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Nieuwsbrief voor oud-medewerkers van Essent

Contact
Wilt u iets vragen, een overlijden 
of een verhuizing doorgeven? 

De adresgegevens, ook voor deze 
nieuwsbrief, worden beheerd door 
de verschillende stichtingen voor 
postactieven. 

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

Stichting Contactgroep  
Gepensioneerden Essent Brabant: 
www.cgeb.nl

Stichting Senioren Essent Noord: 
www.ssen-info.nl
Heeft u vragen over het  
sociaal fonds? Kijk dan op  
www.sociaalfondsessent.nl

2018

Van scholieren tot ondernemers, van gemeentebesturen tot actiegroepen, 
er is geen doelgroep die Gerard Greiner niet ontvangt om voorlichting te 
geven over elektriciteitsopwekking. Duurzaam én fossiel.

Gerard Greiner over duurzame en fossiele opwekking

Een bevlogen 
verteller

Eigenlijk is Gerard een geboren 
voorlichter. Opgeleid in elektro- en 
gastechniek ligt zijn hart bij alles wat 
techniek is en daar kan hij bevlogen 
over vertellen. Toen Essent in 2002 
het excursiecentrum oprichtte waarin 
voorlichting gegeven zou worden over 
energie opwekking lag zijn overstap 
hiernaartoe voor de hand. In die eerste 
jaren gaf hij vooral rondleidingen 
bij Essent Milieu in Wijster, ook wel 
bekend als de VAM. Daar kwam een 
eind aan toen Essent gekocht werd 
door RWE en het milieubedrijf onder 
de naam Attero werd afgesplitst. Naast 
de excursies naar de VAM verzorgde 
Gerard de rondleidingen in de drie 
windparken die Essent toen had. 

Bouwput
In 2010 begon RWE met de bouw 
van de Eemshavencentrale. Naast 
een modderige bouwput stond een 
noodgebouwtje waar Gerard groepen 
ontving om tekst en uitleg te geven 
over de nieuwe centrale. Ondanks 
dat er nog niets te zien was kon hij 
met zoveel enthousiasme vertellen 
over wat er allemaal komt kijken bij 
de bouw van een centrale dat er een 
constante stroom van groepen was  
die zich aanmeldden. 

Gerard’s boodschap is helder; we 
moeten onze stroomvoorziening 
steeds duurzamer maken en daar 
werken we hard aan. >>
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Nieuws

Maar … en dan komt er achteraan: 
‘Mensen vergeten dat we in 
Nederland nu nog maar 14% 
van onze elektriciteit duurzaam 
opwekken, 
dus 86% komt 
nog altijd uit 
centrales. En als 
er geen wind 
is of de zon 
niet schijnt moeten we wél stroom 
leveren. Er is veel maatschappelijke 
discussie over de centrales en wij 
proberen onze kant van het verhaal 
en onze rol te verduidelijken. Ik leg uit 
waarom centrales nog steeds nodig 
zijn vanwege de leveringszekerheid.’ 

Hoge waardering
Ook voor windmolens loopt 
Gerard warm. In de windparken 
Westereems (Eemshaven) en 

Zuidwester (Urk) 
vertelt hij het 
eerlijke verhaal 
over windenergie, 
prijst de voordelen 
maar gaat ook de 

discussie aan met tegenstanders.
Op de Amercentrale en in windpark 
Volkerak (Willemstad) worden 
de excursies verzorgd door vijf 
deskundige oud-medewerkers die 
op die centrale gewerkt hebben. Per 
jaar ontvangt het excursiecentrum 

>> vervolg van pagina 1

5.500 bezoekers. Door middel van 
enquêtes worden de excursies 
geëvalueerd. Zij worden hoog 
gewaardeerd met een gemiddeld 
cijfer van 8,7. 

Belangstelling voor een  
excursie naar een windpark  
of een centrale? 

Ga voor een rondleiding op  
een windpark naar: bit.ly/2L3Il6j

Of kijk voor een excursie  
bij RWE op: bit.ly/2shWipH

Aan deze jaarlijkse bijeenkomst 
die gehouden werd in Essen werd 
door ca. 80 vertegenwoordigers 
van 42 Gepensioneerden 
Verenigingen deelgenomen. Naast 
de onderlinge uitwisseling tussen 
de gepensioneerden van RWE is het 
elk jaar weer interessant om op die 
dag bijgepraat te worden over de 
ontwikkelingen in ons moederbedrijf 
RWE en innogy. 
De CEO van innogy Uwe Tigges nam 
uitgebreid de tijd om in te gaan op de 

onlangs aangekondigde voorgenomen 
deal tussen RWE en E.ON waarbij 
het nog pas jonge innogy zal worden 
gesplitst in een deel dat naar E.ON 
gaat en een deel dat naar RWE gaat. 
Ook voor Essent heeft dit uiteraard 
consequenties. Uwe Tigges nam 
ruim de tijd om de achtergronden bij 
deze ‘giga-deal’ in energieland toe te 
lichten en ging de meest indringende 
vragen over dit ‘overnameproces’ 
niet uit de weg. Hij verzekerde de 
aanwezigen dat hij de komende tijd al 

zijn energie zal inzetten om de huidige 
ca. 40.000 innogy medewerkers ‘goed 
te laten landen’ bij RWE of E.ON. 
Daarbij noemde hij ook specifiek de 
diverse Essent medewerkers die de 
afgelopen jaren voor hun carrière 
zijn verkast naar RWE en innogy 
in Duitsland. Voor wat betreft de 
gepensioneerden van RWE en innogy 
en daarmee ook Essent geldt dat 
zij ‘meeverhuizen’ met hun huidige 
bedrijf. Dat zou voor onze Essent 
Stichtingen betekenen dat op termijn 
E.ON ons nieuwe moederbedrijf 
wordt. Met de toezegging van Uwe 
Tigges om de gepensioneerden bij 
hun Conferentie in mei 2019 weer 
persoonlijk actueel bij te praten, werd 
de uiterst informatieve en zinvolle 
RWE Pensionierten Tagung afgesloten.

RWE Gepensioneerden 
Conferentie te Essen

 “We moeten onze 
stroomvoorziening  

steeds duurzamer maken.”

Op 3 mei 2018 bezochten de voorzitter van de Stichting 
Senioren Essent Noord (SSEN) Henk Blaauw en van de Stichting 
Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant (CGEB) 
Anton de Groot de bijeenkomst van de afgevaardigden van 
alle RWE Gepensioneerden Verenigingen. Deze verenigingen 
vertegenwoordigen 10.000 deelnemers. 
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Uit de regio

Reünie regio 
’s-Hertogenbosch
Op 12 april werd in Partycentrum De 
Hooghei in Berlicum een reünie gehouden 
voor oud-medewerkers van de regio 
’s-Hertogenbosch. Gezien de vele positieve 
reacties werd de toezegging gedaan dit 
over twee jaar te herhalen. Op de website 
(www.cgeb.nl staat een verslag met foto’s.

Biljartclub Amerpiqué (Breda)
Voor informatie kunt u contact 
 opnemen met Cees van Rijn,  
0162 - 521 081.

Aankondiging  
koffiemiddag regio Tilburg
De gepensioneerden van de regio 
Tilburg ontvangen over enkele maanden 
een uitnodiging voor de traditionele 
koffiemiddag. Datum: woensdag 
19 september 2018. Tijd: 14.00 tot 
17.00 uur. Locatie: De Commanderie 
Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg.

Activiteiten  
Personeelsverenigingen
Deelnemers van de seniorenstichting 
Brabant kunnen ook meedoen aan 
activiteiten van de personeelsverenigin-
gen Blinck, West en Enexis Tilburg. Voor 
informatie over de diverse activiteiten 
raadpleeg de respectievelijke websites  
of neem telefonisch contact op. 
•  PV Blinck ‘s-Hertogenbosch: 
 www.blincknet.nl 
•  PV Tilburg: 
 http//blog.seniorennet.nl/pvtilburg
• PV West: Kees ten Dam 
 tel. 06 20219130

Brabant kort

Nieuws uit Brabant
Gezellige 
ontmoetingsdag  
regio Noordoost

De regio Noordoost Brabant kijkt met 
genoegen terug op een geanimeerde 
ontmoetingsdag, die op 5 april in Eetcafé 
’t Tunneke in Heesch werd gehouden.

Voorjaarsdagtocht 
regio Breda

Aankondiging najaarsdagtocht regio Breda

De Brabantse seniorenstichting organiseerde voor haar deelnemers een zevendaagse 
reis naar Flachau in Oostenrijk met vertrek op 3 mei 2018. Met 68 deelnemers 
hebben we o.a. een paar prachtige Alpenbergtochten gemaakt, de mooie stad 
Salzburg werd bezocht en ook het Slot Hellbrunn met zijn “Wasserspiele” was 
een bijzondere attractie. Er werd een boottocht gemaakt op de Königssee en ook 
werd er een tocht gemaakt naar de Millstättersee in Karinthië . Het traditionele 
Sonntagsfrühshoppen en een speciale Oostenrijkse muziekavond ontbraken uiteraard 
ook niet op het programma. We verbleven in het familiehotel Hartl in Flachau waar 
het goed toeven was met prima kamers en een uitstekende verzorging. Al met al, 
een van de beste reizen van de afgelopen jaren. Op de website www.cgeb.nl is een 
uitvoerige reisbeschrijving met foto’s van de reis te zien.

Zevendaagse busreis Brabant

De voorjaarsdagtocht van regio Breda ging 
25 april naar Elburg, waar men aan boord 
ging van een schip. Onderweg werd een 
lunch geserveerd en aangemeerd voor een 
bezoek aan Harderwijk. Het voortreffelijke 
diner was s avonds in Houten. Voor de 
foto’s kijk op de website (www.cgeb.nl ).

De dagtocht vindt plaats op 12 september 2018 en gaat deze keer naar 
Diepenheim, waar we om 10.30 uur worden verwacht. Na de koffie brengen we 
een bezoekje aan de historische tuinen met de zandsculpturen en de 3D streetart 
tekeningen. Rond het middaguur wordt er een lunch verzorgd. Hierna vertrekken 
we naar Hardenberg voor een ritje met een historische stoomtrein.  
Bij terugkomst vertrekken we naar het dineradres. Na het diner gaan we omstreeks 
19.30 uur huiswaarts. Om aan deze reis deel te kunnen nemen dient u deelnemer  
van de stichting te zijn. U kunt zich tot 25 augustus opgeven bij Mevr. M. Fruijtier-
van Eenennaam tel. 0162-512477 of  Kees ten Dam 06-20219130 email 
keesdam@gmail.com. Als de bussen vol zijn wordt er een wachtlijst aangelegd.  
De kosten bedragen ca. € 40 voor de deelnemers van de stichting en ca. € 65  
voor de introducees. Het bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers.
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“De laatste jaren ben ik binnen 
Essent vooral bezig geweest met 
vakbonden en de medezeggenschap 
binnen Essent; de COR. En daar ben 
ik uiteindelijk gestrand.” Een knipoog 
volgt. 
“Na mijn pensionering heb ik niet zo 
veel contact meer met het bedrijf. Een 
paar collega’s die ik zo links en rechts 
nog wel eens tegen het lijf loop, dat is 
het zo’n beetje.” 

Natuurlijk volgt hij de recente 
ontwikkelingen rondom innogy, RWE 
en E.ON. Maar direct betrokken voelt 

hij zich niet meer en dat hoeft voor 
Hans ook niet. “Ik ben niet meer actief 
op politiek of bestuurlijk terrein. Ik 
ben nog lid van de Klachtencommissie 
van Enexis, maar dat is dan ook alles. 
Ik heb altijd bewondering gehad voor 
mensen die iets met hun handen 
konden maken. En zo iemand ben  
ik na mijn pensionering geworden.  
Of dacht jij dat die tuin er vanzelf altijd 
zo bij ligt?”

En dat zélf doen beperkt zich zeker 
niet tot tuinieren. Elke maandag 
wordt er hout bewerkt op de cursus 

ambachtelijke meubelmaker in Tilburg. 
Eerst alleen met handgereedschap, 
tegenwoordig ook met behulp van 
elektrisch gereedschap. Samen met 
drie vrienden wordt er in het Vughtse 
bier gebrouwen. “Uitsluitend voor 
eigen consumptie. Ik heb natuurlijk 
ook nog een paar schoonzoons en dan 
gaat het hard.” Verder heeft hij een 
legerbusje omgetoverd tot camper; 
alle kastjes zélf gemaakt. En dat helpt 
dan weer bij de vierde passie van Hans: 
reizen. “Niet per se met de camper, 
we maken ook grote reizen naar 
Vietnam of Indonesië. Maar met de 
camper naar de Veluwe of naar zee is 
geweldig. Het gaat dus eigenlijk heel 
goed. Ik doe alleen maar dingen die 
ik leuk vind en nu ook nog eens op 
mijn eigen moment. Hoewel het soms 
schipperen is met m’n tijd.” En dat 
laatste horen we uit de mond van heel 
veel gepensioneerden ….

Zélf doen en tijd te kort
Hans Salfischberger aan het woord vanuit een luie stoel in een 
zonovergoten tuin. Hoe gaat het met de oud-voorzitter van de Centrale 
Ondernemingsraad van Essent? “Eigenlijk heel goed”, vertelt Hans. 
“Maar voorzitter van de COR ben ik niet altijd geweest. Ik heb ook een 
‘normale’ carrière gehad. Bij een voorganger van Essent begonnen in 
de klantenadministratie, daarna werkzaam geweest bij de verschillende 
Mobiliteitscentra, uiteindelijk als manager.” 
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Biomassa project 
Eemshavencentrale

In de kolencentrale van RWE aan de 
Eemshaven wordt vanaf 2019 15% 
van de kolen vervangen door biomassa 
(samengeperste houtpellets uit 
duurzaam beheerde productiebossen). 
Paul Munster, projectmanager van 
RWE Technology International stuurt 
de uitvoeringsfase aan. “Begin februari 
hebben we de bouwvergunning 
ontvangen, waarmee een belangrijke 
stap is gezet. We zitten nu in de 
engineering-/start uitvoeringsfase. 
Wij hebben de ambitie om op termijn 
naar een 100% CO₂-neutrale centrale 
toe te werken. Het vervangen van 
15% kolen door biomassa is daarin de 
eerste stap, een stap die moet slagen 
om door te kunnen naar de 30%!”
De inbedrijfstelling wordt per eenheid 
gedaan en gaat eind dit jaar van start. 
Pas als de biomassa installatie voor 
één eenheid naar tevredenheid in 
bedrijf is, wordt gestart met de tweede 
eenheid. Paul Munster: “Als de test- 
en inbedrijfstellingsfase goed loopt, 
kunnen we medio volgend jaar volledig 
commercieel in bedrijf zijn.” 

Alle klanten van energiedirect.nl 
krijgen sinds 1 januari groene stroom 
van 100% Europese wind. Bovendien 
krijgen nieuwe klanten nu ook CO2-
neutraal gas. Het bedrijf heeft nog 
meer initiatieven genomen om te 
verduurzamen. Zo biedt energedirect.
nl zijn klanten sinds 1 maart ook 
twee soorten zonnepanelen aan, de 
ZonGoed en ZonBeter panelen. “Wij 
bieden iedereen de mogelijkheid om op 
zijn eigen manier mee te werken aan 
de verduurzaming van onze leefwereld. 
Op deze manier helpen we  alvast 
een handje mee” aldus Jorrit Pijlman, 
marketing director. 

Op en rond de Amercentrale in Geertruidenberg komen duizenden 
zonnepanelen. Op het dak van de voormalige centrales Amer 6, 7 
en 8 zijn de eerste 2024 collectoren geplaatst. Begin volgend jaar 
komen er waarschijnlijk nog eens 8000 panelen bij op de grond. 

Zonnepark op dak

Groen bezig!

Het park is een initiatief van RWE-
dochterbedrijf Indi Energie. Een 
deel van dit Zonnepark Amer is 
betaald met crowdfunding door 
inwoners van Geertruidenberg en 
medewerkers van RWE. Voor € 500 
zijn ze “eigenaar” geworden van 
drie zonnepanelen en ontvangen ze 
een leuke rente op hun ingelegde 
geld. De dik 2000 panelen die nu 

zijn geplaatst, leveren elektriciteit 
voor 150 huishoudens. “We slaan 
hiermee twee vliegen in één klap”, 
aldus Chris Scheerder, manager 
van de Amercentrale. “De Amer 
verduurzaamt door de productie van 
groene stroom. En omwonenden 
kunnen er hun voordeel mee doen. 
Ze dragen bij aan de energietransitie 
én ze kunnen eraan verdienen.”
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Medio april heeft Essent een nieuwe merkencampagne gelanceerd 
onder de naam ‘Lang Leve thuis!’ De manier waarop de merken 
gepositioneerd worden komt voort uit de strategie: voor iedereen de 
nummer 1 in nieuwe energie. We focussen ons op de drie domeinen 
Energy+, Commodity+ en Smart+.

Nieuwe merkpositionering Essent 

Lang leve thuis!

‘Voor iedereen de nummer 1 in nieuwe energie!’; met 
deze leus is de nieuwe strategie van Essent onlangs 
geïntroduceerd. Wat zou het mooi zijn als Essent in 
2025 impact heeft op het leven van tweemaal zoveel 
klanten als vandaag, waarbij de inkomsten verdubbelen 
en tegelijkertijd de CO2-uitstoot van de klanten met 
twintig procent vermindert! Voorwaarde om commercieel 
succesvol te zijn én een positieve bijdrage aan de 
samenleving en het milieu te leveren. 

die gericht is op meer connectiviteit 
en flexibiliteit. Het groeiende 
energiebewustzijn van consumenten 
stimuleert de vraag naar nieuwe 
producten en diensten die duurzamer 
zijn. Daardoor wordt de focus verlegd 
van grootschalige energieproductie 
naar decentrale opwekking.

Veranderd speelveld
Digitalisering gaat het speelveld 
echt veranderen. Connectiviteit 

De 3 D’s
De nieuwe strategie geeft aan hoe we 
dat gaan bereiken. In de veranderende 
energiewereld hebben drie D’s grote 
invloed op ons leven: decarbonisatie, 
decentralisatie en digitalisering. 
Onder decarbonisatie verstaan we de 
overgang van opwekking met fossiele 
brandstoffen naar hernieuwbare 
energiebronnen zoals windenergie. 
Met decentralisatie wordt bedoeld dat 
we een infrastructuur nodig hebben 

Onze ambitie

2025

2x zoveel 
klanten

2x zoveel 
inkomsten

20% minder
CO2 uitstoot

CO2

Hoe we winnen

Onze medewerkers

Sneller leveren & digitaal

Operational excellence€

Dichterbij onze klanten

Nieuwe vaardigheden

Juiste keuzes

Waar we actief zijn
Commodity+

Elektriciteit & Gas

Loyaliteit

Energy+ Smart+ Future+

?
?

Isolatie

Zonnepanelen

Warmtepompen

Elektrisch rijden

CV-Ketels Smart Living

Energie Advies & 
Management

Flexibiliteit

...

...

Wij stellen iedereen in staat om op zijn eigen manier mee te doen 
aan het beter maken van zijn leefwereld door het inzetten van de 

ongekende mogelijkheden van energie.

Onze strategie

Voor iedereen de 
nummer 1 in 
nieuwe energie.

Essent lanceert nieuwe strategie

en het ‘internet van de 
dingen’ openen de deur naar 
geïntegreerde en gedecentraliseerd 
energieopwekking. Nu de wereld 
elektriciteitsopwekking op aanvraag, 
slimme netwerken en intelligente 
duurzame gebouwen ontdekt, 
zijn we drijvende kracht achter 
verandering op weg naar het in real 
time beheren van energiestromen 
en het slimmer omgaan met 
energie.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op 
de 10 klanten bewust bezig is met de 
energietransitie. Ze vinden besparen be-
langrijk, maar willen vooral ook gewoon 
lekker wonen. Met onze merkpositio-
ning spelen we hier op in: “Essent biedt 
de nuchtere Nederlander innovatieve 
en supersimpel te bedienen energieser-
vices voor in en om het huis, die hem 
in staat stellen het leven te vieren”. Met 
2,5 miljoen klanten en alle producten 
die Essent ontwikkeld heeft, kunnen we 
het verschil maken. Bijvoorbeeld door 
Smart Home oplossingen zoals ‘slimme 
thermostaten’ en ‘slimme verlichting’ 
of met zonnepanelen die je nu ook kunt 
huren in plaats van kopen. 

Zie voor meer informatie: 

www.essent.nl/smarthome 
en www.essent.nl/zon 
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Verkoop van innogy 

RWE en E.ON kondigen 
overeenkomst aan 

Als gevolg van deze transactie zal 
innogy van de beurs worden gehaald 
en opgesplitst. Daarbij wordt innogy 
gesplitst in een producerende tak, die 
weer bij RWE komt, en een distributie- 
en verkooptak die bij E.ON wordt 
ondergebracht. RWE wordt dan een 
toonaangevende producent met zowel 
hernieuwbare energiebronnen als 
conventionele opwekking, zowel grijs 
als groen. E.ON gaat zich dan helemaal 
op de retailmarkt richten. Essent zal 
waarschijnlijk als retailbedrijf worden 
ondergebracht bij E.ON. 

De overheid heeft Subsidie Duurzame 
Energie+ (SDE+) toegekend aan innogy 
waarmee we drie nieuwe windparken 
kunnen gaan bouwen in de Eemshaven. 
Windpark Oostpolder, Windpark  
Westereems III en Windpark Oostpol-
derdijk krijgen in totaal een capaciteit 
van 50 MW, goed voor een duurzame 
energieproductie van 200 GWh  
per jaar. Hiermee kunnen ongeveer  
67.000 huishoudens worden voorzien 
van groene energie. De parken worden, 
onder voorbehoud van de uitspraak van 
de Raad van State, in 2019 en 2020  
gebouwd. Windpark Oostpolderdijk is 
een innovatief project, want het is het 
eerste windpark ter wereld dat op een 
primaire zeedijk wordt gebouwd.

Op de Amercentrale is eind april een 
grote revisie begonnen. Belangrijk 
onderdeel is de vervanging van 
het besturingssysteem. Normaal 
gesproken gaan besturingssystemen 
15 tot 20 jaar mee. Het systeem van 
Amercentrale 9 is in 1991 geleverd 
en dus al 27 jaar in gebruik. Er zijn de 
afgelopen jaren de nodige upgrades 
gedaan maar nu waren de grenzen van 
wat er onderhoudstechnisch mogelijk 
is, bereikt. Het nieuwe systeem 
betekent overigens niet dat de 
manier van besturen van de eenheid 
verandert. De functionaliteit van 
het oude systeem wordt één op één 
vertaald naar het nieuwe systeem. 

innogy bouwt drie 
nieuwe windparken

Revisie 
Amercentrale

Energiedirect tekent nieuw  
driejarig contract PSV
Energiedirect.nl heeft een nieuw driejarig contract getekend met PSV.  
De naam verhuist per 1 juli 2019 van de borst naar de rug op het PSV-shirt. 
“Met de ondersteuning van PSV en onze activiteiten voor fans groeit onze 
naamsbekendheid”, aldus Mark van Zon, commercieel directeur. “We zetten onze 
samenwerking voort op een manier die past bij de ontwikkeling van het merk 
energiedirect.nl. We voelen ons zeer verbonden met de club. We laten fans verder 
profiteren van ons partnership, zoals met het PSV Energie aanbod.” De eerste twee 
seizoenen van die verbintenis staat energiedirect.nl op de rug van het PSV-shirt, 
daarna gaat energiedirect.nl in de sponsorpiramide van PSV verder als partner.

E. ON heeft een vrijwillig openbaar 
overnamebod gedaan aan de 
minderheidsaandeelhouders van 
innogy. De raden van bestuur van 
beide ondernemingen moeten de 
transactie nog goedkeuren. Voor de 
sluiting van de transactie moet aan 
aanvullende voorwaarden worden 
voldaan. Met name zijn antitrust- en 
regelgevingsgoedkeuringen nodig. De 
verwachting is dat de afronding van de 
deal en de verdeling van de activiteiten 
onder RWE en E.ON nog zeker tot eind 
2019 zal duren. 

Op 19 maart kwamen RWE en concurrent E. ON met het verrassende 
nieuws dat ze een principe akkoord hebben gesloten over een 
omvangrijke uitwisseling van bedrijfsactiviteiten. RWE verkoopt zijn 
76,8 % innogy aandelen aan E.ON en krijgt in ruil daarvoor een belang 
van 16,67 % in E.ON. Nagenoeg alle activiteiten van E.ON op het 
gebied van hernieuwbare energie gaan daarbij over naar RWE. 
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Activiteiten Noord 2018 

 Juni 
06   Zwolle, Bert Visscher, incl. diner
16   Groningen, Skûtjesilen
16    Zwolle, Gezinsdag Safaripark  

de Beekse Bergen
24    Zwolle, meerdaagse reis naar 

Schotland (3e reis, tot 1 juli)

Juli
14   Groningen, klootschieten in Zeegse
Ergens in juli: Zwolle, Vaartocht in Friesland

Augustus
07   Zwolle, Dagtocht naar Leeuwarden
09   EGD, fietstocht
10    Groningen, stadswandeling 

Groningen
20    Groningen, meerdaagse reis  

naar Ierland (tot 29 juli)
25    Twente, Losser, klootschieten
29    Zwolle, Fietsdagtocht
30    Twente, senioren Tubbergen/

Ootmarsum, najaarsfietstocht 

September 
08    Twente, Borken Duitsland, busreis
08    Zwolle, 7-daagse fietstocht langs  

de Loire (tot 14 september)
18    Twente, 6 daagse wandeltocht 
  (tot 23 september)
21     Assen, Barbecue
29     Twente, Kindermiddag

Oktober
03     Frigem, Bezoek Woudagemaal  

in Lemmer
05     Zwolle, Excursie naar Hertog Jan 

Brouwerij in Arcen
11    Twente, senioren Barger-

Compascuum, busreis Veenmuseum
12    Groningen, Excursie VW Emden
13    Twente, Oldenzaal, karting
19     Assen, Eendaagse reis  

bestemming nog niet bekend
26    Assen, Biljarten

Zie voor een volledig overzicht: 
www.ssen-info.nl 

Een dag eerder: regen en storm! Maar op woensdag 2 mei 
togen 66 ex-werknemers van Frigem, vergezeld van partner of 
introducée met prachtig weer richting Rotterdam. 

Frigem senioren  
naar Rotterdam

gelijk: er hadden zich 2 deelnemers met 
dezelfde voorletter en achternaam, elk 
met 2 personen opgegeven, maar die 
waren als één opgave genoteerd! 

Ruim een uur voeren we door het 
havengebied, sommigen benedendeks 
terwijl anderen boven op het dek van 
de zon en een lekker windje genoten. 
Daarna naar de Euromast, sinds 1960 
hét icoon van Rotterdam. Vrijwel 
iedereen bewonderde het prachtige 
uitzicht rondom vanaf de platforms op 
100 meter hoogte. Een kleiner groepje 
zocht het nog hogerop en ging via een 
ronddraaiende cabine met uitzicht 
omhoog tot 185 meter! Daarna was het 
verzamelen en op weg naar ‘De Engel’; 
mooi tegengesteld aan het stilstaande 
spitsverkeer rolden wij gestaag richting 
Houten. Ook tijdens het 3-gangendiner 
werd er nog volop bijgepraat, want dat 
is uiteindelijk toch het belangrijkst van 
zo’n gepensioneerden uitje! 

Rond tienen stapten 11 deelnemers 
én onze chauffeur uit in Heerenveen; 
de overige werden door een collega-
chauffeur naar ons eindpunt in 
Leeuwarden gebracht; het eind van  
een lange, maar prachtige dag!

SPEL
SPEL publiceert op haar website een overzicht van alle uit te voeren activiteiten 
eventueel voorzien van afbeeldingen. In de meeste gevallen zijn omschrijving en 
bijbehorend inschrijfformulier te downloaden in pdf. Tevens publiceert SPEL op haar 
website verslagen van uitgevoerde activiteiten, eveneens voorzien van afbeeldingen.
Bovendien ontvangen deelnemers van SPEL 4 à 5 keer per jaar een mailing met 
aankondigingen van activiteiten incl. inschrijfformulier. In het voorwoord van de 
mailing worden regelmatig wetenswaardigheden vermeld.
Zie voor een volledig overzicht: www.stichting-spel.nl

De reis ging in een comfortabele 
touringcar naar de koffiestop bij de 
Aalscholver. Onderweg genoten we van 
prachtige bollenvelden in de polder. Na 
de koffie en thee met gebak rolden we, 
zoals de chauffeur het steeds noemde, 
in een mooi tempo naar de Markthal 
van Rotterdam. Daar kregen we ‘vrij’ om 
rond te kijken en lekker op een terras te 
lunchen. Als we maar weer op tijd bij de 
bus terug waren, want de rondvaartboot 
wacht niet! Bijna waren we daar zonder 
de laatste 2 personen vertrokken, 
want er stonden 64 personen op de 
deelnemerslijst, terwijl de chauffeur er 
eerder toch echt 66 had geteld! En hij had 


