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Zeg eens, hoe gezond leef jij eigenlijk? 
Ben je er niet zo mee bezig? Zou het 
best wel beter kunnen? Yara onder-
steunt je graag met het Vitaliteitsplan, 
om zo gezond mogelijk te leven. Het 
verbaast me dat het (nog) geen storm 
loopt met het aantal deelnemers 
hiervoor. Want investeren in je 
gezondheid is het beste dat je kunt 
doen. Twijfel niet langer. Schrijf je 
in! Het is niet alleen belangrijk voor 
ons bedrijf. Denk vooral eens aan 
jezelf! We moeten allemaal langer 
doorwerken omdat de pensioenleeftijd 
verder vooruit is geschoven. En dat 
wil je natuurlijk op een zo gezond 
mogelijke manier doen. Dé reden voor 
mij om mee te doen! Sluit jij ook aan? 
Zo investeer je in jezelf, voor nu en 
later.
Heel bewust aan later werken, doen 

we ook met de bouw van Ureum 8. 
Op 14 maart legde minister Henk 
Kamp van Economische Zaken de 
eerste steen. Een mooie dag, niet alleen 
door deze feestelijke gebeurtenis. De 
fabriek markeert een belangrijk punt 
in de geschiedenis van Yara. Het 
project staat symbool voor rotsvast 
vertrouwen van het moederbedrijf. 
Zonder die investering gingen we een 
stuk minder positief de toekomst in, 
daar ben ik zeker van. Het betekent 
ook goed nieuws voor de omgeving: 
eind 2017 hebben we een hypermo-
derne fabriek met minder stofuitstoot. 

Duurzaamheid staat steeds hoger 
op onze agenda. Ik vertel je daarom 
graag ook nog over de Green Deal 
tussen Yara, Dow, ICL-IP, Gasunie, de 
Provincie Zeeland, de Rijksoverheid, 

Zeeland Seaports en Impuls Zeeland. 
Dit project is het eerste succes voor de 
industriële samenleving in het Smart 
Delta Resources platform (SDR), 
een samenwerkingsverband tussen 
elf industriële bedrijven in de regio. 
Wat deze ‘groene deal’ inhoudt? De 
waterstof die als “reststof” vrijkomt 
bij productieprocessen van Dow 
wordt ingezet als grondstof voor 
Yara en ICL-IP. Waar drie bedrijven 
samen sterk in zijn! Dit betekent 
een echte win-win-win situatie: het 
totale energieverbruik daalt. Ook 
levert deze samenwerking een forse 
CO2-besparing op! 

Kortom, genoeg initiatieven waarbij 
we energie in de toekomst steken. Op 
persoonlijk vlak en binnen het bedrijf. 
Fijn dat je meedoet.

Voorwoord Jon Sletten 

Project IMPROVED:

Zuinig omspringen met zoet water
Water is een cruciale grondstof voor 
de procesindustrie. Maar zoet water is 
schaars. Met het interreg project 
IMPROVED maken Dow, BASF en 
Yara zich sterk voor een duurzame 
proceswaterketen.

Naast de industrie doen ook de 
overheid en het onderwijs mee in 
het grensoverschrijdende team, dat 
elf organisaties telt. IMPROVED 
staat voor: Integrale Mobiele 
PROceswatervoorziening Voor 
een Economische Delta. Het doel van 
IMPROVED is het sluiten van de 
waterkringloop en de zoetwatervraag 
van de industrie reduceren.

Opzet
Arvid De Weweire (senior proces 
engineer bij Yara) doet de opzet van 
het project uit de doeken: ,,Voldoende 

zoet water is een internationale 
uitdaging voor een duurzame 
toekomst. Daar zet Yara zich graag 
actief voor in. We onderzoeken of 
industriële afvalwaterstromen op te 
werken zijn tot proceswater van goede 
kwaliteit. Hoewel Yara al heel wat 
proceswater zuivert en hergebruikt, 
staan we steeds open voor nieuwe 
technieken.’’ 

Primeur 
Het IMPROVED-project ving begin 
2016 aan en neemt drie jaar in beslag. 
,,Op dit moment brengen we de 
waterstromen in kaart. Ook gaan we 
na wat de beste zuiveringstechnieken 
zijn. Daarna ontwerpen en bouwen 
we de verplaatsbare onderzoeksunit, 
die aanvankelijk op drie industriële 
sites wordt getest’’, vertelt Arvid. Yara 
krijgt in 2017 de primeur als eerste 

industriële bedrijf waar het zuiverings-
apparaat in gebruik wordt genomen. 
Door op fabriekslocaties te testen, 
is er straks een goed beeld van de 
zuiveringsrendementen die met nieuwe 
technieken op verschillende proces-
stromen behaald kunnen worden. 
Daarnaast wordt ook onderzocht 
welke kwaliteit noodzakelijk is voor 
specifieke toepassingen. De kwaliteit 
van het proceswater is erg belangrijk 
voor de werking en betrouwbaarheid 
van koeltorens, hogedrukboilers, 
stoomkrakers en -reformers.

IMPROVED is één van de projecten 
die steun krijgen van het Interreg V- 
programma Vlaanderen-Nederland. 
Meer lezen? 
Kijk op www.improvedwater.eu en 
www.grensregio.eu.

Energie in de toekomst steken
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Yara noteert record op record in 2015
Hoewel 2016 niet meer zo pril is, 
blikken we nog even terug op produc-
tiejaar 2015. Het gaat de boeken in als 
een recordjaar met resultaten van 
wereldklasse. Yara Sluiskil verlaadde 
in 2015 bijna vijf miljoen ton product 
naar bestemmingen binnen en buiten 
Europa. De productierecords stapel-
den zich op.

De basis daarvan is een samenspel van 
inzet, creativiteit, samenwerking en 
betrouwbare fabrieken. De aandacht 
voor veiligheid is geen moment uit het 
oog verloren. Het aantal emissies is 
verder teruggedrongen. Zo hoort het, 
maar de medewerkers dóen het. 

Verlading
De feiten op een rij: De verlading, van 
maar liefst 4,99 miljoen ton product in 
2015, betekent bijna een half miljoen 
ton méér dan het jaar ervoor. Dat 
levert nieuwe werkgelegenheid op! In 
het productgamma nemen industriële 
chemicaliën een steeds grotere plaats 
in. Meer dan tachtig procent van de 
eindproducten werd via het water 
verladen. In 2015 meerden 1012 
binnenvaartschepen en 642 zeeschepen 
af bij Yara Sluiskil.

Air1®
Voor het product Air1® is een extra 

verlaadpunt op de kade ingericht. 
Air1® maakt de laatste jaren een 
sterke groei door. Tien jaar na de 
start van de productie is er hiervan in 
2015 823 duizend ton verladen. Air1® 
levert een aanzienlijke bijdrage aan 
een schoner milieu. Het reinigt uitlaat-
gassen van dieselmotoren van verzu-
rende stikstofoxiden en zorgt voor een 
lager brandstofverbuik.

Productie
In 2015 deden zich aan de lopende 
band productierecords voor. De 

ammoniakfabrieken verbraken bijna 
wekelijks de maximale dagproductie. 
Samen goed voor meer dan 5.200 ton 
per dag. In totaal werd de 1,8 miljoen 
ton ammoniakproductie voor het 
eerst ruimschoots gepasseerd. Ook de 
salpeterzuur- en nitraat en ureum-af-
deling scoorden uitstekend en boven 
verwachting. Ureum 7 produceerde 
ruim 20% boven de “nameplate 
capacity” en ondanks dat het niet de 
grootste ureumfabriek ter wereld is, 
werd wel het wereldrecord jaarpro-
ductie gezet. In een aantal fabrieken 
zijn vorig jaar tevens complexe 
onderhoudstops uitgevoerd. Deze zijn 
succesvol afgerond, zonder veiligheids-
incidenten en binnen de gestelde tijd. 

Milieu
Het aantal emissies is verder terug- 
gedrongen. Dat Yara op een verant-
woorde wijze kan produceren, is 
te danken aan een goede samen-
werking tussen de afdelingen. Met 
omwonenden, de overheid en milieu- 
organisaties zoekt Yara onafgebroken 
naar mogelijkheden om de emissies 
nog verder te verminderen. De wet- en 
regelgeving wordt steeds strenger. Dat 
betekent opnieuw grote uitdagingen. 
Veiligheid, aandacht voor het milieu en 
goede productieresultaten gaan hand in 
hand door structuur, discipline, vooruit 
kijken, kennis en ervaring.   
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Fikse investering in nieuw laadgebouw
Yara doet een flinke investering in de 
Verlading. Er komt een nieuw laadge-
bouw, dat de productietoename door 
Ureum 8 de baas kan.

Met de investering is een bedrag van 
ruim 27 miljoen euro gemoeid. De 
bouwactiviteiten vangen binnenkort 
aan. Het nieuwe laadgebouw is in juni 
2017 gereed. 

Eric Wieland, verantwoordelijk 
voor Logistiek en Verlading (LoVe), 
is in zijn nopjes met de investering. 
Hij zegt: “De enorme inzet van het 

projectteam onder leiding van Johan 
Huigh heeft deze investering naar 
Sluiskil gebracht. Heel bijzonder is dat 
dit project volledig wordt uitgevoerd 
door medewerkers van Yara Sluiskil 
zelf. Voor een investering van deze 
omvang is dat uniek. Het projectteam 
heeft een schat aan ervaring, die we bij 
de bouw dankbaar benutten. We gaan 
heel goed beslagen ten ijs de toekomst 
in.”

Kwaliteitsslag
De uitvoering van het project gebeurt 
door een aannemer. Het huidige 

gebouw van de afdeling Verlading 
stond al langer op het wensenlijstje 
voor vervanging. De komst van de 
nieuwe Ureum 8-fabriek was ook een 
reden om in een nieuw laadgebouw te 
investeren. Bij de verlading worden de 
vaste producten gezeefd en gewogen, 
voordat ze worden verscheept. In 
het nieuwe gebouw is er naast meer 
capaciteit ook een kwaliteitsslag 
voorzien. Eric vertelt: “De kwaliteit 
gaat verder omhoog. Door het 
nieuwste zeefsysteem leveren wij een 
nog beter eindproduct af.”

Nog meer paprika’s in Westdorpse polder 
Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen 
blijkt vruchtbaar voor paprika’s.  
Na paprikateler Verenigde Groente 
Tuinders (VGT) breidt ook paprika- 
producent 4Evergreen uit. De groei 
van glastuinbouwers zorgt voor meer 
werk in de regio en is een opsteker 
voor WarmCO2.

WarmCO2 is het bedrijf dat rest- 
warmte en CO2 van Yara aan het 
kassencomplex levert. Het warme 

water van Yara wordt via pijpleidingen 
tot bij de kassen gebracht. Door 
verwarming van de kassen, koelt het 
water af en gaat het weer naar de 
Yara-fabrieken om voor koeling benut 
te worden. Ook CO2 van Yara wordt 
naar de kassen getransporteerd. Dit 
om de plantengroei te stimuleren. De 
infrastructuur voor de levering door 
WarmCO2 ligt er al sinds 2009. Het 
circuit van pijpleidingen wordt nu 
verder benut. 

Nieuwe kassen
4Evergreen laat naast de huidige tien 
hectare aan kassen een nieuwe kas 
bouwen van achttien hectare. Het 
bedrijf nam in 2013 de kas van de 
failliete tomatenkwekerij Tomaholic 
over en daarbij nog enkele tientallen 
nog onbebouwde hectares. De opzet 
is om de grond binnen vier jaar benut 
te hebben. 4Evergreen komt dan 
uit op 56 hectare glasoppervlak bij 
Westdorpe. Bij 4Evergreen werken 
in de zomer nu veertig mensen, in de 
winter dertig. Die aantallen lopen na 
de uitbreiding op tot 130 in de zomer 
en tachtig in de winter. 
Collega-teler VGT verdubbelt eind 
2016 de productie in Westdorpe met 
vijftien hectare aan kassen. De hoofd-
vestiging van VGT is in het Belgische 
Rijkevorsel bij Turnhout. Ook de 
Gebroeders van Adrichem verdubbelen 
hun areaal met 10 hectare. 

Najaar 2016 staat er 93 ha kassen. 
Intussen is vrijwel alle grond ook 
verkocht en zal in 2019 het gebied 
volledig zijn volgebouwd.
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Denis Barthouet (47) is de nieuwe 
Maintenance manager van Yara in 
Sluiskil. Denis is dit jaar 25 jaar 
in dienst. Zijn keuze voor één van 
de grootste Yara-locaties, vormt 
zowel voor hem als zijn familie een 
aangename uitdaging.

Denis komt van oorsprong uit de 
omgeving van het Franse La Baule. 
De vestiging Sluiskil is de vijfde 
locatie van Yara waar hij aan de 
slag gaat. “Wel voor de eerste keer 
buiten Frankrijk”, vertelt Denis. Van 
origine is hij mechanical engineer. Hij 
bekleedde door de jaren heen verschil-
lende functies. Als Maintenance 
manager draagt hij zorg voor 
betrouwbare en veilige fabrieken. 
“Dat kan ik natuurlijk niet alleen”, 

zegt Denis. “Dit is iets wat we samen 
moeten doen, proactief en betrokken.” 

Waardevol 
De keuze voor Sluiskil is een bewuste 
stap in zijn carrière. “Het is een 
uitdaging voor mij persoonlijk: aan de 
slag op één van de grootste produc-
tielocaties. Voor mijn gezin is het 
een internationale ervaring, die heel 
waardevol is in de toekomst. Ik wil vlot 
Nederlands leren. Schrijven en lezen 
gaat goed, maar spreken gaat me nog 
wat minder goed af. Mijn doel is om 
steeds dichtbij de medewerkers te zijn. 
Zo krijg ik een goed beeld van wat 
er speelt in de fabrieken.” Het gezin 
van Denis verhuist deze zomer naar 
Antwerpen, waar de twee kinderen 
naar een Franstalige basisschool gaan.   

Vrijspraak ongeval
Yara Sluiskil is vorige maand door de Middelburgse 
rechtbank vrijgesproken van het veroorzaken van 
een ongeval. 

Op 15 juli 2013 deed zich een ongeval voor. 
Een monteur liep brandwonden op door een 
hete stof (ammoniaksmelt) die uit een vat spoot. 
Het Openbaar Ministerie eiste een veroordeling 
omdat het ongeval niet was gemeld en omdat de 
monteur geen beschermende kleding droeg, iets wat 
volgens het OM wel had gemoeten, omdat Yara 
een BRZO-bedrijf is, een bedrijf dat werkt met 
gevaarlijke stoffen. De rechtbank in Middelburg 
besliste op 21 maart 2016 dat veroordeling niet aan 
de orde is. Dit omdat de stof waarmee het ongeval 
gebeurde, niet op de BRZO (Besluit Risico’s Zware 
Ongevallen)-lijst staat en dus om die reden ook geen 
zwaar ongeval kan veroorzaken.

Gaat ‘onze’ scholekster 
broeden?  

Jawel, Yara Sluiskil heeft ook een scholekster. Alex Wieland 
van Stichting Landschapsbeheer Zeeland meldde het 
volgende: ‘Onze’ scholekster die we drie jaar geleden hebben 
geringd op het Yara terrein is nog steeds in leven. Vanaf het 
vierde jaar kunnen ze gaan broeden. Ben benieuwd of hij/zij 
dan naar de geboortegrond terugkomst.’ 
Wordt wellicht vervolgd.  

Rectificatie 
In het vorige Yara Magazine plaatsten we een artikel over de medewerkers die vorig jaar afscheid namen. 
Daarbij ontbraken echter hun namen. Hierbij alsnog. 

Ed  Hofman, Ko Riemens, Wijnand van de Winckel, Bas de Groote, Ronald Jonkers, Henk de Bruin, Wim van Delft,  
Patrick Lemme, René den Doelder, Willy van Troost, Rinus Verstelle, Jan Cuypers, Frans Martinet, Paul van Goethem, 
Johnny Schelfhaut en Eddy van Dixhoorn namen in 2015 afscheid van het bedrijf. 
Wij wensen hen nog vele mooie jaren. 

Nieuwe Maintenance manager
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Terugblikken op 14 maart

Rotsvast vertrouwen in de toekomst

Besparing door warm water en CO2 voor tuinders
Minister Kamp bracht op 14 maart 
ook een bezoek aan het Zeeuws- 
Vlaamse kassengebied. Hij kreeg 
een rondleiding bij WarmCO2, dat 
sinds 2009 restwarmte en rest-CO2 
van Yara aan de kassen levert. 

Via leidingen in de grond wordt 
er warm water en CO2 naar de 
tuinders getransporteerd. Wanneer 
het project volledig gerealiseerd is, 
wordt er jaarlijks 55 miljoen kuub 

Sluiskil verwelkomde hoog bezoek op 
maandag 14 maart. Minister Henk 
Kamp van Economische Zaken legde de 
eerste steen voor de nieuwe Ureum 8- 
fabriek. Het project is goed voor een 
investering van 240 miljoen euro.  
Het staat symbool voor het vertrouwen 
van het Noorse moederbedrijf in de 
vestiging Sluiskil. 

Met de nieuwe investering komt het 
totale bedrag dat Yara International de 
afgelopen vijf jaar in Sluiskil in nieuwe 
installaties stak, uit op ruim 700 
miljoen euro. Het Italiaanse bedrijf 
Tecnimont tekent voor de bouw van de 
nieuwe fabriek. Opmerkelijk is dat dit 
bedrijf ook in 1929 betrokken was bij 
Yara als één van de grondleggers! De 
Ureum 8-fabriek moet in de zomer van 
2017 opgeleverd worden en eind dat 
jaar operationeel zijn. 
Naast de minister waren ook andere 
prominenten aanwezig, waaronder 
de Noorse Ambassadeur Anniken 
Ramberg Krutnes, Gedeputeerde Ben 
de Reu, burgemeester Jan Lonink en 
de nieuwe Head of Production Petter 
Østbø.

Milieuwinst
De nieuwbouw betekent flinke milieu-
winst. De uitstoot van ureumstof 
wordt met de helft teruggebracht. De 
Ureum 8-fabriek is mede het resultaat 
van goede samenwerking met de 
Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Yara 

en de ZMf werken al jaren samen aan 
duurzame ontwikkeling. 

Specialisaties
Met de Ureum 8-fabriek speelt Yara 
in op de vraag naar kunstmest om te 
voorzien in de voedselvoorziening voor 
de groeiende wereldbevolking. 
Aan de ureum die in de nieuwe fabriek 
gemaakt wordt, kan zwavel toege-
voegd worden. Binnen de landbouw is 
een groeiende behoefte aan dit element 
dat nodig is voor bijvoorbeeld eiwit-
productie in de plant.

Minister van Economische Zaken 
Henk Kamp

Jon Sletten, Algemeen Directeur 
Yara Sluiskil
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Green Deal: handen ineen voor schone productie

Slim gebruik maken van elkaars (rest)
stoffen en daardoor schoner produce-
ren. Dow, ICL-IP Terneuzen en Yara 
doen het. Het concrete startsein voor 
deze bijzondere samenwerking klonk 
op 14 maart.

Die dag is de ‘groene’ overeenkomst 
getekend door de drie industriële 
bedrijven, minister Henk Kamp 
van Economische Zaken, provincie 
Zeeland, Gasunie, Impuls Zeeland 
en de havens van Vlissingen en 
Terneuzen. De drie Zeeuws-Vlaamse 
bedrijven gaan een ongebruikte 

reservegasleiding in de kanaalzone 
slim benutten. De drie ondernemingen 
slagen er zo gezamenlijk in het 
grondstof- en energieverbruik en de 
uitstoot van broeikasgas te beperken. 
Het gaat om een reductie van 20 tot 
40 duizend ton CO2 voor het gehele 
project. Dat is vergelijkbaar met de 
warmtevraag van 10 tot 20 duizend 
inwoners per jaar. 
De opzet: Dow levert via een 
pijpleiding waterstof, dat vrijkomt 
bij het kraakproces. Yara en ICL-IP 
Terneuzen gebruiken het voor de 
productie. Yara gebruikt waterstof 

voor de productie van ammoniak, 
de basis voor kunstmest. ICL-IP 
Terneuzen weet door de Green Deal 
het transport van waterstof over de 
weg met zeventig tot tachtig procent 
terug te dringen en zo de externe 
veiligheid te verbeteren.

Deze Green Deal is de eerste succes-
volle industriesamenwerking binnen 
het Smart Delta Resources Platform. 
Hierin zijn elf energie- en grondstofin-
tensieve bedrijven verenigd om samen 
te werken aan een sterke, duurzame 
industrie.

Besparing door warm water en CO2 voor tuinders
aardgas uitgespaard en 135 duizend 
ton CO2-reductie gerealiseerd. Dit 
alles maakt het kassengebied tot het 
meest duurzame tuinbouwgebied in 
Noordwest-Europa. 

Mnister Kamp (rechts op de foto) luistert 
aandachtig naar de uitleg van Marlon 
Pijpelink, technisch manager van Warm CO2.
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37 jaar lang vrolijke noten
Na 37 jaar lang vele vrolijke noten, 
is jeugdkoor De Babbeliekes stil. 
Toetsenist Jos Neve en zijn vrouw 
Yvonne (dirigente), drijvende 
krachten achter het jeugdkoor uit 
Vogelwaarde, stoppen ermee. Het 
afscheidsoptreden van het jeugdkoor, 
in februari in het Dorpscentrum, 
was emotioneel. Jos Neve is allround 
monteur in de centrale werkplaats en 
sinds 1980 in dienst bij Yara. Samen 
met zijn vrouw stak hij vele vrije 
uurtjes in het jeugdkoor dat bekend 
stond om het gevarieerde repertoire. 
Jarenlang zorgde jeugdkoor De 
Babbeliekes ook voor de muzikale 
ondersteuning bij het Sinterklaasfeest 
van Yara. 

TC Yara actieve fietsclub voor iedereen
Tour Club (TC) Yara zou hoge ogen 
gooien, als er een prijs zou zijn voor 
het aantal actieve leden. De fietsclub 
telt zestig sportievelingen, onder wie 
fanatieke én gematigd gedreven 
fietsers. 

“Een fietsclub voor iedereen, voor alle 
Yara-medewerkers, gepensioneerde 
medewerkers en hun huisgenoten,” 
zegt secretaris Theo van Deurzen. Het 
feit dat TC Yara vorig jaar voor de 

vijfde keer op rij de Sterrit Competitie 
op zijn naam schreef, zegt alles. De 
fietsers in deze competitie verzamelen 
tijdens het fietsseizoen stempels op 
21 achtereenvolgende woensdagen. 
Ze rijden tochten door Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen, net als 20 andere 
clubs uit de streek. Elke stempel verte-
genwoordigt een aantal punten. Wie 
de meeste punten verzamelt, wint. 

TC Yara is in 1974 opgericht. Het 

ledenaantal blijft vrij stabiel, weet 
de secretaris. “Jaarlijks stellen we 
een mooie rittenkalender op, met 
toertochten in groepsverband in België 
en Nederland. Ook zetten we zelf 
uitdagende tochten uit. Onze clubstek 
is café Cambrinus in Axel.” 

Feest
Onlangs nam Alfred Beterams, gepen-
sioneerd lid van TC Yara, het initiatief 
voor een ‘gematigde fietsgroep’ binnen 
de club. “In deze groep fietsen we niet 
harder dan maximaal 25 kilometer 
per uur. Goed om mee te beginnen 
en geschikt als je niet mee wilt met 
de snelste jongens.” En het clubgevoel 
blijft altijd, zegt Theo: “Tijdens toer- 
tochten pauzeren we gezamenlijk en 
op de feestavond zijn er prijzen voor 
bijzondere leden. Wie heeft de meeste 
kilometers gereden van de dagdienst, 
de ploegendienst en in de buiten- 
categorie (huisgenoten en gepensio-
neerden)? Fietsen is altijd feest.”  
Meer weten? Kijk op www.rcfyara.nl 
voor informatie en evenementen. 
“We kunnen nog altijd nieuwe leden 
gebruiken”, besluit Theo.

TC Yara telt een groot aantal actieve leden in alle leeftijdsklassen.  



Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.    |    www.yara.nl 9

In dienst

1 januari
Ellen Donkers 
Research & 
Development

1 januari
Justin Koeman
Ureum

1 januari
Melissa Theuns
Business Support

1 februari
Dennis Ploegaert
Ureum

1 februari
Denis Barthouet
Onderhoudsdienst

1 februari
Eric Bakker
Informatica dienst

1 maart
Claudio Salomon
KAM Beveiliging

1 maart
Martijn de Groote
Ureum

1 maart
Dico Koningstein
Ureum

1 maart
Harold van den Berge
Logistieke dienst & 
Verlading

1 maart
Sezer Yalcin
Logistieke dienst & 
Verlading

1 maart
Mick van Zuidland
Logistieke dienst & 
Verlading

1 maart
William Dooms
Logistieke dienst & 
Verlading

15 maart
Roel Schipper
Nitraat

1 april 
Peter Buijse
Ureum

Personalia

RCF Data
Noteer alvast de volgende data 

Jaarfeest             24 juni
Young Yarà s      9 juli
Vikingdag          10 september

Kijk voor alle komende 
activiteiten op 
www.rcfyara.nl
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Personalia

Geboorte

1 maart 
Jesse, zoon van Erwin Mornout & 
Eveline Mangnus  
Ammoniak

Huwelijk 

23 februari
Johan Verstraeten &  Ria Wammes
KAM  Beveiliging

25 jaar huwelijk

24 april
Dhr. & mevr.  C. Wisse– Buijsse
Groede

40 jaar huwelijk

4 juni
Dhr. & mevr. J.  Vergouwe-Malkus
Zuidzande

30 juni
Dhr. & mevr.  W. van Delft-Cortvriendt
Axel

45 jaar huwelijk

2 juni
Dhr. & mevr.  J. Bakker-Bareman
Axel

25 juni
Dhr. & mevr.  D. Verstraeten-Martinet
Westdorpe

50 jaar huwelijk

26 mei
Dhr. & mevr.  J. Jansen-Dieleman
Zaamslag

27 mei
Dhr. & mevr. F. Braem-Thuij
Heikant

22 juni
Dhr. & mevr. F. Jacobs-van den 
Branden
Terneuzen

55 jaar huwelijk

Rectificatie:
20 februari moet zijn:  
23 maart
Dhr. & mevr.  P. Sol-van Tatenhove
Axel

6 april
Dhr. & mevr.  J. Leenknegt-Eeman
Hulst

12 april
Dhr. & mevr.  P. Storp-Hulshout
Axel

17 mei
Dhr. & mevr. J. van Leuven-De Caluwe
Terneuzen

15 juni
Dhr. & mevr. J. Koekkoek-Harte
Terneuzen
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Jubilarissen

25 jaar 

1 april
Angele de Vetter-de 
Schepper
Operational Shared Services

1 april
Peter Van 
Wassenhove
KAM Laboratorium

1 mei
Marcel Riemens
Onderhoud Centrale/
Salpeterzuur

6 mei
Peter Cnudde
KAM Laboratorium

1 juni
Salomon van Espen
Supply Management

35 jaar

1 april
Patrick Lockefeer
Onderhoud SPTM 
Tekenkamer

13 april
Erik Strijdonk
Logistieke dienst & 
Verlading

1 mei
Rudie Rietjens
Logistieke dienst & 
Verlading

18 mei
Frits van Zadelhof
KAM Noodorganisatie

1 juni
Eddie Crombeen
Onderhoud SPTM 
Tekenkamer

9 juni
Karel Broekman
KAM Beveiliging

In memoriam

Verslagen hebben we kennis genomen van het 
overlijden van onze gewaardeerde medewer-
ker en collega 

Johan Esseling 

in de leeftijd van 61 jaar.

Ruim 44 jaar was Johan werkzaam als 
Maintenance Technician bij de Centrale 
Werkplaats. Hij viel op door zijn betrouwbaarheid en de inzet die 
hij had bij het uitoefenen van zijn functie. 
Met Johan verliezen wij een bijzonder gewaardeerde en toegewijde 
collega. 

Wij wensen zijn nabestaanden onze oprechte deelneming.
40 jaar

5 april
Frans Naessens
Nitraat 

10 mei
Ko Koekkoek
Logistieke dienst & 
Verlading

1 juni
Walter Vermeire
Onderhoud Werkplaats/
Verlading 

1 juni
Gerrit Braakman
Nitraat/Ureum

In memoriam

Tot ons leedwezen overleed op 
12 februari  jl. onze oud-mede-
werker van  de afdeling Ureum 

George Albicher 

in de leeftijd van 91 jaar.  

Wij betuigen zijn nabestaanden 
onze oprechte deelneming.

In memoriam

Tot ons leedwezen overleed op 
7 april jl. onze oud-medewerk-
ster van de afdeling 
Huishoudelijke Dienst

Anna Rinn

in de leeftijd van 95 jaar.  

Wij betuigen haar nabestaanden 
onze oprechte deelneming.
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Het is Lente! 
Maak je eigen kleurige lentebol en fleur de woonkamer op!

• Stap 1: Teken op een papier het 
model met de blauwe lijnen. Deze 
moet je steeds overtekenen op een 
stuk papier tot je er 20 hebt. Als 
je creatief bent kun je dit model 
groter of kleiner maken of een iets 
andere vorm gebruiken. 

• Stap 2: Knip de vormen uit en 
vouw over de vouwlijnen. 

• Stap 3: Plak de halfronde flappen 
aan elkaar vast met lijn. Lijm 
vooral de hoeken zo nauwkeurig 
mogelijk zodat je geen gaten aan 
de zijkanten krijgt. 

Als je alle delen aan elkaar hebt gezet 
dan heb je een fleurige lentebol die je 
aan een dun touwtje aan het plafond 
kan hangen. 


