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Wordt verwacht: Mobru 7 

Afdeling verlading kijkt met blijde verwachting uit naar de komst van de nieuwe Mobiele Brug 

later dit jaar. De reden van vervanging is de hoge onderhoudskosten aan mobru 6 en het 

aantal storingen en betrouwbaarheidsproblemen aan deze kraan. 

De nieuwe kraan heeft een groter 
bereik en kan in de toekomst ook 
grotere schepen laden. Hiervoor is 
een speciale sandwich belt constructie 
nodig, een nieuw type band voor Yara.

Mobru 7 zal gebruikt worden om de 
producten van Ureum 8 te verladen. 
Dit zijn vaak combinatieschepen met 

Nitraat zodat er simultaan geladen 
kan worden met twee schepen. 
Mobru 3 zal gebruikt worden voor 
het verladen van technische ureum 
granules.

De nieuwe kraan vergt een investering 
van 3.9 miljoen euro en kan 500 tot 
maximaal 600 ton per uur laden.

7 juni waren het Internationaal Management en de Board op bezoek in Sluiskil. 
Een uniek moment waarbij we een goede indruk hebben achtergelaten.
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Dos Santos International is pleased to announce they have
been awarded a contract to provide their DSI Sandwich belt
high angle conveyor to Bedeschi S.p.A. for the Yara Sluiskil
project in the Netherlands.  The DSI Sandwich high angle
conveyor will transfer urea and amidas prills at a rate of
600tph (tonnes per hour) at a 40° angle.  The material will be
transferred from the tripped dock conveyor and elevated to
the shiploader boom conveyor.  The sandwich conveyor
discharge is centred on the bridge rotation axis of the boom,
allowing the boom to rotate freely.  DSI was awarded supply
of the sandwich conveyor by Bedeschi, which was awarded
the contract for the supply of the shiploader for the plant in
January 2017.  

DSI Sandwich belt high angle conveyors take on many
forms and offer many advantages.  Each DSI sandwich
conveyor uses two standard, smooth-surfaced conveyor belts,
face-to-face, to gently but firmly contain the product being
carried.  This not only makes steep angles possible.  It also
offers a spillage
free,
environmentally
sound operation
because the
material remains
sealed between
the carrying and
cover belts.  The
use of all
conventional
conveyor parts
ensures high
availability and low
maintenance costs,
as well as
interchangeability
of components
and fast delivery
of replacement
parts.  A DSI
sandwich
conveyor is

capable of higher conveying speeds and greater capacity than
other high angle conveying methods.  The availability of wide
belts and hardware makes capacities greater than 10,000tph
easily achieved with a DSI sandwich conveyor.  High angles of
90° are typical, and lifts of 300m are easily accomplished.  

Dos Santos International is an authority on sandwich belt
high angle conveyors.  It was founded and led by the inventor
of the system, Joseph Dos Santos.  DSI was founded on its
extensive worldwide experience in sales, engineering, and
construction of bulk materials handling systems and
equipment.  This has included major contributions that have
expanded the range of bulk handling and transport solutions.
Most notably advances in sandwich belt high angle conveyors
have led to their worldwide utilization.  The expertise of DSI
spans a wide range of materials handling systems and
equipment including high angle conveyors, high powered, high
capacity, high lift slope conveyors and long overland conveyors
utilizing the very latest technology.  

Dos Santos to supply high angle conveyor to Yara

Aerial view of the Yara Sluiskil
factory in the Netherlands.



Jubilarissen | 35 jaar    Jubilarissen | 40 jaar

1 augustus
Peter Roggeveen

KAM-Arbo

1 september
Marc Herman

Reforming Unit C

1 augustus
Adri de Bruijne

Nitraat

1 augustus
Flip den Hamer

Reforming Unit E

1 augustus
Paul van Goethem

Nitraat
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Ledenvergadering Belangenvereniging 
Gepensioneerden succes!
De Belangenvereniging 
Gepensioneerden Yara Nederland, die 
de belangen van de gepensioneerden 
in Sluiskil en Vlaardingen behartigt, 
hield op 11 april jl. haar jaarlijkse 
Algemene ledenvergadering. 

Jon Sletten heeft, zoals het de laatste 
jaren een traditie geworden is, een 
presentatie gehouden over het recente 
verleden en de toekomstplannen 
van Yara en van Yara Sluiskil in het 
bijzonder. Met name het resultaat van 
de inspanningen op veiligheidsgebied, 
zo gaf Jon aan, hebben z’n vruchten 
opgebracht. 

Daarna ging Peter Vlaeminck, 
voorzitter van Pensioenfonds Yara 
Nederland, in op de moeilijke situatie 
waarin veel pensioenfondsen zich 
bevinden. Hij gaf aan dat we in deze 
moeilijke tijden echter blij mogen zijn 
dat Yara bereid is bij te springen als 
er tekorten ontstaan. Tenslotte ging 
Peter nog in op de relatie tussen de 
rente en de dekkingsgraad. 

Derde gastspreker was notaris 
Hendrikse van notariskantoor Axent, 
die op een vlotte en aangename wijze 
inging op de laatste wijzigingen en 
actualiteiten in notarisland. 
Op de jaarlijkse ledenvergadering is 
afscheid genomen van bestuurslid 
Belgische zaken Hubert Desintebin; 
Jean Van Ruymbeke neemt Belgische 
zaken over van Hubert. Verder zijn 
Francine Van Laere, administratie 
en penningmeester; en Wilfried 
Sarneel ook officieel tot het bestuur 
toegetreden. 

Het bestuur is nu als volgt 
samengesteld: 
Piet Verhelst - voorzitter 
Cees Dees – secretaris 
Francine Van Laere - administratie/
penningmeester 
Luc Vanmarcke - 2de secretaris 
Jean Van Ruymbeke - Belgische zaken 
Maurice Vereecken – pensioenen 
Bennie de Reu - Zorg en BGZC 
Wim Hamelink – KNVG 
Frans de Feijter – activiteiten 

Wilfried Sarneel heeft inmiddels te 
kennen gegeven, de vacature vice 
voorzitter te willen invullen. Het 
bestuur kan tevens gebruik maken 
van de kennis van een groep oud-
bestuursleden die als adviseur ook de 
bestuursvergaderingen bijwonen. Dit 
zijn: Theo Colsen, Rudi van Hauten 
en Cor Sol. 

Bent u gepensioneerd of nog niet 
maar heeft u het bedrijf inmiddels 
al verlaten en hebt u interesse in een 
bestuursfunctie, aarzel niet en neem 
contact op met de secretaris. 

Bent u nog geen lid van de 
Belangenvereniging meld je dan aan 
via het secretariaat: Cees Dees, 
tel. 0115-697183 
e-mail: seecd@kpnmail.nl



Personalia
Geboorte
24 april
Thomas & Daan, zoontjes van 
Ivar & Ilse  Tromp-Verspecht
Business Support

19 mei
Wout, zoon van Wim Kerkaert & 
Karen Ooms
Nitraat / Ureum

Huwelijk
9 juni
Arno de Keijzer & Kelly IJsebaert
Reforming Unit D

25 jaar huwelijk
17 juli
Dhr. & mevr. R. van  Belzen-Sanders
Middelburg
27 augustus
Dhr. & mevr.  J. Schot – Koekkoek
Axel
11 september
Dhr. & mevr. M. Antheunis- van Zetten
Axel

40 jaar huwelijk
5 augustus
Dhr. & mevr. P. Oskam-der Vader
Terneuzen

12 augustus
Dhr. & mevr. W. van de Winckel-de Bokx
Zaamslag

26 augustus
Dhr. & mevr. W. Vos-Hoefeyzers
Terneuzen

2 september
Dhr. & mevr. A. van Boven-Durinck
Hulst

16 september
Dhr. & mevr. W. Sarneel-Cosijn
Terneuzen

22 september
Dhr. & mevr. B. Tanghe-Casteels
Terneuzen

45 jaar huwelijk
11 augustus
Dhr. & mevr.  A. Caniere-Browaeys
IJzendijke

15 september
Dhr. & mevr. E. de Poorter-Boeding
Sint Jansteen

50 jaar huwelijk
4 augustus
Dhr. & mevr. L. Dieleman- Helmendach
Terneuzen

28 september
Dhr. & mevr. C. Lauri-Cornelissens
Terneuzen

In memoriam
Tot ons leedwezen overleden in de afgelopen periode onderstaande oud-medewerkers.
Hun nabestaanden betuigen wij onze oprechte deelneming.

1 maart
Piet de Groene, 79 jaar
Ureum

28 maart
Piet de Cock, 81 jaar
Pilot Plant

11 april
Frank van de Putte, 79 jaar
Laboratorium

23 april
Etiënne De Clerck, 68 jaar
Elektrisch & Instrumentatie dienst

26 april (actieve dienst)
Ab de Kramer, 60 jaar
Supply Management

20 mei
Frans de Pooter, 71 jaar
Ureum

In memoriam
Verslagen hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

onze gewaardeerde medewerker en collega

Ab de Kramer
In de leeftijd van 60 jaar

Ruim 36 jaar was Ab binnen ons bedrijf werkzaam. Hij begon zijn 
carrière in de onderhoudsafdeling waar hij verschillende functies 

heeft gehad. Sinds 2010 werkte hij als zeer gerespecteerd Procure-
ment Manager in het Management Team. Met Ab verliezen wij een 

bijzonder toegewijde medewerker. We wensen zijn vrouw, (klein)
kinderen en verdere nabestaanden onze oprechte deelneming.
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Bubbel jezelf de zomer door

Je hebt nodig: Een leeg flesje 

water, duct tape, een oude 

sok, afwaszeep en eventueel 

wat voedsel kleurstof.

Knip de onderkant van het flesje 
water af. Gooi het afgeknipte 
onderste gedeelte weg. Nu doe je een 
sok over de onderkant van het flesje. 
Maak de sok vast met tape. 

Doe wat afwaszeep en water in een 
kommetje en mix het goedje. Dip de 
sok in de mix van zeep en water en 
blaas zachtjes in de bovenkant van 
het flesje. Er komen nu prachtige 
stroken met zeepsop uit! Als je 
er kleurstof door doet krijgen de 
bubbels een prachtige gekleurde 
gloed.

Veel bubbelplezier! 
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Woordzoeker
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, 
verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel. Streep 
ze door en  maak van de overgebleven letters het 
puzzelwoord.

bal emmer kasteel strand zon  
bikini grens schelp tent zwemmen 
boot hotel schepjes wandeling   
duinen huisje sorbet ys

Oplossing:

W Z W E M M E N S V

K A S T E E L R T S

N E N I U D B E R O

A E S D K B O M A R

A J C N E A O M N B

Y S H T I L T E D E

T I E B I K I N I T

N U L E T O H N E Z

E H P S N E R G G O

T S C H E P J E S N


