
Hub Meessen (70) tafeltennist al meer dan vijftig jaar met collega’s

essenties 

Het begon met een potje in de pauze. Even een balletje slaan met een 
collega. Maar al snel raakte cashmanager Hub Meessen verknocht aan 

tafeltennis. In 1959 richtte hij met zijn collega’s van Limagas (later 
opgegaan in Essent) een tafeltennisclub op. Iedereen is intussen met 

pensioen, maar de tafeltennisclub bestaat nog steeds. P

P
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Dit is het katern bij Essenties  

voor gepensioneerde  
medewerkers van Essent.  
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uit de regio

 Elke woensdag om 14.00 uur komen 
zeven oud-collega’s in Heerlen bij elkaar 
om te spelen. ‘We zeggen alleen af als er 

echt iets is’, zegt Hub. En het is nooit zomaar 
een balletje slaan. Natuurlijk zijn ze wat 
ouder, maar het gaat er nog steeds fanatiek 
aan toe, ze willen altijd winnen. ‘Alleen duurt 
het recupereren wat langer, zoals de Belgen 
dat zo mooi zeggen.’ 

Boterhammen proppen
Fanatiek waren Hub en zijn voormalige colle-
ga’s vanaf het begin. De pauzes brachten ze 
meestal door achter de tafeltennistafel in de 
kantine van Limagas in Heerlen. Snel werden 
de boterhammen naar binnen gepropt om 
zoveel mogelijk te kunnen spelen. De tafel-
tennisclub deed mee in verschillende compe-
tities en haalde in zijn lange geschiedenis 
veel prijzen binnen. Hub zelf werd tien keer 
clubkampioen. 

Het mooiste van tafeltennis: binnen een 
seconde beslissen hoe je een bal gaat 
slaan. Op het juiste moment de juiste actie 
uitvoeren. En wedstrijden kijken. Tot in 
China toe. Tijdens vakanties in China regelde 
een familielid dat Hub een balletje mocht 
slaan met een van de toppers van het land. 

‘we zeggen Alleen Af Als er echt iets is’

Vervolg van vorige pagina

gepensioneerd
noord-Brabant
- J.C.T. Verhelst, Gilze
- D.J.M. Fryters, Waspik
- J.P.M. van Gestel, Son
-   G.F.M. Putmans,  

Kaatsheuvel
-  W.T. van der Zwan,  

Drimmelen
-  J.C.A. van der Plas,  

Raamsdonksveer
-  T.A.W.G.M. Peeperkamp, 

Den Bosch
limburg
- J.W.J.M. Ekermans, Geleen
- R. van der Meer, Brunssum
- J.C.L. Segers, Gronsveld
friesland
-  G. Boeren – Naarding, 

Drachten

groningen
- M.T. van Leeuwen – Smit, 
Groningen
noord-holland
- R.L. Geerlings, Hoofddorp

overleden
groningen
-  J. Hoven – Klopstra (80), 

Leek
- G. Heikens (72), Groningen
-  G. de Vries – Grashuis 

(101), Groningen
-  L. van der Laar (66),  

Middelstum
-  F. Stel – Rademaker (92), 

Ten Boer
-  H. Kleefman (83),  

Hoogezand
-  H.G. Bos – Moltmaker (89), 

 Leek
-  H.M. Hopma – Pals (85), 

Best
limburg
-  J. Gelissen (70),  
Valkenburg

noord-Brabant
-  C.M. Verhoeven – van 

Tetering (91), Made
-  E.M. van Groezen – Stoop 

(92), Geertruidenberg
-  E.R.J. Cousin (86),  

Sint-Michielsgestel
-  A.P.J. Smetsers (77),  

Den Bosch
-  A.A. Peters (80),  

Den Bosch
-  G.T.P. Diesveld (77),  

Middelrode
- R. Pierlo (87), Berlicum

-  M.J.L. Taks – Vogel (89), 
Den Bosch

- J.F. Braat (73), Made
-  M.G. van de Laar (83), 

Boekel
-  T. Scherer (76),  

Raamsdonksveer
-  J.M.F.M Vriends (65), 

Breda
-  A. Ooms (72),  

Geertruidenberg
-  M.E.H. Smits van  

Waesberghe – van Mierlo 
(78), Breda

- A. Moelands (81), Breda
- P. Eck (86), Eindhoven
- K.A. Bout (71), Hedel
-  T. van Beek – Vervoorn 

(86), Geertruidenberg

overijssel
-  R.M. Dengerink – Minnes 

(91), Deventer
- A.G. Slot (77), Genemuiden
-  M.P. Lettinga-Klein (97), 

Zwolle
-  H.G. Nijhuis – Jannink 

(75), Raalte
- J. van Wijnen (81), Wijhe
friesland
-  N. Banning – Douma (92), 

Grou
- R. Bijlsma (93), Franeker
noord-holland
-   T.J.J. Gorissen (84),  

Heemstede
gelderland
- A. Jonker (70), Hattem 

We vertrokken ’s ochtends vroeg 
op 18 april met twee volle bussen 
(120 personen) naar ons eerste 
adres in Luttelgeest, voor een 
bezoek aan de Orchideeën Hoeve. 
Na ontvangst werd het een en 
ander uitgelegd over de groei en 
bloei van de orchidee. Daarna 
werden we door diverse kassen 
geleid, waar we de Maleisische 
en de Japanse orchidee konden 
aanschouwen.

Na de lunch reden we naar 
Harderwijk, waar we het Dolfina-
rium bezochten. Eerst een bezoek 
aan de walrussen, die we onder 
water konden volgen. De show 
die daarop volgde was de moeite 
waard; hoe krijg je het voor elkaar 
om zulke logge beesten op het 
droge kunstjes te leren.
Daarna konden we diverse soorten 
roggen en haaien bekijken en 
volgde de dolfijnenshow in het 

grote theater. Een leuke show, 
waarin een meisje in haar droom 
terecht kwam tussen de dolfijnen.
Tenslotte reden we naar het dorpje 
Ankerveen voor het diner. Nadat 
de inwendige mens weer voor-
zien was van de nodige brandstof, 
vertrokken we huiswaarts. Een 
leuke dag, waar iedereen met 
plezier op terug kan kijken. Duim 
omhoog voor de organisatie.
(Verslag: Wim van Helden)

SPEL liet op  dinsdag 
8 mei in Roermond 
125 deelnemers ken-
nismaken met oude 
statige huizen, kerken 
en orgelmuziek, paleizen 
en meer dan 750 jaren 
cultuur. In een zeer inte-
ressante lezing schetste 
docent Kunstgeschie-
denis Ko van Dun een 
beeld van een wereld die 
in twintig jaar tijd sterk 
veranderde, sneller en 
radicaler dan ooit. De 
presentatie was niet op-
gezet als een omvatten-
de beschouwing, maar 
als een open, levendige 
collage van beelden en 
teksten. Deels ontleend 
aan de kunst, deels ook 
aan televisie, reclame of 
andere beeldbronnen. 
Met onder andere aan-
dacht voor het werk van 
Jeff Koons en Damien 
Hirst.

Na de lunch maakten 
we op eigen gelegenheid 
een kunstwandelroute. 
Een van onze bestuurs-
leden, Ad van Venrooy, 
speelde in de Christoffel-
kathedraal verschillende 
muziekstukken op het 
kerkorgel. Velen hebben 
hier met veel genoegen 
naar geluisterd. Roer-
mond, stad aan de Maas 
en Roer, we komen zeker 
terug. (Verslag: Hans 
Bootz)

voorjAArsdAgreis regio BredA

The 
Bigger 
Picture

‘Prachtig dat je zo’n kans krijgt, in het land 
waar de sport echt groot is gemaakt.’ 

Mooie tijd
Naast Hub bestaat de tafeltennisclub uit 
Rein van der Meer (62), Claire Königs (63), 
Piet Pötgens (71), Hub Ortmans (85) en 
erelid Martin Jonkhout (83). De leden zijn 
allemaal uit andere hoeken van Limagas 
afkomstig en leerden elkaar pas echt 
kennen toen ze samen gingen sporten. 
‘Onze karakters passen goed bij elkaar. 
Anders houd je het ook niet zo lang vol.’ 

Voor hen zijn de verhalen over vroeger 
inmiddels minstens zo belangrijk als de 
pingpongbal. De verhalen vormen de 
verbinding. ‘We doen dit voor de bewe-
ging én de sociale contacten.’ Elke week 
passeren voormalige collega’s de revue. 
‘Helaas komt het op onze leeftijd steeds 
vaker voor dat je hoort over oud-collega’s 
die zijn overleden.’ Limagas en opvolgers 
vormen een belangrijk deel van hun leven. 
‘Fijn om daarover te praten met mensen die 
hetzelfde meemaakten. Het was een mooie 
tijd. Ik heb zelfs mijn vrouw leren kennen bij 
het bedrijf. Het is veel meer dan zomaar de 
plaats waar je werkt.’

De gepensioneerden van RWE 
Nederland zijn ondergebracht 
bij de seniorenstichtingen van 
Essent. De SSEN (Stichting 
Senioren Essent Noord) orga-
niseerde een welkomstbijeen-
komst voor de gepensioneerden 
van RWE die in de buurt van 
Hoofddorp wonen.

Het was een gezellige middag 
op 27 april in het theehuis naast 
het oude gemaal Cruquius, 
waar zestien gepensioneerden 
en partners aanwezig waren. 
Niet alleen werd er gezellig 

met elkaar gepraat, ook legde 
het dagelijks bestuur van 
de SSEN uit hoe de SSEN 
georganiseerd is en wat de 
mogelijkheden zijn voor een 
dergelijk kleine groep gepen-
sioneerden. Uiteindelijk werd 
er een regiobestuur samen-
gesteld voor de gepensio-
neerden uit de omgeving van 
Hoofddorp. Dit regiobestuur 
bestaat uit mevr. L. Koolhaas 
(voorzitter), mevr. G. van 
Gerven (secretaris) en de 
heer W. Slootweg (penning-
meester). 

BrABAnt spel

welkomstbijeenkomst hoofddorp bij de ssen
noord
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AgendA

Wilt u iets vragen, een overlijden of een 
verhuizing doorgeven? De medewerkers 
van People Service helpen u graag. 
E-mail: peopleservice@essent.nl
Post: postbus 135, 5201 AC 
‘s-Hertogenbosch. 

Heeft u vragen over het  
sociaal fonds? Kijk dan op 
www.sociaalfondsessent.nl.
 

•  Stichting Contactgroep Postactieven 
Essent Limburg (SPEL):  
www.stichting-spel.nl

•  Stichting Contactgroep  
Gepensioneerden Essent Brabant: 
www.cgeb.nl

•  De website van de afdeling Noord is 
nog in aanbouw.

•  De nieuwe website van de  
Stichting Senioren Essent Noord:  
www.ssen-info.nl 

Contact

REGIO NOORD
15 juli t/m 22 juli
8-daagse fietsvakantie 
Bodensee (optie)
Regio Zwolle
17 juli 
Dagtrip Volendam 
Regio Zwolle
19 juli
Fietstocht, Regio 
Winschoten
23 augustus
Fietstocht, Regio EGD
25 augustus
Fietstocht. Met trein 
naar Bentheim en met 
de fiets terug naar 
Hengelo, Regio Twente
25 augustus t/m  
1 september
8-daagse reis 
Normandië, Regio 
Zwolle
1 september
Klootschieten in 
omgeving Aarnink
Regio Twente
5 september
Fietstocht Twentse 
Venen, Regio Zwolle
5 t/m 9 september
5-daagse wandeltocht 
Oostenrijk, Regio Twente
6 september
Reünie, Regio 
Winschoten
8 september
Wadlopen, Regio 
Groningen

11 t/m 15 september
Eendaagse reizen naar 
de 50+ Beurs
Regio Zwolle
13 september
Najaarsfietstocht 
Regio Twente - senioren
13 september
Reünie, Regio Frigem
15 t/m 22 september
8-daagse reis  Normandië
Regio Zwolle
22 september
Familiedag, 
Regio Twente
23 t/m 30 september
8-daagse fietsvakantie 
Bodensee (optie)
Regio Zwolle

SPEL
8 juli, 29 juli,  
12 augustus,
19 augustus en  
16 september
5-daagse reis  
Baden-Baden/Elzas
17 – 19 juli
Dagtocht Namen
datum (in september) 
nog onbekend
Fietsen Zuid
31 oktober
Reünie Theater aan het 
Vrijthof
7 november
Reünie Oranjerie 
Roermond

REGIO BRaBaNt

Leden van de senioren-
stichting Brabant 
kunnen ook meedoen 
aan activiteiten van de 
personeelsverenigingen.

personeelsvereniging 
Blinck (den Bosch) 
organiseert een 2-daagse 
busreis naar Bonn met een 

bezoek aan de wijnfeesten 
in Altenahr. Vertrekdatum: 
13-10-2012.

Agenda personeels-
vereniging energiek, 
geertruidenberg
8 september, workshop 
vilten vaas maken
15 september, workshop 
vilten poef maken 
15 en 17 oktober, vertrek 

3-daagse busreis naar 
Eurodisney

Agenda personeels-
vereniging tilburg
29 augustus, Racefietsen 
Mergellandroute
8 september, MTB clinic
15 september, Excursie 
struisvogelboerderij
24 september, Darten

Oproep reünie
Oproep aan medewerkers van het rayon 
Valkenburg (Limburg) - in de tijd dat het MEGA 
Limburg was (van 1991 tot 1998) - om zich te 
melden voor een mogelijk te houden reünie. 
We zijn op zoek naar zoveel mogelijk adressen 
van medewerkers uit die tijd.
 

Heb je interesse, geef dat dan door aan:
•  Hub Ploum 0455-441012  

hub.ploum@planet.nl
•  Jan Starmans 0434-592439 

jancorrie14@ziggo.nl

Aankondiging najaarsdagreis regio Breda 19 september
We gaan deze keer 
richting Zeeland. We 
brengen eerst een bezoek 
aan Miniatuur Walcheren. 
Het park heeft exact de 
contouren van Walcheren 
en is in samenwerking 
met Madurodam opnieuw 
aangelegd en uitgebreid 
met dertig nieuwe 
modellen.  
Uniek zijn de lager 
gelegen wandelpaden 
waardoor de bezoeker 

minder door de knieën 
hoeft.
Na dit bezoek vertrekken 
we naar werkeiland 
Neeltje Jans. Na de 
lunch staat er een 
film, rondleiding en 
een boottocht op het 
programma. We sluiten 
de dag af met een diner 
ergens in Zeeland.

Uitgebreide informatie 
over Miniatuur Walcheren: 

www.minimundi.nl 
Neeltje Jans:  
www.neeltjejans.nl

Kosten ongeveer € 45,- p.p

Aanmelden kan tot 1 
september bij:
•  M. Fruijtier- van 

Eenennaam  
0162- 512477

•  C. ten Dam 
06-20219130 
keesdam@gmail.com


