeg van het Militair Gezag zijn 

brandstoftanks gevuld en kon hij 

gaan varen, richting Rotterdam. 

Bij de terugtocht uit Delfzijl over 

de Waddenzee naar Rotterdam met 

de waterboot Maas VI, kreeg mijn 

vader een reddingsboot mee. Er 

waren overal nog losgeslagen 

mijnen die vanuit de Noordzee de Waddenzee opdreven.  

Bij laag water raakten ze de grond en explodeerden dan wel eens als de uitstekende 

ontstekingsbuisjes de grond raakten. 

 

Gelukkig heeft mijn vader die rubberboot niet nodig gehad, maar wij waren er best blij mee.  

De rubberboot lag op het voorste trunkdek van de Maas VI en ik zou geen Rotterdamse 

jongen geweest zijn als ik hem niet zou gebruiken.  

 

Een luchtpomp hadden we niet en toen we probeerden of we de boot konden oppompen met 

lucht uit de startflessen van de motor, bleken daarvoor de leidingen te kort en rubberslangen 

hadden we niet. De enige mogelijkheid die overbleef was om hem met de mond op te blazen. 

Nou was die rubberboot geen kleintje en daar gaat een verschrikkelijke hoeveelheid lucht in. 
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Het is toch wel een compliment voor onze longen geweest, want we hebben er druk gebruik 

van gemaakt.  

 

Totdat bij het laden van de Maas VI een keer vergeten werd om de laadlier, waarin de slang 

hing, in zijn vrij te zetten. Dat zat zo! Als we moesten laden werd er een slang gebruikt met 

een doorsnee van ongeveer 12 “. Die slang hing in een lier die op de steiger stond. Dat laden 

ging zeer snel, in ongeveer 20 minuten waren wij beladen met 320 ton water. Het schip zakte 

dus zeer snel ongeveer 2 ½ meter naar beneden en de lier moest dus los staan anders ging het 

schip aan de draad van de lier hangen en die kon breken. Het was net na de oorlog en alle 

materiaal was ver versleten. Zoals ik al zei had iemand vergeten de lier in zijn vrij te zetten en 

voordat we het wisten kwam de hele laadmast naar beneden en viel bovenop de rubberboot.  

 

Pas na een week toen we op een zondag met een stel vrienden, Wim. v.d. L. met zijn broertje 

Johnnie van 10, Lykle D., Jan de R, Arie.van Z., Jan.. J.*, en mijn jongere broer Aad, onze 

rubberboot wilden gebruiken kwamen we er achter dat de boot lek was. 

Hij bestond uit 4 compartimenten waar er één van lek was, maar we dachten dat we het toch 

wel zouden redden. We plakten over de scheur in de boot een stuk zeildoek en bij gebrek aan 

lijm deden we dat met wat grijze verf.  

Voor de riemen visten we wat planken op.  

We waren met ons zevenen, en welgemoed 

lieten we de rubberboot te water.  

Omdat het op dat moment net doodtij was 

waren we in 10 minuten de Nieuwe Maas 

overgestoken, het ging prachtig en we 

rekenden al uit dat we voortaan het 

veerbootje, (2 cent per overtocht) niet meer 

nodig hadden om naar de Heyplaat te gaan.  
 

Het was op een zondag en we hebben heerlijk aan het strandje vertoefd, heerlijk in de zon 

gelegen, af en toe een stukje gezwommen en een beetje geflirt, (dat heette toen nog zo) met de 

meisjes die daar in groten getale aanwezig waren.  

 

We maakten indruk met onze rubberboot en al die meisjes wilden wel met ons meevaren. 

Maar aan het eind van de middag moesten we toch terug. Het lekke compartiment van de 

rubberboot was helemaal leeg gelopen dus dat moesten we eerst weer met onze adem vullen.  

We hadden veel gezwommen die dag dus hadden we beduidend minder fut. Maar na lang 

blazen leek het lekke deel toch weer aardig vol en welgemoed gingen we op de riemen naar 

de overkant. Maar er liep nu een sterke ebstroom en in een mum van tijd vlogen we 

stroomafwaarts richting Merwehaven.  

 

We peddelden als razenden om maar naar de andere kant te komen maar we konden niet tegen 

de stroom op roeien. Tot overmaat van ramp koelde de rubberboot die de hele dag in de zon 

had gelegen sterk af in het koude Maaswater, vooral het gedeelte dat lek was.  

We zetten de jongste, John, aan het blazen en ik vergeet nooit meer het betraande gezicht van 

dat ventje met zijn mond aan het ventiel van die rubberboot, hij dacht minstens dat we het niet 

zouden halen, maar hij bleef blazen. 

 

 

* Omdat met betrokkenen geen overleg is geweest over dit artikel zijn de namen, i.v.m. AVG, 

de nieuwe privacy wetgeving, omgezet naar initialen. 
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We kwamen aan bij de Merwehaven en konden daar met uiterste krachtsinspanning in varen. 

We krabbelden naar de kant en daar wilden er een paar over de wal naar de Koushaven gaan 

want daar lagen onze kleren.  

In die dagen waren we schijnbaar toch te preuts om in ons zwembroekje over straat te gaan, 

want we zijn toch bij elkaar gebleven en hebben met handkracht langs de kademuren onze 

rubberboot na uren zwoegen terug weten te brengen naar de Koushaven. We waren bekaf.  

We hebben een tijdje uit liggen rusten op de waterboot en zijn toen toch nog maar even gaan 

zwemmen. Mijn moeder zei altijd, van tegenslag word je 

sterk, en ze had nog gelijk ook, we waren ijzersterk.  

Dat jaar hebben we tot half november in open water in de 

rivier gezwommen en niemand had last van verkoudheid. 

Dat moet je jezelf eens voorstellen. Tot half november, het 

was haast winter.  Ik had het natuurlijk wel wat makkelijker 

dan mijn vrienden. Ik zat de hele dag op de rivier. Je was zo 

gewend aan het buitenleven dat de lage temperatuur je niets 

deed, en het was dood normaal om na het werk jezelf aan 

dek in te zepen en met een vlugge duik in je blote kont in 

het toen nog schone Maaswater je zelf af te spoelen en 

schoon was je weer.  

 

Ik at in die tijd niet, maar met permissie, ik vrat. Moeder kookte toch al wel smakelijk, al 

schijnt ze het wel eens geprobeerd te hebben met gevulde komkommers. Ik denk dat mijn 

vader daarover een veto heeft uitgesproken, we hebben dat namelijk nooit meer gegeten.  

Mijn vader hield van degelijke ouderwetse kost, er moest altijd een behoorlijk stuk vlees bij 

zijn al was het maar paardenvlees. Lekker gebraden en een hele pan vol met jus. Hij vond ook 

altijd kaantjes in die jus en ik heb ten onrechte heel lang gedacht dat kaantjes kleine stukjes 

vlees waren die in de jus ronddreven.  

Wanneer hij zijn vlees ophad moest je heel goed oppassen dat hij bij jou niet je laatste stukje 

vlees van je bord pikte. Daardoor komt het dat ik nu nog steeds eerst mijn vlees opeet voordat 

ik aan de ik aan de prak begin.  

Je wordt door het leven getraind…… 

 

 
Grappige quotes 
 

• Laatst hoorde ik muziek in de koelkast.  
Ik ging kijken en wat denk je?  
De BLUEBAND! 

 

• Van de lekkerste dingen in je leven word je dik, dronken of zwanger! 
 

• De beste manier om je echtgenoot iets te laten doen, is te suggereren dat hij er misschien te 
oud voor is. 

 

• Verjaardagen zijn goed voor je. De statistieken laten zien dat mensen die de meeste 
verjaardagen hebben, het langste leven. 
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Van de Bestuurstafel 
 

Nieuwe Secretaris 
Graag wil ik mij even voorstellen als nieuwe secretaris van het Seconer bestuur. Mijn naam is 

Paul Vieveen. 

 
Met ingang van dit jaar heb ik het secretariaat van Wim van Vliet 

overgenomen.  

Eerst heb ik met ruggensteun van Wim de activiteiten verricht en nu 

heb ik de verantwoordelijkheid en hebben wij, na vele jaren inzet, 

afscheid genomen van Wim. 

 

Ik ben op 1 mei 2011, als een van de laatsten, de Nerflex “ingegaan” 

en ontvang vanaf  november 2014 pensioen. In mijn werkzame 

periode ben ik actief geweest binnen de inkoop afdeling en als laatste 

o.m. verantwoordelijk geweest voor de inkoop van gas, elektriciteit 

en industriële gassen. 

 

Nu ga ik proberen met de andere (nieuwe en blijvende) bestuursleden Seconer draaiende te 

houden. Op dit moment heeft de invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei, een flinke impact.  

Deze heeft tot gevolg dat wij actiever aan de gang zullen moeten gaan om de gegevens van  

het ledenbestand up-to-date te houden. Tot dit jaar werd die informatie namelijk met ons 

gedeeld door de uitvoerder van het pensioenfonds Achmea: deze mogen dat, als gevolg van 

betreffende regelgeving, niet meer doen.  

 

Leden zullen nu wat actiever hun gegevens (naam, adres, woonplaats, e.d.) met ons 

moeten gaan delen om door ons van allerhande informatie (Seconer-Nieuws, info mb.t. 

reünies, e.d.) te kunnen worden voorzien: alleen dan kunnen wij betreffende post 

correct adresseren. 

 

In het volgende artikel leest u meer over de AVG.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat wij dat als bestuur op een goede manier kunnen gaan doen en kijk 

er naar uit om van dit bestuur de komende jaren onderdeel uit te maken.   

 

Paul Vieveen 
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Nieuwe privacywet 
Zoals jullie allemaal wel gemerkt zullen hebben is op 25 mei j.l. de nieuwe “Algemene 

Verordening Gegevensbescherming” van kracht geworden. Vele instanties, maar ook 

verenigingen hebben hier mee te maken, dus ook onze stichting. De invoering van deze wet 

geeft ons diverse moeilijkheden. Tot voor kort kregen we de namen en adressen van onze 

nieuwe leden aangeleverd door de pensioenuitvoerder, maar die doet dat nu niet meer. 

Ditzelfde geldt ook voor de administratie van BP. We zijn nu volkomen afhankelijk van de 

persoonlijke aanmeldingen van de nieuw-gepensioneerden. Ditzelfde geldt ook bij overlijden 

van gepensioneerden, ook dit wordt ons niet meer automatisch doorgegeven.  

 

Volgens de nieuwe privacy wet (AVG) moet voor onze leden duidelijk zijn wat wij met uw 

gegevens doen en daarvoor een zgn. privacy statement maken, zie onderstaand. 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

 

1. Ledenbestand  

Van u worden door ons bewaard: aanhef (dhr. of mevr.), uw voorletters, het 

tussenvoegsel, achternaam, adres (straat, nummer, postcode en woonplaats), email-

adres, telefoonnummer, de naam van uw partner en eventuele opmerkingen. 

 

2. Hoelang worden deze gegevens bewaard?  

Binnen drie maanden na het overlijden, indien ons bekend, worden de betreffende 

gegevens verwijderd. 

 

3. Wat doen we met deze gegevens?  

➢   de postadressen worden gebruikt voor het vier keer per jaar versturen van het 

contactblad “Seconer-Nieuws” en het versturen van de bevestigingsbrief na 

aanmelding voor de jaarlijkse reünie.  

➢ de emailadressen worden gebruikt voor het verzenden van spoedeisende berichten, 

zoals bijv. de activiteiten van de Personeelsvereniging van BPRR, berichten van het 

Pensioenfonds en/of het versturen van overlijdensberichten. Deze verzending vindt 

altijd plaats in de vorm van bcc (blind copy).  

➢ beide gegevensbestanden (NAW en email) worden niet aan derden verstrekt.  

Vandaar dat wij bijv. een mailing van de PV naar de gepensioneerden zelf doen. 

 

4. Wie heeft inzage in ledenbestand?  

Alleen het dagelijks bestuur, zoals aangemeld bij de KvK heeft inzage in de ledenlijst en 

de mogelijkheid deze aan te vullen en/of te wijzigen. De redactie van het “Seconer- 

Nieuws” krijgt stickers met geprinte adressen van de geïnteresseerde leden voor het 

versturen van het blad. 

 

5.  Rechten leden 
Alle leden hebben volgens de AVG de volgende rechten:  

➢ het recht om in te zien – dit is het recht om op te vragen welke data van de aanvrager 

bewaard worden en om te vragen wat er mee gedaan wordt.  

➢ het recht op rectificatie – de aanvrager kan naar aanleiding van bovenstaand recht 

vragen om wijziging van een of meer gegevens.  

➢ het recht op beperking van verwerking – een lid kan verzoeken om één of beide 

verwerkingen (post en/of email) te laten vervallen.  
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➢ Het recht om vergeten te worden – een lid kan verzoeken om zich uit te laten 

schrijven, waarna zijn bestand direct zal worden gewist. Om gebruik te maken van 

deze rechten dient de betrokkene schriftelijk of via email contact op te nemen met 

de secretaris. 

 

6.  Overige bepalingen 
Website  

De Website van Seconer dient hoofdzakelijk voor het geven van voorlichting. Indien er 

gebruik gemaakt wordt van invulformulieren, zoals bijv. bij het aanmelden voor de 

reünie, zal dat in een beschermde omgeving gebeuren. 

 

Portretrecht  

Op de website worden de foto's van de reünie geplaatst. Aanmelding voor de reünie 

houdt tevens in dat men goedkeuring geeft voor het plaatsen van de hierbij gemaakte 

foto's. Op basis van de onder punt 5 vermelde rechten heeft een persoon altijd de 

mogelijkheid om een foto te laten verwijderen. 

 

Vermelding in Seconer-Nieuws.  

Het bestuur zal uitermate terughoudend zijn met het vermelden van namen en de daarbij 

behorende feiten en het plaatsen van foto's, zonder eerst met de betrokkene contact te 

hebben opgenomen.  

 

Nieuwe leden  

Alle nieuwe leden, die zich bij Seconer aanmelden, zullen op hun rechten gewezen 

worden. Dit statement zal op de website geplaatst worden, zodat het voor iedereen is in 

te zien. 

 

Functionaris gegevensbescherming  

Door het bestuur zal iemand worden aangesteld die op de verwerking van de data en de 

rechten van de leden zal toezien. 

 

 

Kascontrole 1 mei j.l. 
De jaarlijkse kascontrole heeft door enkele onverwachte zaken enige vertraging opgelopen, 

maar heeft nu dan toch op 1 mei j.l. plaatsgevonden.  

 

De heren Bert Hazenoot en Marius van Altena waren deze keer aan de beurt om de controle te 

doen onder het toeziend oog van onze voorzitter Gerrit van de Peppel. 

Na intensief speurwerk hadden de controleurs geen onvolkomenheden gevonden en werden 

de kasstukken goedgekeurd, zodat op de eerstvolgende bestuursvergadering de 

penningmeester decharge kan worden verleend. 

 

Als beloning kregen beide heren voor hun werk een VVV-bon overhandigd door de 

voorzitter. 

 

Piet Timmers 
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Seconer bestuur. 
Jan Ketellapper. 
 

Het is al weer drie jaren geleden dat ik met mijn werkzaamheden bij 

BP ben gestopt. De eerste maanden heb je nodig om een nieuwe 

routine in het leven te vinden. 

Tijdens het werkzame leven  wordt je leven voor een groot gedeelte 

bepaald door je agenda. Hoeveel invloed dat heeft merk je pas als 

die tijdsbepaling minder belangrijk is geworden. Terugkijkend denk 

ik wel eens dat die vergadercultuur indertijd bij BP een tikkeltje 

overdreven was.  

De eerste twee jaren na mijn pensionering heb ik mij bezig 

gehouden met andere activiteiten zoals vrijwilligerswerk, wat 

bestuursactiviteiten bij een sportclub. Ook ben ik weer begonnen 

met een studie. 

Ik heb mij in die jaren niet of nauwelijks laten zien bij de raffinaderij. 

 

Toen hoorde ik dat er nieuwe, ‘jonge’ bestuursleden gezocht werden om in het Seconer 

bestuur zitting te nemen. 

Dat bestuur bestond tot voor kort uit mensen die zich al jaren met de activiteiten voor 

gepensioneerden bezig hielden. Op den duur is verse instroom toch noodzakelijk om 

verzanding op den duur te voorkomen. Het is niet gemakkelijk, zoals helaas het geval is bij 

meerdere besturen, om vrijwilligers te vinden. 

In mijn geval leek het mij wel weer leuk om hieraan mee te werken. Sinds een paar maanden 

kom ik weer regelmatig op de raffinaderij en vind het aangenaam om daar weer ex-collega’s 

te ontmoeten. Ik begrijp wel dat deze mensen er  niet op zitten te wachten om door  

gepensioneerden bezig gehouden te worden, ik kan mij dat nog wel herinneren uit mijn 

werkzame leven. 

Maar een praatje af en toe kan gelukkig nog wel. 

 

In verleden ben ik werkzaam geweest bij wat nu heet Technical daarna Production Planning , 

IT en later bij Commercial. Misschien dat het komt door de IT achtergrond maar ik ga het 

werk van Gerrit Kamperman overnemen die inmiddels dit werk al vele jaren heeft gedaan. 

Hij heeft de huidige website tot stand gebracht die vele jaren dienst heeft gedaan. 

De technologie staat niet stil, vandaar dat wij bezig zijn met het bouwen van een  nieuwe 

website (in vaktermen CMS:  Content Management System). 

Wij hebben met het leden van het bestuur een eisen en wensenlijst  samengesteld. Deze zal 

dienen als input voor het bedrijf, dat de website zal gaan bouwen. 

Zo moet het aanmelden van de reünie wat eenvoudiger worden met een terugmelding aan de 

aanvrager of de aanvraag al of niet is geaccepteerd. Dat heeft in het verleden wel eens geleid 

tot moeilijkheden. 

Het is ook de bedoeling dat er een archieffunctie komt zodat de ledenadministratie iets meer 

gestroomlijnd kan worden.  We blijven echter wel afhankelijk van uw input! 

 

Ik ga proberen met de overige bestuursleden iets te maken van Seconer.  Naast de website is 

uiteraard  het Seconer-Nieuws van groot belang. Gelukkig heeft  Rinus Poppelaars 

toegestemd eindredacteur te worden en daar zal hij elders in dit nummer verslag van doen. 

Het zou mooi zijn als we wat meer artikelen en interviews kunnen plaatsen van de huidige 

organisatie. Dat is mede van belang voor diegenen die nog niet zolang met pensioen zijn. 

Het nieuwe bestuur heeft er zin in en met uw hulp gaan we er een mooie tijd van maken. 
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BPRR PeeVee-feest 
Jacco Mostert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste PeeVee leden van  BPRR, 

 

Het is weer tijd voor een spetterend feest! 

Wij hebben een mooie en bijzondere locatie kunnen vastleggen. Bij de eerdere communicatie 

was deze op de achtergrond te zien en de meeste van ons hebben de locatie wel herkend. 

Het feest zal plaats vinden op zaterdagavond 24 november op de ss Rotterdam vanaf 20.00 tot 

01.00.  

 Een geweldige locatie midden in Rotterdam. We gaan er voor zorgen 

dat iedereen goed voorzien wordt van een hapje en drankje. Er is 

natuurlijk entertainment maar ook gelegenheid om rustig te genieten en 

wellicht bij te praten met collega’s. 

Voor wie: BPRR PV - leden en 1 introducee  

Aanmelden via de link: https://goo.gl/forms/zl7uy4xzAA6Xz2lf2 

 

Het Seconer bestuur heeft de aankondiging naar alle bekende email adressen van Seconer 

leden gestuurd. Heeft u de aankondiging niet ontvangen, stuur dan een mail naar 

kampergj@planet.nl of secretaris@seconer.nl  

Zorg dat u zich tijdig aanmeldt!! 

 

De toegangsbewijzen worden naar het huisadres gestuurd. 

Let wel op, niet aanmelden betekent geen toegangsbewijzen en geen toegang tot het feest! Er 

bestaat een mogelijkheid dat we een maximaal aantal aanmeldingen behalen en we de 

inschrijvingen moeten stoppen. 

Onder de aanmeldingen die voor 1 september zijn ingestuurd, worden 2 gratis 

overnachtingen op de SS Rotterdam verloot. Wil je hierop kans maken meld je dan snel aan! 

Wij als bestuur hopen wederom op een groot succes en we zien je aanmelding graag z.s.m. 

tegemoet. 

We zijn als bestuur ons ervan bewust dat er ook altijd collega’s niet bij kunnen zijn i.v.m. 

werkzaamheden in de shiften. Wij gaan ook deze keer weer proberen om hier op passende 

wijze aandacht aan te geven. 

 

Het BPRR PV Bestuur: Jacco Mostert, Astrid Halle-Knutzen, Krista Meijer, Marien Vlok, 

Richard Verheij, Marcel Marcos, Jos Werring en Roy van Ravensberg  

 

P.s. wil je een overnachting boeken aansluitend op het feest gebruik dan deze link, de kosten 

hiervoor zijn wel voor eigen rekening.  

https://ssrotterdam.com/special/bp-peevee-feest/ 

https://goo.gl/forms/zl7uy4xzAA6Xz2lf2
mailto:kampergj@planet.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
https://ssrotterdam.com/special/bp-peevee-feest/
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Nieuwe eindredacteur Seconer-Nieuws 
 

Graag wil ik mij even voorstellen als de nieuwe eindredacteur van Seconer-Nieuws. 

 

Ik ben Rinus Poppelaars, sedert 31 mei 2017, na 37 

dienstjaren, met pensioen.  Mijn laatste functie in actieve 

dienst was Team Leader Learning & Development. De laatste 

paar maanden heb ik mijzelf, op projectbasis, bezig gehouden 

met de transitie van Edumanager naar het centrale 

leermanagementsysteem My Talent & Learning. 

 

Gedurende vele jaren ben ik als secretaris actief bestuurslid 

van de Autohobbyclub, onderdeel van de PV, met ruim 320 

leden.   

 

 

Circa een jaar geleden ben ik door Piet Bout benaderd met de vraag of ik het leuk zou vinden 

om hem op te volgen als eindredacteur van Seconer-Nieuws. Piet verzorgde de eindredactie 

van Seconer-Nieuws al 19 jaar en gaf aan het stokje aan iemand te willen overdragen. 

 

Ik voelde mij zeer vereerd, maar gaf aan dat ik daarover wilde nadenken. Op het moment dat 

Piet mij vroeg was ik nog volop aan het werk en mijn pensioen aanstaande.  

Omdat bekend was dat er veel werk rondom de verplaatsing van de Autohobbyclub zat aan te 

komen, hierover hebben jullie in een eerder artikel kunnen lezen, heb ik met Piet afgesproken 

dat ik serieus over zijn vraag zou nadenken maar niet eerder dan eind april 2018 beschikbaar 

zou zijn. 

 

In de vorige editie van Seconer-Nieuws hebben jullie kunnen lezen dat de uitgifte van  

Seconer-Nieuws dreigde te stoppen omdat er geen nieuwe eindredacteur gevonden kon 

worden. 

Tijdens een recent overleg met een vertegenwoordiging van het bestuur en de redactie van 

Seconer-Nieuws hebben we hierover gesproken en geconcludeerd dat het erg triest zou zijn 

als het uitgifte van Seconer-Nieuws, waaraan al zoveel jaren door Piet Bout en de redactie 

met passie en veel inzet is gewerkt, zou moeten stoppen omdat er geen nieuwe kandidaat is 

opgestaan. 

 

Tijdens het goede gesprek heb ik besloten om de eindredactie van Seconer-Nieuws op mij te 

nemen zodat de uitgifte gewaarborgd blijft. 

Zoals eerder gezegd ervaar ik het als een eer, maar ook als een mooie uitdaging, om het werk 

van Piet Bout te mogen continueren. Op de één of andere manier kruisen de paden die Piet en 

ik in het leven bewandelen elkaar regelmatig. Eerder heb ik met Piet samengewerkt bij de 

afdeling Training, later werd dit Learning en Development. Op een gegeven moment ben ik 

Piet opgevolgd en uiteindelijk Team Leader Learning en Development geworden. Nu volg ik 

Piet dan op als eindredacteur van Seconer-Nieuws. Ook zijn we samen zeer actief geweest in 

de Ondernemingsraad en de kadergroep van het FNV tijdens de periode van de Joint Venture 

en de Nerefco periode.  
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Wat kunt u van mij verwachten. 
U kunt verwachten dat ik mij zal inzetten om, in samenwerking met de redactieleden, iedere 

uitgifte van Seconer-Nieuws zo goed en actueel mogelijk samen te stellen.  

Daarbij kijk ik uit naar een fijne en plezierige samenwerking met de redactie bestaande uit 

Piet van Kessel, Klaas Kuipers en Rob van Breda. Zij zetten zich al vele jaren in voor dit 

blad.  

Een goede samenwerking met het bestuur staat zeker ook hoog in mijn vaandel. 

 

Wat verwacht de redactie van u. 
Van de lezers van Seconer-Nieuws verwacht de redactie met enige regelmaat leuke stukjes te 

ontvangen die we kunnen publiceren. We hoeven niet uit te leggen dat er zonder kopij 

moeilijk een blad is samen te stellen. 

 

Heeft u leuke herinneringen uit het werkzame leven, bijzondere anekdotes, leuke hobby’s, 

bijzondere vakanties, opmerkelijke ontmoetingen etc. schrijf daar dan een stukje over of laat 

het de redactie weten als u iets heeft voor Seconer-Nieuws. 

Kijk eens door uw foto’s, misschien zit er daar wel één tussen die u inspireert tot een leuk 

verhaaltje. Foto’s die betrekking hebben op het stukje of foto’s van bijzondere momenten zijn 

zeker welkom. 

 

De redactie is u graag behulpzaam bij het samenstellen. Neem gerust contact op. 

Rinus Poppelaars 

 

   

Het HES-project. 
Zo nu en dan spreek je nog wel eens een voormalige collega die nog aan het werk is. Voor dit 

blad zijn we voor u natuurlijk altijd op zoek naar nieuwtjes over het bedrijf waar we allemaal 

zo lang hebben gewerkt. Eén van mijn eerste vragen luidt dan ook altijd, of er nog 

vermeldenswaardige projecten lopen. Het is daarbij overigens opvallend, dat wie je ook 

spreekt, iedereen het bijzonder naar z’n zin lijkt te hebben. Er is heel veel veranderd sinds 

“onze” tijd maar de goede onderlinge sfeer lijkt gelukkig gebleven. Uit een recent gehouden 

onafhankelijk onderzoek hiernaar (hoe denk je over je baas, je collega’s enz.) kwam een 

ongebruikelijk hoge score tevoorschijn! Goed om het allemaal zo te horen, maar dit terzijde. 

Er is recent namelijk een flink project gestart dat hier zeker het vermelden waard is. 

 

Het project  
Zoals de meesten van ons wel weten is de Raffinaderij via allerlei pijpleidingen met de 

buitenwereld verbonden. De RAPL naar Antwerpen, de RMR naar Duitsland, de leidingen 

naar het voormalige Botlekdepot en Pernis, de MOT en zo zijn er nog wel meer. 



17 

Binnenkort gaan er echter als gevolg van het zgn. HES project nog een paar bij komen.  

Wat is namelijk het geval?  

HES International, een grote terminal-operator, in zowel droge als vloeibare bulkproducten, 

gaat vanaf de Raffinaderij gezien, iets naar het westen, langs het Hartelkanaal een nieuwe 

terminal bouwen t.b.v. de op en overslag van petroleumproducten. U raadt het waarschijnlijk 

al, deze producten gaat zij betrekken vanuit onze BP raffinaderij die die iets verderop ligt 

langs hetzelfde Hartelkanaal.   

Op de bovenstaande foto ziet u een artist impression van de nieuw te bouwen terminal met 

onze raffinaderij op de achtergrond.  

Op de terminal komen tanks met een totale capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het 

tankvolume varieert daarbij van 5.000 tot 50.000 m3.  

Er zullen producten worden behandeld voor derden zoals diesel, gasolie, benzine, 

benzinecomponenten en kerosine, alsmede diverse biobrandstoffen zoals bijvoorbeeld 

ethanol. 

 

Er wordt een kade aangelegd voor drie grote of vijf kleinere schepen.  

Daarnaast komen er in de Hudsonhaven negen aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen.  

De kade voor zeeschepen zal ca 1200 meter lang worden. De kade voor binnenvaartschepen 

krijgt een totale lengte van ca 1000 meter. 

De aan en afvoer van de producten zal uitsluitend per schip gebeuren. Er zal dus geen vracht- 

of spoorvervoer worden ingezet.   

Het havenbedrijf is in het eerste kwartaal van dit jaar begonnen met de aanleg van het terrein 

en de kades. Op het moment van schrijven is er echter op die plek nog niet veel te zien. Het 

terrein is er nu nog woest en ledig en er rijden hoofdzakelijk wat zandwagens en bulldozers 

rond. 

 

De aanpassingen aan “onze” kant 
 

Zoals gezegd, zal de raffinaderij deze nieuwe terminal gaan 

voorzien van producten. Dit via vijf nieuw aan te leggen 

leidingen. Verder komen er natuurlijk de nodige communicatie 

en instrumentatie verbindingen, maar dat spreekt vanzelf. 

 Zoals u zich waarschijnlijk wel kunt voorstellen zal er met 

name bij Oil Movement, dan wel het een en ander moeten 

worden aangepast om dit allemaal mogelijk te maken.  
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Op de foto hieronder ziet u de route van het nieuw te bouwen  pijpentracé.  En er moet 

natuurlijk nog van alles worden aangepast, zoals aansluitingen op de bestaande installatie, 

extra leidingen, hier en daar    zwaardere pompen enz.  

Het nieuwe pijpentracé komt ongeveer langs de zevende straat te lopen.  

Aan het eind daarvan staat nu nog een windmolen, maar die staat in de  weg en zal dus 

binnenkort moeten gaan verdwijnen.  

Ik heb overigens begrepen dat alle windmolens op termijn weer gaan verdwijnen. Ze vormen 

kennelijk een te groot veiligheidsrisico. Het plaatje hierboven geeft u een aardig overzicht 

van alle uit te voeren modificaties. 

 

Naar buiten 
Aan het eind van de zevende straat komen 

de vijf leidingen vanaf het BP terrein over 

het BP hekwerk naar buiten. Vanaf dat punt 

zal HES het overnemen. Ze gaan vervolgens 

via een “piggingstation” eerst langs het hek 

in het leidingtracé, om dan onder het 

Hartelkanaal door te gaan om aan de andere 

kant (via een boring) op het HES terrein 

weer boven te komen. 

De streefdatum voor ingebruikname van het 

geheel is januari 2020. Het e.e.a. is echter 

mede afhankelijk van nog lopende 

vergunningaanvragen.     

 

Rob van Breda 
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Altijd wat…. 
 
Het is niet zo eenvoudig als het lijkt hoor, een stukje schrijven voor (oud) collega’s. Toen we 

nog werkten was het tamelijk eenvoudig. Je schreef een stukje. soms een beetje kritisch, over 

een gebeurtenis waar iedereen wel de achtergrond van wist. Je stak er soms een beetje de 

draak mee en als je pech had werd je er vervolgens door de RM aangesproken die dan vond 

dat je wel een beetje positief moest schrijven…..  Tegenwoordig ligt dat anders. We zijn 

allemaal met pensioen en een ieder leidt nu z’n leven op zijn eigen manier. De één heeft een 

caravan of een camper, de ander houdt kippen of doet aan tuinieren, en zo hebben we 

allemaal wel wat. Maar wat vindt de gepensioneerde BP-er nu de moeite van het lezen waard 

zo vragen redactieleden zich regelmatig en soms met enige vertwijfeling af? Ik vroeg het ooit 

eens aan wijlen Piet van B. Piet vond de stukjes over varen en bootjes altijd leuk vertelde hij 

me toen. Ik vond dat toen wel prettig om te horen, want dat is zo’n beetje het enige 

onderwerp waar ik een klein beetje verstand van (denk) te hebben.  Bootjes en water, ik ben 

er bijna m’n hele leven mee in de weer geweest.  

 

We varen nu nog steeds en inmiddels met onze zevende boot, en vinden het nog steeds leuk. 

Nu gaat het alleen op een wat andere manier als vroeger. Vroeger…toen “moesten” we overal 

zo nodig naar toe. Je voer naar België, Engeland, Frankrijk of Denemarken en zo. Je telde 

voor je gevoel pas mee, (en dat was belangrijk!) als je in je vakantie flinke zeereizen maakte. 

Dat het vaak meer op de motor varen was dan lekker zeilen en dat het vaak flink stressen was 

om na een flinke reis bij slecht weer, weer op tijd op je werk te komen dat vertelde je er later 

in de kroeg maar niet bij….  

 

Ankeren 
Tegenwoordig doen we het een stuk kalmer aan. We zijn wat vaker in de eigen jachthaven te 

vinden en ankeren is tegenwoordig een favoriete bezigheid. Voor anker liggen is heerlijk. Er 

gaat een enorme rust uit van een schip dat voor anker ligt.  

Je bent voor je gevoel volkomen vrij van alle besognes van de vaste wal.  Je staart een beetje 

over het wijde water en geniet ervan. Wat een rust…..Totdat opeens de wind uitschiet of, wat 

vervelender is , plotseling draait. Dan is Leiden in last. Dat is trouwens het kenmerk van 

varen. Er gebeurt altijd wel wat en meestal volkomen onverwacht. Is het niet bij jou, dan is 

het wel bij je buren. Een paar keer per jaar speel ik op onze jachthaven een weekje voor 

havenmeester en ik kan u verzekeren, je verveelt je dan geen moment!  Er is altijd wel 

iemand die een of ander probleem heeft waarvan hij vindt dat alleen de havenmeester dat kan 

oplossen. Zelf hebben we in al de jaren waarin we varen ook wel het e.e.a. meegemaakt.  

Nu het voortbestaan van het Seconer-Nieuws weer lijkt gewaarborgd, lijkt het me wel aardig 

om zo nu en dan in een volgende aflevering wat van die gebeurtenissen de revue te laten 

passeren. 

 

Door Nederland 

Zo besloten we eens een keer met onze kinderen een tocht door Nederland te gaan maken. We 

hadden in die tijd een heel leuk  handzaam bootje waarvan we de mast tamelijk gemakkelijk 

konden strijken. Een heel handige optie bij een tocht door een land met zoveel bruggen als 

Nederland. De tocht verliep voorspoedig maar het geheel werd overschaduwd door een 

weerspannige buitenboordmotor. Regelmatig gaf het ding de geest en werd dan na wat 

magisch gepruts weer aan de gang gebracht.  
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Na verloop van tijd begonnen we 

haar een beetje  te leren kennen. Het 

motortje had het meest naar de zin 

als er flink toeren werd gemaakt. Bij 

lagere toerentallen sloeg ze nog al 

eens af.  

 

Om achteruit te kunnen slaan moet je 

onvermijdelijk even terug in toeren 

en dan ging het nogal eens mis. Zo 

waren we met horten en stoten door 

Nederland gevaren. Eerst naar het 

Oosten en toen bij Arnhem de 

Gelderse IJssel op en zo verder via Overijssel naar Friesland. Vervolgens het IJsselmeer 

overgestoken naar Medemblik en toen door Noord Holland weer Zuidwaarts naar 

Amsterdam.  

Zo voeren we op een mooie rustige zondagmorgen rond koffietijd door de Amsterdamse 

Kostverlorenvaart. Mijn vrouw was net koffie aan het zetten en we schoten lekker op door het 

pittige karakter van ons buitenboordmotortje. We naderden een brug, toen opeens tot onze 

grote schrik er een enorm groot motorjacht aan de andere kant van de brug verscheen. Ze voer 

recht op ons af en één ding was me op dat moment volkomen duidelijk… We pasten beslist 

niet met z’n tweeën tussen de pijlers van die brug. Achteruit slaan was geen optie en dus bleef 

er maar één mogelijkheid over. We konden nog net met een scherpe bocht voor dat 

motorjacht wegdraaien en zo geschiedde. De scherpe draai was voor ons en de boot geen 

probleem. Ons motortje was het daar echter niet mee eens. Die wilde alleen maar rechtuit en 

het liefst zo hard mogelijk en dat werd letterlijk z’n ondergang. Halverwege de bocht hoorde 

ik achter me een woest klinkend geluid. Het klonk heel onheilspellend, zoiets als 

“vrooooaaap”. Het geluid was kort maar hevig.  

Ik draaide me om en zag in een flits nog net hoe ons motortje definitief afscheid van ons nam 

door zich met motorstoeltje en al onder water te begeven, om nooit meer boven te komen….  

 

Op sleeptouw 

We hadden gelukkig nog voldoende 

snelheid om langs een kade af te kunnen 

meren en om even bij een kop koffie bij te 

komen van de schrik. Onze kinderen 

gingen een paar kussentjes opvissen die in 

de consternatie overboord waren gevallen 

en ik liep even naar de brugwachter. Hij 

had hele voorval gezien en had ook al een 

mooie oplossing voor ons probleem 

bedacht. Zometeen, zei hij, moet ik de brug 

openen voor een groot motorjacht. Dat doe 

ik dan niet en ik hou de brug dan gesloten.  
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Als hij me dan oproept, vraag ik hem of hij jullie naar de Nieuwe Meer wil slepen. Dat is niet 

zover hiervandaan en daar zijn jachthavens met voorzieningen voor een reparatie. Het was 

een goed plan en het werkte perfect. Het motorjacht had net een tocht naar Parijs achter de 

rug en de schipper kon dus goed varen. We kregen een sleepje en op het Nieuwe meer leverde 

hij ons af bij een zeilvereniging waar tot groot genoegen van onze zoon vlak aan het water 

een piano in het clubgebouw stond, want die had ie zo gemist onderweg.  

De havenmeester was een geschikte vent en samen hebben een dag later van een paar stukken 

ijzer een provisorisch motorstoeltje in elkaar gelast. Aan een vriend vroeg ik of hij een klein 

tweedehands buitenboordmotortje voor me wilde halen, waarvan ik wist dat het te koop 

stond. Zo konden we een paar dagen later onze tocht naar huis vervolgen.  

 

Het was wel even wennen hoor. Het nieuwe motortje was maar 4pk en had ook maar een 

klein schroefje. Als je gas gaf gebeurde er tot onze aanvankelijke schrik helemaal niets, maar 

geleidelijk aan begon de boot dan toch op gang te komen om uiteindelijk op een acceptabel 

gangetje uit te komen. En zo zijn we op een slof en een schoen door Zuid Holland terug naar 

huis getuft. Het was op het moment van het voorval wel even slikken, maar zoals altijd als je 

in de problemen komt, zijn er aardige mensen die je op het kritieke moment de helpende hand 

toesteken. Zo ook toen. Volgende keer meer. 
 

Rob van Breda 
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Personalia 
 

Met Pensioen : 
1 januari 2018 K.C. Boone  Senior Operator 

 J.W. van Dijk  Senior Operator 

 J.A. Bakelaar  Allround Operator 

 R Smit  Trainer / Coordinator 

 P.R. van Leeuwen Team Leader Shift Operations 

 T.J. Visser  Senior Operator 

 F. Vogelaar  Asset Planner E/I 

1 februari 2018 G. Plantinga  Shift Fire Commander 

  

Overleden :  

12 april 2018, mevrouw F. Briers Frusch, in de leeftijd van 94 jaar. 

13 april 2018, de heer Pierre van Nassauw in de leeftijd van 70 jaar. 

24 april 2018, de heer Gijs de Heer in de leeftijd van 71 jaar. 

12 mei 2018, mevrouw Leny Kruik in de leeftijd van 80 jaar. 

22 juni 2018, de heer Hans van Everdingen in de leeftijd van 52 jaar. 

 

 

Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen mogen gegevens niet meer zomaar, zonder 
toestemming, worden verstrekt aan derden. We ontvangen dus niet meer automatisch 
gegevens van de pensioenuitvoerder of de administratie van BPRR. 
Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten wanneer u met pensioen gaat, of u 
Seconer-Nieuws wilt ontvangen of een bericht van overlijden wilt doorgeven. 

 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 
De redactie.  
 
 

 

 

De volgende Seconer-Nieuws verschijnt op 15 oktober 2018. 

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

 

Redactie Seconer-Nieuws 

 p.a: Bogerdweg 39, 4315C Dreischor Tel. 0623695978  

e-mail: poppelm@zeelandnet.nl 
 

 

 

mailto:poppelm@zeelandnet.nl
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Beste collega’s 

U bent verzekerd bij ONVZ. Wij (Stichting Verenigde Gepensioneerden Oliebedrijven) 

hebben voor u via Meeus een collectief contract afgesloten, waardoor u korting hebt gekregen 

op de premie voor basisverzekering. 

 

Op geregelde tijden willen wij u toch ook iets vertellen over de verzekering en over de 

producten. 

 

Met vriendelijke groeten 

Martin Berens 

 

ONVZ Zomereditie 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u op vakantie gaat, denkt u liever niet aan tegenvallers zoals ziekte of een ongeval. Toch 

is het goed ook daar rekening mee te houden.  

 

Check uw verzekering; Wereldfit, zonder zorgen op reis 
 
Uw zorgverzekering vergoedt vaak niet alle zorg in het buitenland. Daarom is het goed dat als 

u op reis gaat goed te kijken of u ook de verzekering wereldfit heeft. Heeft u in het buitenland 

spoedeisende zorg nodig, dan wordt er wel vanuit de basisverzekering een vergoeding 

daarvoor verstrekt maar nooit meer dan dat de zorg in Nederland zou gaan kosten. Mocht de 

rekening hoger zijn, dan zult u zelf de rest moeten bijbetalen. Met de verzekering Wereldfit 

heeft u een volledige dekking voor spoedeisende zorg. Daarnaast vergoedt Wereldfit 

geplande zorg in Duitsland en België, als het gaat om zorg die vergoed wordt uit de 

basisverzekering. Ook zonder wereldfit wordt geplande zorg in Duitsland en België vergoed, 

alleen tot het bedrag wat er in Nederland voor staat. Voordat u iets laat doen in het 

buitenland, neem dan eerst even contact op met de zorgconsulent van ONVZ. 
 

Vergeet uw medicijnverklaring niet  
 
Medicijnen mee op reis? Sommige medicijnen zijn streng verboden in het buitenland. Vraag 

daarom uw arts of apotheker of u een medicijnverklaring nodig hebt. Of controleer bij het 

CAK. 

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis
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Persoonlijke ondersteuning van de ZorgConsulent  
 

ONVZ is meer dan een zorgverzekeraar. Zo staan de medisch 

opgeleide ZorgConsulenten van ONVZ voor u klaar om voor u te 

bemiddelen als u op een wachtlijst staat, om u te ondersteunen 

als u mantelzorger bent of u te helpen bij het voorbereiden van 

een gesprek met uw arts of andere zorgverlener.  

 

Daarnaast denkt de ZorgConsulent graag met u mee op het 

gebied van preventie. Heeft u een aanvullende verzekering Vrije Keuze Extrafit, Benfit, 

Optifit, Topfit of Superfit, dan heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van 

preventiecursussen. Voorbeelden hiervan zijn de preventiecursussen Valpreventie, Gezonde 

voeding en gezond gewicht of Leren omgaan met een chronische ziekte. De ZorgConsulent 

vertelt u hier alles over. 

 

Uw zorgpas digitaal in Mijn ONVZ en de ONVZ-app  
 
ONVZ heeft de zorgpas/EHIC vervangen voor een digitale variant. In MijnONVZ en de 

ONVZ-app kunt u deze digitale zorgpas eenvoudig oproepen. Zo heeft u altijd uw zorgpas bij 

de hand en kunt u, mocht het nodig zijn, direct contact opnemen met de alarmcentrale. De 24-

uurs service van ONVZ Zorgassistentie kunt u bereiken op 088 6689767 of vanuit het 

buitenland: +31 88 668 97 67.  
 
De zorgpas is te vinden in het menu van de ONVZ app bij ‘Meer’ > ‘Digitale zorgpas’. Maakt 

u nog geen gebruik van de ONVZ app? Deze is te downloaden in de App Store of Google 

Play en dient eenmalig  geactiveerd te worden. Daarna logt u eenvoudig in met een 

zelfgekozen pincode. Om de app te activeren volgt u de volgende stappen: 

• Log in bij MijnONVZ 

• Kies in het menu 'Direct regelen' voor 'App activeren' 

• Klik op de knop ‘Aanvragen’ om een activatiecode te 

laten verschijnen 

• Voer de activatiecode in op de app 

• Maak een persoonlijke 5-cijferige pincode aan in de 

app, waarmee u voortaan op de app inlogt. 

 

https://www.onvz.nl/zelf-regelen/de-zorgconsulent
https://www.onvz.nl/account/login
https://www.onvz.nl/account/login
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 
Rinus Poppelaars Piet van Kessel  Klaas Kuipers   Rob van Breda 
Eindredactie Scherpenhoek 80  Slotlaan 28   Lumeyweg 49 
Bogerdweg 39 3085EG ROTTERDAM 3233DD OOSTVOORNE  3231CD BRIELLE 
4315CB DREISCHOR 010-5016851  0181-485797   0181-416364 
0623695978 Kessel.PA@inter.nl.net klaas-ali.kuipers@planet.nl rjvanbreda@gmail.com 
Poppelm@zeelandnet.nl 
                
 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Gerrit van de Peppel, Voorz. 
Marmot 11 
3225 RD Hellevoetsluis 
0181 310108 
voorzitter@seconer.nl 
 

Paul Vieveen, Secretaris 
Van Hogendorplaan 9  
3299 AR Maasdam 
078 6763237 
secretaris@seconer.nl 
 

Piet Timmers, 
Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
06 22898310 
penningmeester@seconer.nl 

 
Klaas Otter 
Heggepad 1  
3233 EM Oostvoorne 
0181 484752 
kmotter@chello.nl 
 
 

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

Leny Voorberg 
Annie M.G. Schmidtsingel 34 
4421 TA Kapelle 
06 30609798 
leny@seconer.nl 

Jan Ketellapper, IT-zaken   
Gaarde 7   
3232 VW Brielle        
06 19200128        
info@seconer.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 Van Hogendorplaan 9 3299 AR Maasdam. 
 
 
● 
 
 

Pensioenfonds BP 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: 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 2072 - 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. afdeling HR-services 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam 

 

mailto:Kessel.PA@inter.nl.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:rjvanbreda@gmail.com
mailto:Poppelm@zeelandnet.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:kmotter@chello.nl
mailto:pensioen@seconer.nl
mailto:leny@seconer.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2018 
17 september Beekse Bergen Hilvarenbeek  

 

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

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

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

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

Telefoonnummer: …………………………………………….. 

 

Ik kom     0  alleen              

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

0 met eigen vervoer 

0 met busvervoer opstapplaats Raffinaderij 

0 met busvervoer opstapplaats metro Hoogvliet centrum 

0 met busvervoer opstapplaats metro Slinge 

 

De definitieve vertrektijden (rond 11.00 uur) zullen per locatie worden bekend gemaakt in 

de bevestigingsbrief die u begin september zal worden toegezonden. 

_______________________________________________________________________ 
 
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  15 augustus 2018 opsturen naar:    H.G. Voorberg 

        Annie M.G.Schmidtsingel 34 
        4421 TA Kapelle 
        leny@seconer.nl 

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

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

• Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U alleen per mob telefoon dit te 
melden aan Leny Voorberg 06-30609798. 
 

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


