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Activiteiten Noord 2019
Juni

Oktober

December

22 Groningen, Skûtjesilen in Earnewoud

09 Frigem: bezoek aan het Fries

07 Zwolle: kerstmarkt

24-30 Zwolle, 7-daagse fietsttocht

Landbouwmuseum bij Goutum
10 Twente: eendaagse reis naar de

Juli

Ooijploder

11-13 Winschoten: meerdaagse kerstreis
naar ???
12 Winschoten: eendaagse kerstreis naar ?

06 Groningen: Klootschieten

11 Assen: bezoek Mayerwerf te

Augustus

17 Winschoten: kaarten en sjoelen

18 Zwolle: kerststukjes maken

08 EGD: fietstocht omgeving Norg

17 EGD: bezoek UMCG

18 Groningen: bloemschikken

22 Zwolle: dagtocht naar Amersfoort

25 Zwolle: Bowlingavond in Urbana

19 Zwolle: kerstklaverjassen

23 Groningen: Stadswandeling

25 Assen: biljarten

20 Winschoten: kerstmiddag of kerstavond

Papenburg

29 Twente: najaarsfietstocht omgeving
Haarmühle

12 EGD: Kerstbijeenkomst
13 Assen: kerstreis naar Duitsland

20 Groningen: kaarten en sjoelen
November
07 Twente regio Enschede: luchbuffet

20 Assen: kerstmiddag, kerststukjes maken,
tafeltennistoernooi en darttoernooi

September

07 Twente regio Hengelo: luchbuffet

04 Zwolle: fietstocht

08 Assen: bowlen

13 Assen: barbecue met activiteit

21 Winschoten: kaarten en sjoelen

19 Winschoten: fietstocht

29 Assen: biljarten

Zie voor een volledig overzicht:

22-01 G
 roningen: meerdaagse reis naar

30 Assen: Sinterklaasfeest

www.ssen-info.nl

Toscane

?

27 Assen: biljarten

Zwolle: theateravond
Contact
Wilt u iets vragen, een overlijden

Komst innovatief windpark op zeedijk

of een verhuizing doorgeven?
De adresgegevens, ook voor deze

Eind 2019 in bedrijf

nieuwsbrief, worden beheerd door
de verschillende stichtingen voor
postactieven.

innogy is begin dit jaar gestart met de werkzaamheden voor de realisatie van
windpark Oostpolderdijk in de provincie Groningen. De afgelopen weken zijn

Essent Limburg (SPEL):

belangrijke stappen genomen. De board van innogy heeft een positief investe-

www.stichting-spel.nl

ringsbesluit genomen en er is een contract gesloten met turbinefabrikant

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen (MVO)
Medio maart is het ‘Sustainability Report 2018’ van innogy gepubliceerd. In

Lagerwey, die de innovatieve windturbines levert voor dit windpark. Hierdoor

Stichting Contactgroep

126 pagina’s laat het rapport zien welke stappen innogy vorig jaar op het gebied

kan innogy nu echt aan de slag met het eerste windpark dat op een waterkerende

Gepensioneerden Essent Brabant:

van MVO heeft gezet. Graag nemen we je mee langs enkele Nederlandse mijlpalen.

zeedijk wordt gebouwd. Een wereldwijde primeur voor de water- en windwereld,

www.cgeb.nl

waarmee innogy haar koppositie op het gebied van innovatie bewijst.
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Hoe hebben we het gedaan in 2018?

2018: 3 hoogtepunten

de zonnepanelen en de klant huurt het

Stichting Senioren Essent Noord:

Een belangrijke en slimme stap is gezet

systeem vervolgens voor een vast bedrag

www.ssen-info.nl

met de lancering van ‘DakVrienden’. Heel

per maand. Ook kan de klant op elk

eenvoudig: boeren met een asbestdak

moment kiezen de panelen over te nemen

Windturbines op dijken bieden veel

fundatie, specifiek ontwikkeld voor

Eind 2019 in bedrijf

voordelen. De combinatie van wind

op deze dijk. De windturbines van

De drie windturbines hebben elk

en water maken dijken aantrekkelijke

Lagerwey worden opgebouwd met een

een vermogen van 2,5 Megawatt.

Heeft u vragen over het

laten die kosteloos door ons saneren. Wij

of het contract te beëindigen. Na een

locaties, vanwege de goede en sterke

klimkraan. Deze kraan werkt zichzelf

Gezamenlijk zullen de turbines jaar-

Sociaal Fonds? Kijk dan op:

leggen vervolgens dezelfde oppervlakte

succesvolle pilot heeft Essent het huren

windcondities. Het waait er immers

omhoog langs de stalen toren van

lijks 23 Gigawatt uur aan elektriciteit

www.sociaalfondsessent.nl

aan ‘gezond’ dak terug, met zonnepane-

van zonnepanelen als standaard-product

bijna altijd, wat goed is voor de duur-

de windturbine. Deze vernieuwende

opwekken. Dat staat gelijk aan het

len. Wij wekken hiermee 20 jaar groene

opgenomen in het assortiment.

zame energieopbrengst en het behalen

bouwmethode vraagt weinig ruimte.

jaarlijks verbruik van zo’n 6.500 huis-

energie op; hierna zijn de panelen van de

van duurzaamheidsdoelstellingen.

Er is minder zwaar materieel nodig dan

houdens. De werkzaamheden aan de

boer. Kortom, boeren geholpen, wij blij,

Een unieke samenwerking tussen Essent,

en het milieu natuurlijk ook.

Servicepartners en KNVB trapte in sep-

wanneer een reguliere hijskraan voor

zeedijk zijn in maart 2019 gestart. Als

Innovatieve windturbine

de bouw wordt gebruikt. Dat komt

alles volgens plan verloopt moet het

Windpark Oostpolderdijk is een

weer goed uit met de beperkte ruimte

windpark Oostpolderdijk eind 2019

Met ‘Try & Blij’ konden Essent-klanten

amateurclubs in Nederland verduurzamen

innovatief concept met een unieke

die op de dijk beschikbaar is.

in bedrijf zijn.

hun eigen elektriciteit uit zon opwekken

en tegelijkertijd hun clubkas spekken.

zónder te investeren. Essent installeert

Uiteindelijk moet de CO₂-uitstoot van

tember af, met ‘De Groene Club’. Doel:

>
1
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> vervolg van pagina 1
de clubs met de helft zijn afgenomen:

Servicepartners – ook op allerlei manie-

Onderzoeksbureau CE Delft voert op ons

80 miljoen kilo minder uitstoot per jaar.

ren aan de slag om onze eigen ecolo-

verzoek nu een ‘Duurzaamheidsscan’ uit

Essent levert de EnergyFitScan en oplos-

gische voetafdruk te verkleinen. Denk

bij Essent en haar Servicepartners. Met

singen als LED-verlichting, zonnepanelen

bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto’s

de resultaten willen we in kaart brengen

en isolatie.

en elektrische leenauto’s en fietsen voor

wat onze belangrijkste (milieu)risico’s

medewerkers. Of aan het scheiden van

en kansen zijn. Om zo samen slimmere,

2019: duurzaamheidsscan Essent en

afval. Ook richten we onze kantoren zo

duurzame keuzes te kunnen maken voor

Servicepartners

energiezuinig mogelijk in. Maar hoe staan

de toekomst.

Natuurlijk zijn we zelf – Essent en onze

we er eigenlijk voor?
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Zij gaan het maken

De energiemonteurs

Nieuw zonnepark met ruim 19.000 panelen

Nog dit jaar in bedrijf
In Zwolle komt een nieuw zonnpark
met ruim 19.000 zonnepanelen.
Servicepartner Energiewacht Groep
voert de regie bij de aanleg van het
zonnepark. Bij de aanleg wordt zoveel
mogelijk gebruikt gemaakt van producten en diensten van lokale ondernemers.
Eind april vond de ondertekening
plaats voor de levering en installatie
van het zonnepark op het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. In de

De zoektocht naar 1.500(!) monteurs is gestart. Uiteindelijk moet zij vóór 2030 er in

den we met de campagne extra aandacht

coöperatie participeren meerdere

geslaagd zijn Nederland één van de meest duurzame landen van Europa te laten zijn.

aan vrouwen. Niet voor niets is Silvia één

ondernemers die gevestigd zijn op

Een doel dat voortkomt uit het ontwerp-klimaatakkoord. Willen we de opwarming

van onze helden. Ook de Servicepartners

Hessenpoort. Het zonnepark zal een

van de aarde tegengaan, dan moeten alle landen hun steentje bijdragen.

besteden aandacht aan hun vrouwelijke
werknemers. Zo plaatste Geas recent een

grote bijdrage aan de verduurzaming
van het bedrijvenpark opleveren.

Een belangrijke uitdaging én kans voor

waardering én het helpen van mensen

interview met Linda, werkverantwoor-

Essent. In samenwerking met de Service

de belangrijkste aspecten van hun werk

delijke slimme meters. Linda benadrukt:

Opbrengst

partners helpen we organisaties en

vinden. Daarom zetten we de energie-

“Kies techniek als je niet de hele dag op

Het zonnepark op Hessenpoort be-

consumenten efficiënter om te gaan met

monteurs in de spotlights als helden.

staat straks uit drie productievelden

energie. En daar hebben we véél mon-

Zij gaan het immers doen, zij gaan

met in totaal 19.224 zonnepanelen,

teurs voor nodig!

Nederland verduurzamen. Daar mogen
we ze zeker waardering voor geven. En

die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh
produceren. Dat is vergelijkbaar met

Échte energiemonteurs in de spotlights

wist je dat échte monteurs het gezicht

het energieverbruik van 1.900 huis-

Aan de slag met monteurs werven dus!

zijn van deze campagne? Geen acteurs

houdens. De voorbereidingen zijn

Maar hoe pak je dit aan? In samenwer-

of modellen, maar juist benaderbare

twee jaar geleden gestart en het is de

king met alle Servicepartners is er een

collega’s. Een uniek concept waarmee

kantoor wilt zitten”. Een carrièrepad dat

bedoeling dat het park nog dit jaar in

vacaturewebsite gelanceerd (energie-

we monteurs direct aanspreken.

wellicht voor meer vrouwen geschikt is

bedrijf gaat. Deze locatie is voor het

monteurs.nl). Centraal staan, hoe kan

zonnepark Hessenpoort minimaal de
komende 15 jaar beschikbaar.
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“We zetten de
monteurs in de
spotlights als helden”

Arap-John Tigchelaar (Algemeen directeur Transferro tevens voorzitter Coöperatie Zonneweide
Hessenpoort) en Auke Peringa (Algemeen directeur Energiewacht Groep) bij de ondertekening
van het leverings- en installatiecontract. (vlnr)

dan we denken. Een toename van het

het ook anders, de monteurs. Wat zoe-

Vrouwelijke monteurs? Jazeker!

aantal vrouwen in het vak is een structu-

ken zij in hun werk, waar worden ze blij

Van alle monteurs in Nederland is slechts

rele oplossing voor de uitdaging die

van? Uit onderzoek bleek dat monteurs

3% vrouw. Dat kan beter. Daarom beste-

de energietransitie met zich meebrengt.
5

ESSENTIES+

RWE Gepensioneerden Conferentie
in Dortmund op 9 mei 2019
Henk Blaauw (Stichting Senioren Essent Noord, SSEN) en Cees de Bakker (Con-

en de werkzaamheden van dit bedrijf.

tactgroep Gepensioneerden Essent Brabant, CGEB) hebben op 9 mei 2019 als gast

In het kort komt het erop neer dat door

deelgenomen aan de jaarlijkse Delegiertentagung van alle 42 verenigingen van RWE

Decadia de RWE- en innogypensioenen

van gepensioneerden in Duitsland. Deze verenigingen vertegenwoordigen ca. 10.000

beheerd en uitgekeerd worden. Het be-

deelnemers. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de gepensioneerden te infor-

drijf is een joint venture waarin RWE en

meren over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen binnen het RWE-concern.

innogy elk een belang hebben van 50%.

Zoals gebruikelijk, was een groot aantal

ontstaan is. De Energiewende, de

Horst Köster, webmaster van de site

sprekers uitgenodigd om de gepensio-

liberalisering van de energiemarkt en de

van de RWE-gepensioneerden gaf uitleg

neerden van het hele RWE-concern bij

verduurzaming van de energie duidde hij

over de website. Daarbij gaf hij aan dat

te praten over actuele ontwikkelingen.

als belangrijkste oorzaken. Het einde van

het aantal geregistreerde gebruikers van

kernenergie in Duitsland is nu voorzien

deze site voor het eerst in de historie is

Monika Krebber kwam namens de mede-

in 2022, terwijl de productie met andere

gedaald tot onder de 10.000, namelijk

zeggenschap uitleggen wat de stand van

fossiele brandstoffen wordt gepland tot

9.981.

zaken is omtrent uitruil van activiteiten

2030/2035. Onomwonden wordt vastge-

tussen RWE en E.ON. De respectievelijke

steld dat door het hele proces ongeveer

Klaus Schmitz heeft als voorzitter in zijn

integratieprocessen worden nu voorbereid.

5.000 banen verloren zullen gaan.

slotbetoog nog eens aangehaald wat

Arno Hahn, Personalvorstand van innogy

Decadia had twee mensen gestuurd die

gepensioneerdenverenigingen. Deze zijn

lichtte toe hoe de huidige situatie

uitleg hebben gegeven over de structuur

nagenoeg gelijk aan die van ons.

de doelstellingen zijn van de Duitse

LIMBURG
SPEL
SPEL publiceert op haar website een overzicht van alle uit te voeren activiteiten,
waar mogelijk voorzien van afbeeldingen. In de meeste gevallen zijn de omschrijving
van de activiteit en het bijbehorend inschrijfformulier te downloaden als PDF.
Ook van activiteiten die zijn ondernomen publiceert SPEL op haar website
(www.stichting-spel.nl) een verslag. Afbeeldingen worden waar mogelijk voorzien bij
de artikelen gepubliceerd.
Bovendien ontvangen deelnemers van SPEL 4 à 5 keer per jaar een mailing met aankondigingen van activiteiten inclusief inschrijfformulier. In het voorwoord van de mailing
worden regelmatig wetenswaardigheden vermeld. Ontvangt u deze mailing niet?
Dan hebben wij wellicht uw (correcte) mailadres niet. U kunt dit e-mailadres altijd aan
ons doorgeven via de website: www.stichting-spel.nl
Blijf in contact met uw oud-collega’s en kijk regelmatig op de site van SPEL!
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Voorjaars
dagtocht regio
Breda 2019
De Voorjaarstocht 2019 (10 april)

Reünie regio Den Bosch

bracht de 116 deelnemers naar
twee interessante locaties en, afsluitend, naar een gezellig diner.

Zo’n 85 oud-collega’s vonden elkaar op 11 april in het partycentrum De Hooghei in
Berlicum tijdens de reünie regio Den Bosch. Onder het genot van een hapje en een
drankje werden veel herinneringen opgehaald. Het Belgisch buffet mocht er zijn. De
reünie werd zo op prijs gesteld, dat de toezegging is gedaan om deze volgend jaar
te herhalen. Kijken of u nog collega’s van toen herkent op de foto’s? Ze staan op de
website (www.cgeb.nl).

Zesdaagse busreis 2019 Brabant

Allereerst werd de Yacult-fabriek

Een zesdaagse busreis (13-18 mei) naar Berlijn, Potsdam en het Spreewald bleek

kennis over de geschiedenis van

voor de 53 deelnemers van de Brabantse seniorenstichting een groot succes.

Yacult werd vervolgens koers gezet

in Almere bezocht. Gewapend met

naar de Bataviawerf in Lelystad.
Uitstekende gidsen, Brigitte en Lieve, lichtten

Na de lunch, in het restaurant De

de geschiedenis van de steden toe en ook

Taveerne, werd een film getoond

de paddeltocht door het Spreewald was,

over de reconstructie van de Bata-

ondanks de miezerregen, zeer de moeite

via en aansluitend was er gelegen-

waard. Volstrekte rust en prachtige natuur!

heid om onder begeleiding van een

Het hotel Am Havelufer had goede kamers

gids de werf te bezoeken.

en uitstekende maaltijden. Hoewel de service

Afsluitend werd er op de terugweg

hier en daar wat te wensen overliet drukte

volop genoten van het diner in

dit te stemming binnen het reisgezelschap

Lexmond. Leerzaam, boeiend en

niet. Dat bleek wel tijdens het gezellige

gezellig, kortom een geslaagde Voor-

afscheidsdiner in Deurne. Op de website

jaarstocht! Een uitgebreider verslag

www.cgeb.nl is een uitvoerige reisbeschrij-

staat op de website (www.cgeb.nl).

ving met foto’s van de reis te zien.

Koffiemiddag 2019 regio Noordoost
Café-Zaal Kleijngeld te Zijtaart verwelkomde op 8 mei 46 collegá’s tijdens de
koffiemiddag van contactgroep Noordoost. Na Erp (2017) en Heesch (2018) de
derde keer om op deze manier elkaar weer te zien en bij te kunnen kletsen. Een
gezellige en geanimeerde middag en regio Noordoost verwacht dan ook in 2020
de activiteit nog eens te herhalen.
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