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Hein Akerboom, 'windman' in hart en nieren

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

en doo ïz ettingsvermogen

De adresgegenens

nieuwsbrieí worden beheerd

door

de verschil lende stichtingen

postactieven.
Essent LimburB (SPEL):

www.stichting-spel.n
Stichti

n

I

Het kan niet missen: hier woont een pleitbezorger van windenergie. ln zijn
woonkamer staan overal schaalmodellen van windmolens en als ik een
blik naar buiten werp staat er een klein exemplaar in de tuin. Op bezoek
bij Hein Akerboom, gepensioneerd maar nog altijd gepassioneerd.
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Hein kwam op 'l febiuari
dienst bij het ECD - de Noordeli;ke

g Contactgroep

Cepensioneerden Essent Brabant:

voorlope:- van Essent

-

als projectleider

Croningen vóór 2000 50 MW aan

windenergie gerealiseerd hebben en
.1
was het in 995 de eerste provincie

g:"ootschal ige ene rgieopties. Zij n

die haar doelstelling had bereikt.

werk draalde hooídza«elijk om

'Windenergie Hein' ging zich inlezen

Stichting Senioren Essent Noord:

warmtekrachtkoppel in g (V/KK), voor

en raakte gaandeweg geboeid en

www.ssen-inío.nl

wrnd was in die

ti.1d niet al te veei
animo bij het bedrijf Ook Hein had

enthou siast.

geen affi:rteit mei windenerg

Serieuze zaak

www.cgeb.nl

Heeft u vragen over het
Sociaal Fonds? Kijk dan op:
www. soci aa fon d sessent.
I

n

I

essent
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maar dat ve:"anderde nadat de

Duurzame energie werd een

7 windrijke provincies en hel

serieuze zaak en Essent richtte een

Ministerie van Econornische Zaken
een convenant (de BPW) slcten om

op: Essent Duurzaam, onder Ieiding

i .000 N4W windenergie te gaan
realiseren in het jaar 2000. Op basis

van Paul van Son. Daar heeft Hein
zijn mooiste jaren beleefd, totdat de

van deze Besiu ursovereen komst

belangstelling voor wind begon te
tanen bij de top van Essent.

Plaatsr

ngsproblematiek moest

nieuw bedrijfsonderdeel in Deventer

:
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'Er waren plannen om al onze

Milieu' vertelt Hein,'Onze windmensen

waar Hein de afgelopen jaren zijn
expertise kon inzetten. 'ln het
verieden werden grote plannen
gemaakt, maar die werden nooit

werden diep ongelukkig.'Toen werd

gerealiseerd. je moet niet eerst een

zelís door voormalig tegenstanders
geroemd om zijn 'grenzeloos

Essent overgenomen door RWE en zagen

ontwerp maken en dan pas naar

optimisme en doorzetti ngsvermogen'.

Hein en zijn coliega's licht gloren. Onder

de bewoners gaan.' Er waren en
zijn ingewikkeide dossiers, zoals de
plannen voor een windpark langs
de N33, waar al jaren aan gewerkt

wind-

assets te verkopen, maar gelukkig bieef

het

br.1

de helft van onze Molens voor

leiding van Cuido Bakema schreeÍzijn
groep een plan waarin gepleitwerd om
onder Wind Deutschland te vailen. En
dat gebeurde uiteindel'rjk ook.

tijd in gestoken, onder meer met
iníormatieavonden en

hu

isbezoeken.

Toen hij aíscheid nam werd hij

Die kwaiiteiten zet hij nu in voor

wijkvereniging de Weide. lk vraag of
hij zijn werk voor Windpower mist.

'lk heb het voorlopig druk genoeg
met mijn vrijwilligerswerk. Op een

ln Zwolle werd met innogy Windpower

wordt en waar de windplannen op
boze tegenstanders stuitten. Hein:
Je moet de boeren en bewoners erbij
betrekken; mensen willen gehóórd

garde het overnemen en dat is goed.

een sterke 'windpoot' opgezet

worden,' Daar heeft hij heel veel

Maar af en toe kriebelt het nog wel ...'

Omwonenden betrekken

gegeven moment moet de jonge

Samenwerking Essent en
KNVB in'de Groene Club'
ln september is Essent met
zijn Service Partners een
grootschal ige samenwerki n g
gestart als energiepartner van
de KNVB. De komende vier jaar
gaan we met'de Groene Club'

f.
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rzaming amateurclu bs

voor de clubkas en stoten ze

uit

Doel van het programma is om de

E0 miljoen kilo minder CO

circa 2.500 voetbalclubs in Nederland
te helpen bij het verduurzamen

staat gelijk aan de uitstooi van meer
dan T 8.000 huishoudens.
Het programma richt zich ook op cie

van hun sportaccommodatie.
Zo besparen ze samen jaarlijks
€-1

7,5 miljoen aan energiekosten

'1

Dir

,2 miljoen leden van de ciubs door
duurzame en enei-giebesparende

amateurvoetbalclubs en hun
leden helpen te verduuzamen
en zo hun clubkas te laten
groeien. Het is voor het eerst
dat we zo'n grootschalige
samenwerking zij n aangegaan.
Het is een geweldige kans om
onze expertise in te zetten en
gebruik te maken van onze sterke
aanwezigheid in de regio.
maatregelen voor thuis en de zaak
te promoten. Zo willen KNVB en
Essent bijdragen aan het financieel
gezond houden van de clubs en

het behalen van de kiimaatdoelen
voor de gebouwde omgeving in het
Kl i m

aatakkoord.

Uit de regio

Nieuws uit Brabant
laarlijkse contactdag Brabant

Geslaagde

koífiemiddag
regio Tilburg
Op i 9 september 20i B waren

90 gepensioneerden te gast bij
de Commanderie in Tilburg bij de

inmiddels traditionele koffi emiddag.
Het weer was prachtig. Na ontvangst
met koffie en gebak in de síeervol
ingerichte ruimte was er volop
gelegenheid om weer eens bi.i te
praten. ln een ontspannen sfeer
werd geregeld van plaats gewisseld.
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Najaarsdagtocht regio Breda 2018

Enkele gepensioneerden hebben van

de mogelrlkheid gebruikgemaaki om

1 2 september vertrokken we met 2 bussen naar kasteeJ Warmelo
bij Diepenheim, waarwe een bezoek brachten aan de historische tuinen, Daar

zich aan te melden als deelnemer

waren onder andere een aantal zandsculpturen van sprookjes en een paar
3D-Streetarttekeningen te zien. Na de lunch vertrokken we naar Haaksbergen

Tegen vijf uur gingen de sen;oren

om een ritje te maken met een stoomtrein. Terug in Haaksbergen brachten de
bussen ons naar Scherpenzeel, waar we genoten van een heerlijk diner.

Tilburg kijkt terug op een geanimeerde

Op woensdag

Voor een uitgebreider verslag met foto's kijk op de website (egeb.rii).

aan activiteiten van de stichting.

rret

een cadeautje weer naar huis. Regio
middag en is van plan dit evenement
volgend jaar te herhalen.

Regiomiddag Breda en West
De regio's Breda en West hebben voor hun deelnemei-s op 15 novembei een
gezel

lige middag georganiseerd. Ruim tweehondei'C gepensioneerden maakten

'ran deze geiegenheid gebiulk om hun oud-collega's weeT eens te onimoeten en
bij te praten. Vanuit Raamsdonksveer, Ceertruidenberg en Made waren bussen

ingezet De midCag werd afgesloien met een heerlijk buftet. Op de websrte

(

) staat een vrat uitgebreider vei's1ag met ícto's.
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Aankondiging
voorjaarsdagtocht
De dagtocht

201

9

vindt plaats op 10 april 201 9.

Aankondiging

De reissom voor partner./introducee

meerdaagse busreis Brabant

bedraagt € 607. Voor aanmelding,

De Brabantse seniorenstichting

aanvraag reisbrochure en nadere

We brengen een bezoek aan de Yakult-

organiseert voor haar deelnemers

inÍormatie kunt u ook contact opnemen

íabriek in Almere. Na de lunch en een frlm

in 201 9 een zesdaagse reis per luxe

met Maurits van Hooren, ïe|.073-643

is er een rondleiding over de Bataviawerf

touringcar naar Berlijn, Potsdam en het

in Lelystad. De rondleiding is minder

Spreewald. Op basis van halfpension

05 51 of e-mail: maurits@vhooren.nl.
Aanmelden kan tot 13 januari 201 9. Brj

geschikt voor mensen die slecht ter

zullen dagelijks, vanaf het sfeervolle

meer dan 58 aanmeldingen beslist het lot.

been zijn, maar zij kunnen het museum

driesterrenplus Hotel am Havelufer in

bezoeken. Omstreeks half vijf vertrekken

Potsdam, tochten worden gemaakt naar

Biljartclub Amerpiqué regio Breda

we richting diner. Na het diner vertrekken

onder meer Berlijn, Potsdam en het

Voor informatie kunt u contact opnemen

we omstreeks 19.30 uur huiswaarts. We

Spreewald. Alle bijzondere gebouwen

met Cees van Rijn, tel.

verwachten rond

2.'l

.00 uurweerthuis

0.1

62-52 10 81.

zullen te zien zijn, maar ook de boottocht

te zijn. Om aan deze reis deel te kunnen

door het Spreewald en een bezoek aan het

Activiteiten Personeelsverenigi ngen

nemen dient u deelnemer van de stichting

Slot Sanssouci zullen tot de verbeelding

Deelnemers van de seniorenstichting

te zi.jn. U kunt zich opgeven tot 25 maart

spreken. Nederlandssprekende gidsen

Brabant kunnen ook meedoen aan

bij mevr. M. Fruijtier-van Eenennaam, tel.

zullen dit alles begeleiden. Een uitgebreide

activiteiten van de personeelsverenigingen

0162-51 2477 of Kees ten Dam, tel.
06-20 21 9-l 30, e-mail: keesdam@gmail.

beschrijving met dagprogramma is te

Blinck, West en Enexis Tilburg. Voor

zien op de website (cgeb.nl). Ook vindt u

informatie over de diverse activiteiten

com. Als de bussen vol zijn wordt er een

daar het inschrijfform ulier. Vertrekdatu m

raadpleeg de websites of bel:

wachtlrjst aangelegd. De kosten bedragen

is maandag 13 mei en de thuisreis op

r

ca. € 40 voor de deelnemers van de

zaterdag 1B mei 2019.

o

stichting en ca. € 60 voor de introducees.
Het bedrag is afhankelijk van het aantal

PVBlinck's-Hertogenbosch:
www.blincknet.nl
pvtilburg

De reissom voor deelnemers van de

deelnemers. Voor een uitgebreidere

stichting bedraagt € 557 p.p. en de toeslag

omschrijving krjk op de websità (cgeb.nl).

vooieen eenpàrsooÀskamer is €

11

PVTilburg: http,z,zblog.seniorennet.nll

5.

o

PVWest: Kees ten Dam

tel.06-20 21 91 30

regr(

Middagtocht langs Friese Fonteinen

het r,vapen van i-iindeloopen. "Ze

waterbedn.lf Vrtens om zuinig met

lijken wel van chocoia", is één van

watei te zijn.

de opmerkingen. in Hindeloopen
We vervoigen onze weg naar Stavcr-en,
uraar het

Vrouw!e van Stavcren nog

steeCs over het iJsselmeer

hebben we even tijd om iets meer

De laatste fontein is Fortune, in de

van dit oude stadje te zren.

grachten van Sneek: een manlijk figuur,

iuuit. Op

staand op een bol, toont ons een hoorn

loopafstand ervan een megakabeijar-rrv-

Dan gaan v/e naar Workum, waaT een

(des overvloeds). Al

fontein, die niet spuit want hij wcr"dt

soort wensboorÍr met exotische vogels

een prachtige middag. Op een hele

gerepareerd Daarna volgt

omringd wordt door kunstig gemaakte
geweien Deze íontein lijkt gehoor te

comfortabele manier hebben we een van

met Bree levensgrote woesre leerrwen
met verguide kopperr. .liLvergroct rtil

hebben gegeven aan de oproep van

hooídstad kunnen bewonderen

Hr

ndelooperr

met al hebben we

de uitingen van Leeuwarden Culturele

Overeenkomst RWE, innogy en E.ON
I

ntegr.atieproject -Sunrise -gestart

Afgelopen zomer werd bekend dat RWE en E.ON overeenstemming
hebben bereikt over een grootschalige 'uitruil' van bedrijfsonderdelen:
innogy - waaryan RWE760/o van de aandelen in bezit heeft - wordt
van de beurs gehaald en opgesplitst. Kort samengevat komt het erop
neer dat de retail- en netwerkactiviteiten, waaronder in Nederland
Essent, overgaan naar E.ON en aiie ciuuzame prociitctie (zoals winden zonneparken) naar RWE gaat.
bilvocrbeeld op hei geoied van recht,
persoree], lr, financiën, communicarie

overe.^i-lijkeintegraliecrocessen,zrjn enveranilermanageinent. racler

vocrbereicje
staDp3n 'ran alie dne bednjven
begonnen De on.ler-i-r.'i-rrirgsraden van
gezarneriijk

worcen bekeken in werkgrc:oen ln
een stai-ibijeenkcrnsi in septembeizijn de concrete proiectsiirctuur

RWE, innogy en E.ON

ziin bij elkaargekomen
om over de integratie
van

"Een gfggtschalige

hernieuwbare 'uitruil'

energie van E.oN

en

van
bed rijfsOnderdelen."

innogy onder het dak
van RWE te praten. Op 7 augustus
2018 kwam voor het eerst het bij

RWEsamengesteldeintegratiecomité

samengaan
voorbereidt onder de naam sunrise.
Het integratiecomité besprak hoe de
bijeen dat het beoogde

van de minderheidsaandelen in de
kerncentrales van E.ON in de RWË-

groeo Aan de andere kant víndt
een gedetailleerde planntng plaats

-,:r -- ,-r=: ^ -=,:l ..;la:.: ;a.l C:
mederverkers vanuit de operationele
beCrilfsactiviteiten en de algemene

met
E.ol'j en RWI een akkoord had bereikt
i''ladat innogy op iE juli 20-l8

cje eersie

jn KtLAC, plus het vcorbereiden

fu-ciies die naar

RvVE

gaan moei

plaatsvinden. Daarvoor zal RWE een
strategie ontwikkelen hoe men zich
in de toekomst als een van 's werelds
grootste spelers op het gebied van
hernieuwbare energie zal opstellen.

en de bijbehorende

De expertrse

tijdschema's

hierbij het uitgangspunt en onmisbaar
voor het toekomstige succes. De

gep resentee rd.

Net als voor het
integratieco m ité
zelf zal ook voor

de werkgroepen gelden dat elke

uitwisseling moet piaatsvinCen
binnendestrengekartelrechtelijke
grenzen. Alle drie de bedrijven ziln net
als voorheen juridisch zelístandig en

var F ON en rnnogy

is

l.er"ieuwbare ene'g e-actir ireiren
worCen voo. R\\'E een groeisecrcr
waarin het concern in de toekomst
nog veel meer wil jnvesteren. Zodra de
strategie is opgetuigd, wordt besproken
hoe men deze activiteiten binnen

het RWE-concern in de toekomst wil
u

itvoeren.

fungeren op de markt als concurrenten

werkzaamheden en de kerntaken de
komende periode gezamenlijk moeten §trategie
Inhoudelrlk zal het daarom gaan om

ln november werd bekendgemaakt dat
het nieuwe corporate merk als E.ON
zal verdergaan De naam innogy gaat

de voorgenomen integratie van de

dus verdwijnen. E.ON verwacht dat de

ln het project moeten veel

hernieuwbare energie van inrrogy
en E.oN, de gasopslagactiviteiten

geplande overdracht van de innogyaandelen naar E.ON niet plaatsvindt

en inhoudelijke

van innogy en de deelneming ervan

voor de zomer van 20]9

worden

georganiseerd.

lntegratieprojeet
zakelijke
vraagstukken,

Uit de regio
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Nieuws uit Limburg
Creatief met SPEL

Fietstocht Heerlen

Woensdagmiddag 30 mei ging SPEL in
Maastricht op de creatieve en sportieve

Op 5 septemberverïrokken 86
deelnemers voor een fietstocht in en

tour. ln het Boulodröme in Maastricht

rondom Heerlen. Startpunt was het fraai
herbouwde Hotel van der Valk Heerlen.

konden deelnemers schilderen oíeen
engeltje maken. Daarnaast gingen

Iraditiegetrouw werd gestart met koffie
en thee en een lekker stuk Limburgse

30 Speilers Jeu de Boules spelen. Het
ging er fanatiek aan toe - zelís met
meetlat - maar voorai met de gedachte
'deelnemen is belangrijker dan winnen'.

vlaai. De route begon in het mooie gebied
ïerworm (Heerlen) en zo via Brommelen

Naar de mening van de deelnemers

verder door het Zuid-Limburgse land.

een zeer sportief en creatief geslaagde

Na een spoi'tieve inspannende dag werd
welverdiend gezellig afgesloten met een
diner in de vorm van live-cooking.

iangs het statige Kasteel Hoensbroek

middag.

S-daagse reis

Fi

xc urs!

d Í: **1t' éXk *Éx

in Nederland
i)p
ln juni, juíi en augustus \À/aren er

3 reizen naar Noor:d-Holland rnet
I6l deelnemers waarbij men in het
Van derValk hotel in Haarlem verbleeí.
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Op de eerste dag begonaen we na een

loop van de twee uur durende rondleiding

relatief korte reistijd met een "-coi:
boottocht op de Vecht met luncn aan

was er tijd om de stad op eigen gelegenheid verder te verkennen en te lunchen.

boord.
De overige dagen werden Texel en

Haarlem bezocht. Eveneens deden
we een dag Zaandam met Zaanse

.
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Schans. De terugreis op dag 5 ging

r sche gebor-l,,r.,er

via Den Haag met een bezoek aan

ai

het Binnenhofen daarna Iunchen
en uitwaaien aan het Scheveningse
strand. Deze geslaagde reis werd

docispskt m.t a.

afgesloten met een live-cooking-diner
bij van der Valk in Eindhoven.

:::

:,.

1

..]

,S,')-

l-:: ::; laakie

van

cie'crcge h:s:c-: =:- rceienc veihaal

...

ge,lJrncr-. l.la aí-

Om 17.00 uur stond de bus weer klaar
om ons terug te brengen naar het
Drielandenpunt in Vaals. Hier werden de
deelnemers bij Resiaurant de Bokkenrijder ontvangen voor een lekker etentje
en werd onder genot van een drankje

uilvoerig en gezellig nagepraat.

Geplande activiteiten
December 2018
De traditionele kienavonden in de volgende drie plaatsen:
Baexem en Voerendaal op dinsdag 'l '1 en woensdag l2 december

Maastricht,/Amby op dinsdag

1

'l

,

woensdag '1 2 en donderdag 13 december.

Januari 2019
lnmiddels traditioneel, het Buuttegala in de oranjerie te Roermond en wel op woensdag
9 januari. Hiervoor worden alle gepensioneerden van ESSENT-Limburg uitgenodigd.
sPEL publiceert verslagen van alle uitgevoerde activiteiten op: www.stichting-spel.nl

Nieuwe activiteiten worden eveneens gepubliceerd op: www.stichting-spel.nl
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Campagnë

woningisolatie
Maar liefst driekwart van het gasverbruik komt door de verwarming van een
woning. ls een woning goed geisoieerd,
dan is er minder veÍmogen nodig om
een huis te verwarmen. En dat wordt

Samen met seruicepartners

teru gverdiend. En spouwmuurisolatie

zrjn drie op de vier woningen in l\eder-

lsoiatiemaatregelen zijn er in verschillende

geeft bijvoorbeeld hetzelfde rendement

land nog niet goed geisoleerd. Neder-

vormen en maten. Essent biedt samen

als een spaarrekening met 107o rente.

land heeft in het klimaatakkoord afge-

met servicepartners lsoproís en Nederland

sproken dat de C0r-uitstoot in 2030

lsoleert onder andere bodemisolatie, buis-

moet zijn dan in '1990.
Èen grote opgave voor de industrie én

isolatie, zoldervioerisolatie, vloerisolatie,

Met een relatief kleine investering breng
je onder andere je energierekening

schuindakisolatie en spouwmuurisolatie

omlaag én verduurzaam je je huis.

aan. Deze laatste drie hebben een terugverdienttjd van vier tot negen jaar. Met de iso-

Een eengezinswoning verbruikt per

gaat. Essent is daarom in september

latie van een schuin dak bespaar je bij een

vergelijkbaar geisoleerd huis heeft maar

gestart met een isolatiecampagne, met

eengezinswoning al snel €650 perjaar. De

600 m3 gas nodig voor verwarming.

onder anderen André Hazes.

investering heb je dan in gemiddeld

zichtbaar op de energierekening. Toch

49ó/o minder

de inwoners van Nederland, die alleen

lukt als ons gasverbruik naar beneden

8 jaar

Windturbines op de zeedijk

ware'schap NoorderzrjÍves : en .nnogy

201 8

November

ro

i.laandag 17 juli ondertekenrjen het

Dat scheelt €1 .600 per jaar.

Activiteiten Noord

Wereldwrjde primeur
I T I

jaar

3300 m3 gas voor verwarming. Een

i9,

assen,

biljaten

December

Windpcwer NL een grondovereenkomst

01

Tvte nte, H en g elo; Si

Een beiangrijke stap rn cie reaiisatie van

01

Assen, Sint Nicolaasieest

drie windturbines op de Oostpolderdrlk

08

Zwc ! i e,

bij de Lemshaven. De realisatie van

12

Zwc ! ! e, ker sslukj es m aken

windturbines op een primarre waterkering

12

k

nt

N

icoiaasfeest

erstmarkt Drisse

ld

orf

Winschoten, kerstreis naar Keuien
(t,zm vrrldag 'l 4 december)

oetekent een wereldwijde primeui- voor
onmisbare bron in de overgang naar een

13

EGD,Kerstactiviteit, zaal Balk in Zuidhorn

volledig duurzame energievco'zien ng.

13

Zw a I I e,

Zeedijken zijn aantrekkeltlke locaties,

14

Groni ngen, kaarten sjoeien

Noorderzijlvest de Oostpolderdt.lk als

vanwege de goede en sterke windcondi-

14

Assen, bezoek Kerstmarkt

studieobject beschikbaar gesteld, Met

ties" Het waait er immers bijna alt1d. Wij

zowel de water- als de windwereld.
Op verzoek van innogy heeft

de specifieke kenmerken van Ceze dijk

zijn trots cp onze samenwerking met het

heeft innogy onderzocht onder weike

waterschap Noorderzijlvest. Door deze

voorwaarden een windturbine op de

combinatie van windturbines er p'imaire

zeedrlk gerealiseerd kan worden. Dit

keringen bevestigen we als Nederland

onderzoek naar de mogelijkheden is later

onze leidende positie in de wereld op het

gekoppeld aan de verbetering van de

gebied van r.^rind- en watermanagement.'

in Oberhausen
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windturbines kunnen naar verwach-

Jan Boorsma, directeurvan innogy

ting in 2019 worden gebouwd en

Windpower NL: Windenergie is een

bedrijf gaan.

Colsfsn: Essernties+ is ee| uitga
Oplage:8.50rO Eindredactie: C

e van
F

Twente, Kerstreis 3 dagen

(l/m

zeedijk tussen Eemshaven en Delí2ry1.
De

ke r sïkl ave rj asse n

16 zondag decembeil

Groni n gen, bloemschikken

W i n s ch ote n, Kerstbijeen ko mst
Hotel van der Valk, Zuidbroek
Asseir, Senioren Kerstbijeen

komst

Assen, kerststukjes maken
Assen, kerst tafelten nistou rnooi

Zie voor een volledig oveaicht:
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