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Nieuwsbrief voor postactieven van Essent

Contact
Wilt u iets vragen, een overlijden of
een verhuizing doorgeven?
De medewerkers van People Service
helpen u graag.

Voorwoord

Post
postbus 135
5201 AC
’s-Hertogenbosch

De eerste editie van de nieuwe
nieuwsbrief voor Essent-gepensioneerden is goed ontvangen onder de lezers,
en daar zijn wij blij om. Velen van u
hebben ook al gereageerd op de oproep om uw mailadres aan ons door te
geven, zodat we u op termijn de digitale versie van de nieuwsbrief kunnen
sturen. Toch zijn we nog op zoek naar
een heleboel mailadressen. Dus als u
dat nog niet gedaan heeft, bezoek dan

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

Bouw windpark Zuidwester van start

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

RWE/Essent start de bouw van windpark Zuidwester in de Noordoostpolder. In het windpark worden 12 van ‘s werelds grootste windturbines geplaatst, ieder met een vermogen van 7,5 MW.

Stichting Contactgroep
Gepensioneerden Essent Brabant:
www.cgeb.nl

Het windpark komt in 2017 in bedrijf en
produceert voor bijna 80.000 huishoudens groene stroom en is gelegen aan
het IJsselmeer. Met de bouw van het
windpark is een investering van meer
dan 150 miljoen euro gemoeid.

E-mail
peopleservice@essent.nl

Stichting Senioren Essent Noord:
www.ssen-info.nl

alsnog www.essent.nl/pensioen en
geef uw gegevens door. Hiervoor heeft
u uw personeelsnummer nodig. U
vindt dat o.a. bij uw adresgegevens op
de adressticker van deze nieuwsbrief.
Voor deze editie wensen wij u weer
veel leesplezier!
Namens Essent,
Joyce van den Bogaard, eindredacteur

Nationale Energieakkoord te halen;
14 procent duurzaam in 2020. Windpark Zuidwester produceert jaarlijks voor
ongeveer 80.000 huishoudens groene
stroom.’

Over windpark Zuidwester
Bijdrage aan realisatie Nationale
Energieakkoord
Erwin van Laethem, CEO Essent: ‘Met
dit mooie project helpen we mee om
de duurzaamheidsdoelstelling uit het

Windpark Zuidwester maakt deel uit van
het windpark Noordoostpolder. Het bestaat uit 86 windturbines en zal jaarlijks
voor ongeveer 400.000 huishoudens
groene stroom produceren.
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Kwartaalcijfers RWE positief
in moeilijke tijd
De cijfers over het eerste kwartaal van 2014 laten zoals verwacht een
afname van verkoopvolumes van gas en elektriciteit zien. Het bedrijfsresultaat daalde met 18 procent tot 1,9 miljard euro in vergelijking met
Zoals verwacht hebben de extreem
zachte winter en de aanhoudende
crisis in conventionele energieopwekking geleid tot een winstdaling.
De ebitda, de winst zonder interest,
vennootschapsbelasting en afschrijvingen is met 2,6 miljard euro aanzienlijk
minder dan in dezelfde periode vorig
jaar. Het bedrijfsresultaat daalde met
18 procent tot 1,9 miljard euro. De
nettowinst bedroeg 838 miljoen euro,
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een daling van 36 procent ten opzichte
van vorig jaar. De externe omzet daalde
met 9 procent tot 14,7 miljard euro.
In de eerste drie maanden van 2014 verkocht RWE 67 miljard kilowattuur elektriciteit aan klanten, 6 procent minder
dan vorig jaar. De omzet van gas daalde
met 19 procent tot een equivalent van
103 miljard kilowattuur. Een daling die
te verklaren is door de ongewoon zachte

winter. ‘Hoewel, zoals verwacht, het
eerste kwartaal de moeilijke omstandigheden in de energiewereld weerspiegelt,
durf ik toch positief te zijn’, zegt CEO
Peter Terium. ‘Met de ondertekening
van de verkoopovereenkomst voor RWE
Dea, hebben we een belangrijke mijlpaal
bereikt. We zijn ook blij dat we de prijsherziening voor onze gasaankopen met
Gazprom succesvol hebben afgerond.’
De vooruitzichten voor de rest van 2014
zullen worden aangepast voor de verkoop
van RWE Dea. De netto schuld van RWE
zal door deze transactie verminderen.

Stedenbezoek Sittard
Jaarlijks organiseert SPEL een kennismakingsbezoek aan een van onze Limburgse steden of stadjes.
Een “kenner” verzorgt allereerst een
uitgebreide presentatie over de historische en culturele geschiedenis van deze
stad. Na de lunch kan men dan met een
gids of met op eigen gelegenheid een
stadswandeling maken om de genoemde objecten met eigen ogen te bekijken.
Dit jaar werd op ludieke wijze een bezoek
gebracht aan Sittard.
Beleef Sittard Anders: onder dit motto beleefden honderd Spelleden op
woensdag 14 mei een zeer attractief
programma dat door bureau De Companen werd gebracht. Réne Haustermans

Uit de regio

Verslag
vijfdaagse
busreis naar
het Thüringer
Woud 2014

Na de pauze werd meer ingegaan op
de cultuur van Sittard, met bijzondere
aandacht voor de bekende Zefke Mols,
als de Sittardse troubadour. Dit gedeelte
werd grotendeels geïllustreerd met live
gezongen muziek door Réne Haustermans. Zo werden geëerd Jo Erens, Frits
Rademacher en Toon Hermans. Na
een voortreffelijke lunch in Hotel Merici
werden onder begeleiding van gidsen de
stadswandelingen gemaakt . Zo werden
onder andere bezocht St. Petruskerk,
Basiliek, St. Michielskerk en de stadstuin.
Op eigen gelegenheid werden na de
wandelingen de terrasjes als ook de
winkelstraatjes opgezocht. Zo hebben de
SPEL-leden op deze heerlijke woensdag
inderdaad “Sittard anders beleefd”.

Aankondiging
najaarsdagtocht
regio Breda
De eerstvolgende dagtocht is op 10 september 2014. Het doel is deze keer het
Oude Ambachten en Speelgoedmuseum
in Terschuur en het Familie Park Cactus
Oase in Ruurlo. Voor de inwendige mens
wordt natuurlijk ook gezorgd. We vertrekken ’s morgens omstreeks 8.00 uur
en verwachten omstreeks 21.30 weer
thuis te zijn. Op de website (www.cgeb.
nl) kunt u een uitgebreide omschrijving
van deze reis vinden. De kosten zullen
nooit meer bedragen dan € 45 per
persoon. U kunt zich tot 17 augustus
2014 aanmelden bij Mevr. M. Fruijtier van Eenennaam, tel. 0162-512477 of
Kees ten Dam, 06-20219130, e-mail
keesdam@gmail.com.

Agenda
Toneel in Tegelen

Op de maandagen 12 en 19 mei 2014
werden vanaf de bekende opstapplaatsen in Brabant alle deelnemers
opgehaald voor de twee vijfdaagse
reizen. Met een ruime tussenstop in
het kasteel Bad Arolsen, waar Koningin
Emma is geboren, reden we naar de
plaats van bestemming, Schmalkalden.
Vanuit het hotel Jägerklause werden
de dagelijks tochten ondernomen naar
o.a. Erfurt, Eisenach, het zeeaquarium
in Zella-Mehlis en het hoogtepunt van
de reis: de kalizoutmijnen in Merkers. Hier gingen we met een lift 500

van dit bureau heeft veel talenten, die hij
deze dag aan onze leden heeft getoond.
Zo werden wij in het prachtige gebouw
Mariapark geïnformeerd over de historie
van Sittard. Zowel De Bandkeramiekers
(duizenden jaren voor Christus), het
hertogdom Gulik als het historische land
van Zwentibold en de religie kwamen
uitgebreid aan de orde.

meter naar beneden en daarna met
open vrachtauto’s naar een diepte van
800 meter waarbij we geïnformeerd
werden over de diverse functies die de
mijnen hebben gehad. De reis werd
afgesloten met een afscheidsdiner in
Deurne. We kunnen terugkijken op
twee leuke en gezellige reizen met een
zeer goede verzorging in het hotel.
Een uitgebreid verslag met foto’s zal
worden geplaatst op de website
www.cgeb.nl .
Maurits van Hooren, Rosmalen

Vrijdagavond 4 april waren ongeveer
100 deelnemers van SPEL getuige van
de jaarlijkse opvoering door speelgroep TOSJOPA in Tegelen. Dit jaar
was de titel van het in Tegelse dialect
uitgevoerde stuk: Ein Geistig Weekend onder leiding van regisseur Anne
Nooten. Ook dit jaar wist dit uitstekende toneelgezelschap het publiek aan
zich te binden. Dit was ook duidelijk te
merken in de ongedwongen en gezellige “3e helft” in de foyer, waar ook de
spelers en medewerkers van Tosjopa
zich tussen het publiek mengden.

Regio Brabant
Contactpersonen gezocht
regio Breda
In de regio Breda is CGEB op zoek naar
contactpersonen. De taak van een contactpersoon bestaat voornamelijk uit het
bezoeken van oud-collega’s bij kroonverjaardagen, huwelijksjubilea, ziekte
en het geven van acte de présence bij
overlijden. Het is werk wat zeer op prijs
wordt gesteld en wat veel voldoening
geeft. Voelt u hier iets voor, dan kunt u

voor nadere informatie en aanmelding
contact opnemen met Kees ten Dam,
tel. 06-20219130, e-mail: keesdam@
gmail.com

Activiteiten Personeelsverenigingen
Deelnemers van de seniorenstichting
Brabant kunnen ook meedoen aan
activiteiten van de Essent personeelsverenigingen (Blinck, Energiek, Tilburg
en Breda).
• PV Energiek gaat op 28 september
naar de musical “Moeder ik wil bij de

revue”. Opgeven hiervoor via website
www.stichting-energiek.nl.
• PV Tilburg gaat op 27 september
vissen in de Grevelingen. Opgeven
hiervoor bij Julian Mommers
tel. 06-50630441.

Noord
5 JULI
8-daagse fietsreis Moezel en omgeving, regio Zwolle
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Agenda

ERGENS IN JULI
Fietstocht, regio Winschoten

5 T/M 10 SEPTEMBER

JUNI/JULI/AUGUSTUS (4X)

18-23 AUGUSTUS

5 daagse wandeltocht in Zillertal, regio
Twente

6-daagse reis naar Hamburg (312
inschrijvingen)

Dagreis naar Rotterdam en Maasvlakte,
regio Zwolle

18 SEPTEMBER

17 SEPTEMBER
Fietsen Zuid

21 AUGUSTUS

Kasteelexcursie in omgeving Münsterland, regio Twente - senioren

Fietstocht naar het Zuidlaardermeer,
regio EGD

9 EN 25 SEPTEMBER
20 SEPTEMBER

Bruinkoolgroeve

Familiedag, regio Twente

8 EN 15 OKTOBER

Klootschieten omgeving Aarnink, regio
Twente

25 SEPTEMBER
Reünie, regio EGD

ESSENT Reünie (voor alle gepensioneerden van ESSENT-Limburg) Maastricht (8 okt.) en Roermond (15 okt.)

31 AUGUSTUS

26 SEPTEMBER

XX NOVEMBER

Busreis naar Slovenië, regio Groningen

Reünie, regio Groningen

Herfstwandeling

23 AUGUSTUS

3 SEPTEMBER

9-10-11 DECEMBER

SPEL

Fietsdagtocht, regio Zwolle

Kienavonden

4 SEPTEMBER

7 JANUARI 2015

Najaarsfietstocht, omgeving Hardenberg, regio Twente – senioren
Reünie, regio Winschoten

1, 2 EN 3 JULI

Buuttegala Roermond

1-daagse activiteit Biesbosch en Breda
(386 inschrijvingen)

Personalia
Gepensioneerd per 1-1-2014:

Overleden in 2014:

Sieben , TCWJ
Engbersen , HJM
Stoop , VJJM
Rosbak , AL
Middel , G
Smits , ACM
Schoot , FP
Veenstra , J
Wiel , MWG van de
Pruijsten , AJJ
Schiphouwer , P

Scheuten, H (72)
Botermans-Beenackers , APH (76)
Delbressine - Kamp , EG (82)
Brule - van Nunen , JC van den (79)
Linders , MH (80)
Meyer - Hahn , A (91)
Dijkstra , JJ (92)
Holwarda-Boerboom , MB (89)
Broos - Dekkers , BJM (92)
Vluggen , CH (86)
Snitjer , H (94)
Bakker - Hockelman - , E (88)
Dielissen - Janse , JP (84)
Nelemans-Aarts , CDJ (95)

Venlo
Maastricht
Geleen
Breda
Groningen
Someren
Vught
Linde Dr
Eindhoven
Horn
Westerbroek

Hengelo
Gilze
Munstergeleen
Roosendaal
Venlo
Midwolda
Zwolle
Nijkerk Gld
Roosendaal
Epen
Winschoten
Hoogezand
Tilburg
Vught
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