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Op zoek naar mogelijkheden
Het Recreatief Cultureel Fonds (RCF) van Yara Sluiskil organiseert al jaren sportieve en 

gezellige activiteiten voor jong, oud, gepensioneerd of nog in actieve dienst. Ook kan je lid 

worden van verschillende clubs van het RCF om zo ook buiten werktijd met elkaar op te 

trekken, zoals met elkaar tennissen, fietsen of motorrijden. Het RCF wil al haar leden een zo 

gevarieerd mogelijk programma aanbieden.

De coronapandemie heeft er voor gezorgd 

dat vorig jaar niet alles kon doorgaan. 

Gelukkig mag er inmiddels weer gesport 

worden in de buitenlucht, al dan niet 

met aanpassingen. Afgelopen jaar zijn er 

verschillende creatieve ideeën ontstaan om 

toch een alternatief te bieden. Toch zou 

het RCF weer graag de mouwen opstropen 

om weer een gevarieerd programma neer 

te zetten voor haar leden. Dit kost achter 

de schermen veel voorbereiding en met de 

huidige maatregelen is er veel onzeker.

Daarom heeft het RCF besloten ook de 

Vikingsdag en de activiteit met de Young 

Yara’s voor dit jaar niet door te laten gaan. 

Graag had het RCF de Young Yara’s weer 

meegenomen naar een leuk pretpark, zoals 

de Phantasialand en de Efteling, waar 

de reis naartoe ging in 2017 en 2019. 

Vorig jaar was het alternatief een voucher 

om bijvoorbeeld te mogen knuffelen met 

Alpaca’s of naar Mini Mundi. Ook voor dit 

jaar wordt er naar een alternatief gekeken.

We zetten in op een gezellige, feestelijke 

en mooie Vikingsdag en Young Yara dag in 

2022.

Vorig jaar kregen Young Yara’s een voucher om 
lokaal iets te ondernemen zoals Alpaca’s knuffelen 
bij Alpacaworld in Koewacht. 
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Een boom opzetten over onze geschiedenis
Op en rond het terrein van Yara schrijven bomen geschiedenis over markante gebeurtenissen in de 

lange historie die ons bedrijf kent. Iedere boom kent z’n eigen biotoop en biedt vaak onderdak aan 

vele andere plantjes, schimmelsoorten, insecten en niet te vergeten de vogels die nestelen in de 

takken. Bomen kunnen generaties overleven en als ze konden praten veel vertellen. Wie goed luistert 

hoort het zelfs een beetje, ook op en rondom ons terrein vertellen ze ons het verhaal van de fabriek. 

Wie over de industrieweg naar Yara rijdt ziet vlak 

voor de entree, waar vroeger het casino stond, 

vijf grote platanen. Deze vijf gebroeders hebben 

de bombardementen gezien op de fabriek en 

Sluiskil gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

Duizenden fabrieksarbeiders zagen ze voorbij 

trekken, vaak geslacht op geslacht. De kleine 

huisjes langs de kade zijn verdwenen, de 

markante huizen van de Cité ook, samen met 

het ‘Casino’, maar de vijf platanen bleven 

trouwe wachters van de fabriek. Ze prijken 

zelfs op de lijst met beschermde bomen van 

Terneuzen.

Op de rotonde bij de hoofdingang staat sinds 

2004 een prachtige linde. Deze is geplant bij 

het 75-jarig bestaan van Yara. Lindebomen 

markeerden vroeger de perceelsgrenzen in 

Zeeland. Eeuwenoud kunnen ze worden en 

bijen zijn er gek op!

Er iets vlak achter staat het kunstwerk van 

Omer Gielliet. Dit kunstwerk is gemaakt uit wat 

ooit een boom geweest is en is geschonken bij 

50 jarig bestaan in 1979. Het kunstwerk wijst 

op vergankelijkheid, een van de boodschappen 

van de Zeeuws-Vlaamse priester-kunstenaar.

Wie via de Kruisweg op de fiets het nieuwe 

parkeerterrein op fietst, komt langs de oude 

kastanjebomen, vroeger de ingang van ‘De 

Cité’. De entree van de villawijk, waar destijds 

de directie en ingenieurs van de fabriek hun 

intrek hadden, wordt nog steeds gemarkeerd 

door kastanjes. Wie goed rond kijkt achter de 

koelbanken van Ureum-8 kan de contouren van 

de villakavels hier en daar nog ontdekken. Op 

één van die kavels staat een appelboompje. 

Deze is geplant door Lodewijk van de Berg, de 

eerste Nederlandse astronaut afkomstig uit 

Sluiskil, wiens vader (G. vd Berg) administratief 

directeur op de CNA was. Lodewijk zag hier het 

levenslicht en groeide op, op ons fabrieksterrein. 

Hij plantte samen met zijn broer Peter een 

appelboompje dat er nog steeds staat. 

Inmiddels bijna 90 jaar en al jaren wonend 

in Amerika, bezocht hij het boompje enkele 

jaren geleden nog tijdens een bezoek aan de 

fabriek. Hij kon zich nog levendig herinneren dat 

Koningin Wilhelmina haar aankomst in Eede 

de Cité bezocht om er haar eerste nacht terug 

op vaderlandse bodem door te brengen. Al die 

vele jaren door draagt het boompje trouw z’n 

vruchten…

Over fruitbomen gesproken is de sprong snel 

gemaakt naar de schapenwei, vlak naast de 

bunkertjes en de Kruisweg. De hoogstam 

boomgaard is kenmerkend voor de boerenerven 

in de streek. De eerste boom die je tegenkomt 

is de Saint Remy, als eerbetoon aan oud-

medewerker Remy Bun, de initiatiefnemer 

voor het project Tijdelijke Natuur. Het is goed 

toeven aan de picknicktafel onder de bomen. 

De boomsoorten kennen een brede bloeiboog 

waardoor er lang insecten rondvliegen, die 

volop het insectenhotel bezoeken dat door 

kinderhandjes van de Sterrenpracht in Axel werd 

gevuld samen met de Commissaris van de 

Koning, Han Polman.

De Acacia vertelt een bijzonder familieverhaal. 

Ooit stond hier de hoeve van de familie 

Dieleman. De kleinzoon van de laatste bewoner 

boert nog steeds op de landerijen rondom de 

fabriek en experimenteert met historische 

gewassen, keverbanken en bloemranden. Nog 

ieder jaar komen de narcissen op die ooit in 

de voortuin stonden van de boerderij. De oude 

acacia met z’n ruwe bast herinnert aan de lang 

vervlogen boerentijden op ‘de Koeischorre’.

Naast het fabrieksterrein vanuit de schapenwei 

is goed te zien hoe hoog de populieren langs 

de Kruisweg zijn. Eindeloze rijen populieren 

zijn kenmerkend voor het Zeeuws-Vlaamse 

landschap. Het gebied heeft een prachtig 

wandelnetwerk. Via de schapenweide is het 

mogelijk om door het natuurgebied te wandelen 

en zo langs nostalgische bomen te komen. 



Personalia
Geboorte
11 februari

Maxim, zoon van Tristian Van 

den Bergen & Femke de Keijzer

CES

23 februari

Guus, zoon van Auke & Jolanda 

van Steenbergen - Loedeman

Onderhoud CES

27 februari

Vienne, dochter van  

Chris & Monique Harinck

Informatica

15 maart

Janna, dochter van Arianne 

Cysouw & Arjan Quaak

Finance 

17 maart

Ravi, zoon van Melissa Theuns 

& Sven Leeman

Plant Service Center & 

Informatica

28 maart

Hailey, dochter van Freddy & 

Manon Oele - Seijdlitz

Nitraat

09 mei

Indy, dochter van Rob & Joyce 

Cruson

Onderhoud SPTM

02 juni

Nejra, dochter van Gigi Sirovica 

& Fahreta Demirovic

Reforming Unit C

16 juni

Siep, zoon van fam. Versluijs

Logistieke dienst & Verlading

Huwelijk
20 maart

Steven Vandermeersch &  

Greta Espino

CES

26 maart

Menno & Ilja van Bellen

Reforming Unit E

25 jaar huwelijk
02 augustus

Mevr. & dhr. C. Wisse -  

van Raalten

Terneuzen

40 jaar huwelijk
17 juli

Dhr. & mevr. M. Vink - de Nijs

Terneuzen

04 september

Dhr. & mevr. J. Buijze - Blaak

Zaamslag

09 september

Dhr. & mevr. I. van Dam -  

van der Klooster

Hulst

18 september

Dhr. & mevr. W. Lippens - Raas

Axel

25 september

Dhr. & mevr. L. de Smit -  

de Vrieze

Axel

45 jaar huwelijk
06 augustus

Dhr. & mevr. J. den Tenter - 

Vlasveld

Sint Jansteen

10 september

Dhr. & mevr. R. van Bochove - 

Scholter

Terneuzen

17 september

Dhr. & mevr. F. Raas - Colman

Koewacht

50 jaar huwelijk
20 juli

Dhr. & mevr. L. Vanmarcke - 

Hillewaere

Eeklo

12 augustus

Dhr. & mevr. K. Buijze -  

de Feijter

Terneuzen

17 september

Dhr. & mevr. M. De Wilde - 

Keyzer

Hulst

22 september

Dhr. & mevr. Kaasjager - Jansen

Terneuzen

55 jaar huwelijk
12 juli

Dhr. & mevr. F. de Witte -  

van Hecke

Axel

15 juli

Dhr. & mevr. R. Raes - 

Hemelsoet

Sas van Gent

12 augustus

Dhr. & mevr. A. Doffemont - 

Valent

Heikant

12 augustus

Dhr. & mevr. L. van  

Stevendaal - Burm

Hengstdijk

16 september

Dhr. & mevr. R. Kieboom -  

de Waal

Terneuzen

26 september

Dhr. & mevr. J. van den Heuvel - 

Doelman

Terneuzen

60 jaar huwelijk
12 juli

Dhr. & mevr. C. Klapthor - Nelis

Terneuzen

01 september

Dhr. & mevr. C. Sol -  

van Driel

Terneuzen

21 september

Dhr. & mevr. M. Francke - 

Dhaene

Zuiddorpe

In memoriam
12 maart
Gerrit Hage, 73 jaar
Administratieve Dienst

01 april
Piet Ruytenburg, 79 jaar
Laboratorium

04 april
Dirk Borgman, 90 jaar
Milieu & Veiligheid

27 mei
Dré Rinn, 90 jaar
Onderhoudsdienst



01 april
Niels de Ruiter

Reliability 
Engineer

Onderhoud

01 april
Iwan Faas

Financial Pro-
cess Controller

OSS

01 april
Gerrit Hensen

Onderhoud

01 juli
Henk Hamelink

Supply  
Management

01 juli
Frank van 
Drongelen
Reforming  
Unit D/E

07 juli
Eric de Frel
Reforming  
Unit D/E

01 augustus
Luc Cattoir

Management

01 augustus
Henk-Jan 
Kirkenir

Reforming 
Unit D

01 mei
Manuel Dhondt

Lead of  
Process Safety

HESQ

17 mei
Roel van 
Vooren

Senior Process 
Engineer NH3

01 juni
Benjamin Raes

Onderhoud

01 juni
Perry Zegers
Maintenance 
Technician 3
Onderhoud

01 juni
Fernand Bachet
Cost Control & 
Project Support

Onderhoud

01 mei
Salwin  

Walhout
1e Operator 
Verlading

01 juni
Patrique Balleur

Maintenance 
Engineer  

Onderhoud

01 augustus
Franky Bertram

Reforming 
Unit D

01 augustus
Dirk De Backer

Reforming 
Unit D

04 augustus
Michel  

Smallegange
Reforming 

Unit D

01 september
Ronald  

Eggermont
HESQ

01 juli
Josef Sijs

Onderhoud 
Werkplaats

02 augustus
William 
 Lippens

Onderhoud 
Werkplaats

08 september
Jacq Jacobse
Reforming  
Unit D/E

17 augustus
Willij van  

Campenhout
Supply  

Management

01 juni
Robin  

Verberkmoes
Medewerker 

Interne Logistiek

01 juli
Menno van den 
Hout, Projects 
& Technology

YTP

01 augustus
Erik van der 

Peijl
Onderhoud 

SPTM
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Padel doet intrede in Zeeuws-Vlaanderen
Padel is een van de snelst groeiende 

racketsporten in Nederland. Het is een 

combinatie van tennis en squash. Je speelt 

het twee tegen twee, op een baan met vier 

glazen wanden. Doordat de wanden van de 

baan ook gebruikt worden krijgt het spel een 

extra dimensie. 

Kennismaken met Padel
Binnenkort kan iedereen die aangesloten is 

bij Yara Tennis gebruik maken van de nieuwe 

padelbanen die Tennisvereniging Animo in 

Terneuzen en T.C. Drive in Sas van Gent 

aanlegt. Vanaf eind juli 2021 verwacht de 

vereniging in Terneuzen de banen gereed te 

hebben. T.C. Drive begint op korte termijn 

met de aanleg van de banen. 

Voor meer informatie, lid worden van de  

Yara Tennis of interesse in de padelbanen kun  

je terecht bij Koos van Hese,  

Koos.Van.Hese@Yara.com .


