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Na zijn pensionering heeftJan Maas (68) niet stil gezeten. Hij was
al een tijdje bezig met het realiseren van zijn droomhuis, toen de in
Ceertru iden berg gestationee rde i n koper i neen s redel ij k onverwacht
met prepensioen kon.

Het is een lang gekoesterde wens van

Jan en zi.1n vrouw Corrie: een energie

neutraal huis waarin ze samen oud

kunnen worden. De eerste aanzet bij

de gemeente is in mei 2010. januari

20'l 4 kreeg Jan akkoord voor zijn

bijzondere bouwplannen" In maart ging

de schop de grond in.

Een woning die zelfuoorzienend is

en bijna helemaal cradle-to-cradle

gebouwd wordt, zie je nog niet veel in

het straatbeeld. ïoch bouwtJan zo'n

huis. "En het liefst met materialen uit
de directe omgeving hier. Alleen het

hout hebben we uit Duitsland moeten

halen", aldus Jan.

Een huis van leem, hout en stro, mét

alle gemakken van een eigentijdse

seniorenwoning. "Velen verklaarden

me voor gek toen ze van mijn plannen

hoorden, maar nu is het huis bijna

klaar. Alleen wat kleine afwerking nog.

Een paar lampjes hier en daar en wat
schiiderwerk, je kent het wel. Mijn

vrouw wil pas over als het écht af is",

verteltJan trots. Hij bouwt zijn droom-
huis in de kersenboomgaard naast

zijn vijftigerjaren woning in Meteren.

De vorm van het ecohuis doet denken

aan een oude hooiberg passend in het

landschap.

Cepassioneerd bouwer
Maas is zelíbouwer, geen aannemer

en kiest en koopt alle materialen zelf.

Daarnaast voert hij regie over de bouw

van het casco, merendeels uitgevoerd

door leerlingen van REVABO (sociaal
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Wilt u iets vragen, een overlijden

of een verhuizing doorgeven?

De adresgegevens, ook voor deze

nieuwsbrieí worden beheerd door

de verschillende stichtingen voor
postactieven.

Essent Limburg (SPEL):

www.stichting spel.nl

Stichti ng Contactgroep

Cepensioneerden 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. n I

Elfhonderd balen stro verder:
eeh CO, neutrale woning in Meteren
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pro1ect). De technische installatie

en afbouw doet hrl zelí "De woning
wordt gebouwd met hier in Nederland

nog bijna niet gebruikte materialen,

zoals houten l-profielen, Iangsverlijmd

laminaat en een schuimbetonnen fun-
dering. Het moet geheel zelfuoorzie-

nend worden, behalve telefoon: geen

nutsaansluitingen dus." Een eigen bio

opvang loost nagenoeg schoon water

op eigen terrein en is ziln antwoord op

het ontbreken van een rioolaansluiting.

Daarnaast zorgen zonnepanelen voor

de opwek van eigen energie. En dat

is ruimschoots voldoende. "lk wek al

binnenkort 9000kwh op en verbruik er

maar 4000 in dit huis", aldus jan, die

tevens zijn oude woning naar 'nul op

de meter' en CO, neutraal wil krijgen.

Stro

Het huis isoleerde hij met T 100 balen

stro Jan: "Dat hebben we hier in de

Betuwe genoeg voorhanden en dit
materiaal zorgt voor een prima eco-

logische isolatie. Huizen van hout

en stro werden eeuwen geleden al

gebouwd (vakwerkhuizen), nu doen we

dat met modernere materialen."

Maas BIO EMC kabel
Ook wilde Maas het huis elektrostress-

vrij houden. "tr ligt bekabeling in het

huis, die alle frequenties afschermt.

Die kabel was nog niet op de markt,

dus die heb ik zelf laten ontwikkelen.

Daar staat nu op: Maas BIO EMC kabel",

lacht Jan. Het kenmerkt de instelling

van deze pionier. Voor verwarming

gebruikt Jan een lucht water warmte-
pomp in combinatie met vloer

verwarming en een warmtebuffer voor

sanitair water. Voor luchtverversing

wordt buitenlucht aangevoerd door

een grondbuis van 25 centimeter. De

bodem zorgt voor verkoeling van de

aangevoerde verse lucht in de zomer
met 6 graden en in de winrer voor ver

warming met 6 graden. Een energie-

besparing van ongeveer 1 500 kwh.

"lk heb met veel plezier aan het huis
(ook als model seniorenwoning)

gewerkt en hoop dat we net zoveel

plezier gaan beleven aan het wonen

erin", sluit Jan af.

N ieuwe merkenstrategie RWE:
Powering. Reliable. Future.
Onlangs werd de nieuwe merkenstrategie van RWE gepresenteerd
met de nieuwe claim: 'Powering. Reliable. Future'. Deze claim past bU

de identiteitvan het bedrijf en bij de rol die RWE heeft in het energie-
systeem en in de maatschappij. Maar wat wordt er nu precies bedoeld
met'Powering. Reliable. Future'?

afr.riachten wat er gebeurt in de wereld

om ons heen, maar zélf het initiatref
nemen. En het bedrijf wordt niet door

de energietransitie vooruit gedreven,

maar het personeel is de brandstof van

de energietransitie.

Reliable

Leveringszekerheid is de kern van de

energietransitje. En de rol van RWE in

het energiesysteem zal veranderen:

in plaats van het produceren van

zoveel mogelijk kilowattuur, wordt het

beschrkbaar stellen van een zekere

capacitert steeds belangrilker. De

conventionele productie zal afnemen,

nraar is en blijft essentieel RWE zorgt

er gelijkti.1dig voor dat er voor indus-

triële klanten innovatieve oplossingen

op maat worden ontwikkeld. Handel

en conventionele opwekkrng zorgen

er samen voor dat de economieën,

bedrilven en mensen te allen tijde
zekere én betaalbare energie beschik

baar hebben.

Futu re

RWE heeft toekomst. Het bedrijf heeft
haar huiswerk gedaan en RWE op twee
sterke operationele pijlers gebouwd:

RWE Ceneration met het grootste en

meest flexibele productiepark in Duits-
land, Croot.Brittannië en Nederland

én RWE Supply & Trading, eén van de

leidende energiehandelsbedrilven in

Europa. En waarom heeft dit toe

komst? Omdat leveri ngszekerheid ook

op lange termijn essentieel blrlft in de

energievoorzrening Wij zijn dan ook de

r Lggengraat van de energietransitie.

Powering
De mensen rn het bedrijf maken het

waar. Zij spannen zich iedere dag

in en zorgen ervoor dat het bedrijf
leveringszekerheid kan bieden En dat

RWE kan bijdragen aan de energie

transitie als een betrouwbare partner.

Dus Powering. Reliable Future. RWE

wilzelfbewust voor-uit Niet meer
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Nieuws uit Brabant
Retinie regio West Brabant i '

De retlnie werd op 5 april gehouden in te bekijken is iedereen met een tevre-

het Het Hooihuis in Roosendaal.

Er waren meer dan 100 gasten die

genoten van de goede sfeer, die in het

teken stond van ontmoeten en vooral

bijpraten. lntussen werd de inwendige

mens niet vergetenl

Tonproater'd n Teun'trad op en nam

een aantal aanwezigen op de hak.

Drt werd met schaterlach ontvangen.

Met de belofte aan alle gasien om de

mogelijkheid tot een volgende reunie

den gevoel huiswaarts gegaan.

Dagtocht regio Breda
Op 26 april 2017 vertrokken we met

144 personen in twee bussen naar

Zuid- Limburg. Er was slecht weer

beloofd, maar dót vrel gelukkig alleszins

mee. ln het witte stadje Thorn hadden

we de eerste stcp met koffie en vlaai

Na de koffre ging het rrchting VaaLs,

waar de lunch werd gebruikt. Voor de

reis vervolgd kon worden, moest er

eerst een lekke band van een van de

bussen worden gerepareerd.

Daarna ging de reis snel verder naar de

Eifel, waar we onder begeleiding van

een gids een prachtige rondrit hebben

gemaakt. Aansluitend hebben we een

schitterende vaartocht gemaakt over de

Rurtalsee van Rurberg naar Schwam

mennauel. Na de boottocht hebben we

in Vaa s genoten van een voortreffe ijk

driegangen diner. Het was een leuke

dag waar iedereen met plezier op terug

kan kijken

Najaarstocht Breda

Op 1 3 september gaat de tocht naar

museum Klok en Peel in Asten. Vertrek

rond 8.00 uur bij de bekende opstap-

plaatsen. Een lunch, smokkeltocht met

touringcar en diner zijn ook onderdeel

van het programma.

Opgeven kan tot 23 augustus bi1

Mevr. M. Fruijtier-van Eenennaam,

0162 5'l 2477 of Kees ten Dam,

A6 2021913A / keesdam@gmailcom

Regio Noordoost: Het wààr kei skön
De gezellige middag vooT onze gepen-

sioneerden werd op 19 april gehouden

in de Kokse Hoeve in Cemert.

Meer dan 90 gasten werden die

middag ontvangen met een groot stuk

gebak en kaffie. Na het welkonrst-

woord van voorzitter Fons van Schijndel

kwamen de tongen al snel los. Halver-

wege de middag werd er een optreden

verzorgd door de muziekgroep Ker

Skón, die de aanwezigen verraste met

echte Brabantse liedles

De middag werd afgesloten met een

uitstekend kcud en warm buffet, Na

het afscheidswoordje van de voorzitter,

kon men nog rustig nagenieten van

het uitgebreide ijsbuffet. Met een vol

daan gevoel kijl.t de organisatie terug

op een zeer geslaagde middag. Het

wààr kei skönl

Uit de regio ESSENTI ES+

Brabant kort
Koninklijke onderscheidingen
Cas Kreijns, onze contactpersoon

in Zuidoost en Piet van Cinneken,

onze contactpersoon in Breda, zijn

beide benoemd tot lid in de orde

van Oranje Nassau.

Biljartclub Amerpiqué (Breda)

Voor informatie kunt u contact

opnemen met Cees van Rijn,

01 62-s21 081 .

Activiteitencom m issie (Breda)

Voor informatie over activiteiten

kunt u contact opnemen met

Kees ten Dam tel. 06-20719130 of
per e mail keesdam@gmail.com.

Activiteiten
Personeelsveren igingen
Deelnemers van de senioren-

stichting Brabant kunnen ook

meedoen aan activiteiten van de

personeelsverenigingen Blinck en

Enexis Tilburg. Voor informatie

over de diverse activiteiten raad-' 
'

pleeg de respectievelijke websites:

r PV Blinck's-Hertogenbosch:

www.blincknet.nl
o PV Tilburg: blog.seniorennet.nll

pvtilburg

Limburg kort
Komende activiteiten
- Deelnemers konden zich inschrij-

ven voor de MeerDaagse Reis

2017 naar Feldkirch (Oostenrijk,

Zwitserland en Liechtenstein). Tot

en met juli vertrekken verschillende

groepen. We wensen ze veel plezier!

- De voorbereiding voor de dagtocht

2017 is in volle gang. Deze zal

plaatsvinden in juli. De aankon-

diging hiervoor volgt.

Alle activiteiten die door SPEL

worden aangeboden, worden

gepubliceerd op de website (www.

stichting-spel.nl). Deelnemers van

SPELontvangen tevens 5 à 6 keer

per jaar een mailing met aankondi-

gingen en inschrijfformu lieren.



Peter van Kruining:
passie voor toneel
Voormalig asset manager Peter van Kruining heeft zijn hart verpand aan
toneel. Zowel op de planken als in de regisseursstoel. Hijgaat binnen-
kort op tournee met'de Collectie'van Harold Pinter. Geen eenvoudig
stuk, maar Peter heeft wel meer moeilijke stukken met succes over het
voetlicht gebracht.

Peter van Kruining heeft nadat hi.l

rn 2005 op 59-jarige leeftijd met de

VUT ging sindsdien niet stilgezeten.

Aanvankelijk een echte Beta, opge

leid als ingenieur in Delft, is hij zich

meer en meer op de Alpha-kant gaan

richten. Hil heeft zich naast de talen

die hil al op school leerde, Deens en

Italiaans eigen gemaakt, is actief in de

Senioren Academie waar hij zich op

de Duitse taal en cultuur heeft gestort

en is zich serieus gaan wijden aan het

bestuderen van de theologie. Maar zijn

grootste passie is waarschijnlijk toneel.

Red e ri.lkers

Die liefde begon in de jaren '80, toen

Peter als Hoofd Bedrijfsvoering bi.l het

ECD werkte en lid werd van de perso-

neelstoneelvereniging. Het smaakte

naar meer en zo trad hij toe tot de re-

derijkerskamer Praedinius in Winsum.

Rederilkerskamers gaan terug op een

eeuwenoude traditie van rijke Cro-

ninger herenboeren die door middel

van toneel en voordrachten 'hoog

Hollands' wilde leren spreken. Het

toneelspelen wekte het verlangen naar

rneer en Perer besloot een regiecursus

te gaan volgen, 'Eigenlilk vind ik het

leuker om te regisseren dan om zelf te

spelen", vertelt Peter thuis in Zuidhorn.
"ji1 kiest de spelers bil de rollen, jil

bedenkt de enscenering en Je probeert

het beste uit iedereen te halen en hun

sterkte kanten te versterken".

Ethische dilernrna's
Peter heeft eer voorkeur voor serieuze

stukken, zoals werk van Pinter en

Tsjechov. Bil de Stichting Theaterwerk

plaats Het Hek van de Dam regisseert

hij de groep Toneel Overdag: zo

genoemd omdat alle spelers overdag

kunnen repeteren. Het stuk waarmee

ze de afgelopen twee jaar met succes

door het land trokken was 'De Schei

kund ige' van Chrétien Schouteten.

Een stuk over de Duitse chemicus Fritz

Haber. die de Nobelprijs ontving voor

de uitvinding van de kunstmest maar

ook de drijvende kracht was achter

de ontwikkeling van het glfgas dat in

de Eerste Wereldoorlog voor het eerst

werd gebruikt. Peter: "De ethische

dilemma's in dit verhaal zó op het

toneel brengen dat de toeschouwer

geraakt wordt, dat vind ik een uitda

ging". Aan een nieuwe toneelproductie

wordt alweer gewerkt; in november

gaat 'De Collectie' in première.

Peter von Kruining met Ellen van de Craaf in
'Herfst in Riga'.

Goedkoper
tanken met
Tankey
Tankey is een app waarmee
gebruikers direct op hun smart-
phone kunnen zien welke prijs
het dichtstbijzrjnde tan kstation
rekent en welk voordeel dat op-
levem. De app is gelanceerd door
energiedirect. n l.

Kortrrrg

Met Tankey krijgt u direct 5 cent kor

ting per liter brandstof. ledere keer als

u tankt, tot een maximum van maar

liefst 'l .400 liter brandstof per jaar

De app is helemaal gratis voor klanten

van energiedirect.nl.

Aangekomen bij een deelnemend

tankstation herkent de app de locatie,

selecteert het pompnurnmer en wi.1st

direct de korting toe en verrekent deze

bij de betaling.

lnzic ht
De app geeft naast korting ook inzicht

in brandstofverbruik en kosten, in

en exclusief de korting Tanken met

korting kan brl meer dan 
.l 

B0 tank-

stations door heel Nederland. En dit
aantal groeit nog.

Meer informatie? Ca naar:

www.energied i rect. n | /tan key

Tot 1 juli kunnen gebruikers van de

app op www.tankscherp.nl meedoen

rnet een spel waarmee ze kans maken

op een jaar lang groene stroom van

energiedirert.nl. Hiervoor moet precres

50 euro getankt worden

ESSENTI ES+
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Amercentrale:
groen is de toekomst
De komende jaren gaat de Amercentrale 9 vergroenen door stapsgewijs

steenkool te vervangen door houtpellets. De Amercentrale 9 -zoals we
die nu nog kennen- wordt dan de Amer BIO WKC. Een grote groene

warmtekrachtcentrale. De herintrede van biomassa start al dit jaar en

vindt gefaseerd plaats.

Concreet houdt dat in dat begin 20'1 B al

50 procent van de steenkool vervangen

kan worden door houtpellets. Hierdoor

wordt circa 40olo van onze producten

elektriciteit en warmte CO. neutraal.

Logistiek op de schop
Het gehele logistieke systeem wordt

flink gewijzigd Na de stofexplosie in

201 4 is het systeem van scheeps

ontlader, silo's en transportbanden

nauwgezet geëvalueerd ten aanzien

van de brand- en explosieveiligheid.

Dat leverde destijds een forse lijst met

aanbevelingen op. Door de recente aan

passingen en de aanpassingen die nog

plaatsvinden, wordt het risico op brand

en of een explosie verderverlaagd.

Onbekend terrein
Natuurlijk hebben ze op de Amer al

ruime ervaring met het meestoken van

houtpellets. En ook aan het nieuwe

logistieke systeem wordt met vertrou

wen gewerkt, maar door het hogere

percentage biomassa wordt er ook

onbekend terrein verkend. lmmers,

zodra er meer dan 50 procent bio-

massa wordt verstookt weten we niet

hoe de kwaliteit van vliegas, bodem-

as en gips gaat veranderen? Kan het

vliegas nog wel in hoogwaardige

toepassingen als beton worden ver

werkt? En in biomassa zit geen zwavel,

dus Ce hoeveelheicj gips zai ook flink

afnemen. Wellicht zijn er dus andere

certificeringen nodigen of zelfs andere

afzermarkten voor onze assen er gips

wanneer we zoveel biomassa gaan

b i.1 sto ke n.

Brandstof van de energietransitie
Volgens Taco Douma, Plant Manager

Eemshaven, is biomassa de brandstof

van de energietransitie, Biomassa

meestook is daarbij absoluut geen

Biomossa-zendvat

B i o m o ss a - o ntvo n g stvote n

alternatief of concurrent voor wind

en zon. maar juist een noodzakelijke

aanvulling. We zulien alle opties nodig

hebben orn onze klimaatdoelstellingen

te realiseren. Als alle kolencentrales

in Nederland omgebouwd worden zijn

we daarmee in staat om meer dan B

miljoen huishoudens van duurzame

elektriciteit te voorzien en ongeveer 25

mil.joen ton CO, per jaar uit de lucht

te halen. Daarmee is in één klap meer

dan 20o/o extra van onze elektriciteit

duurzaam opgewekt in Nederland.

Famrly. Essent helpt u van oriëntatie tot

en met installatie. Zelfs de btw terugga-

ve regelen we voor ul

Om gebruik te maken van drt aanbod

heeít u een (sig6n) «oopwoning nodig

met een geschikt dak. l-let Zon van de

Zaak aanbod biedt 10oz'o korting op de

regulrere adviesprijzen van Essent aan.

Het aanbod bestaat uit:
, 10o/o collectiviteitskorting op de

standaard pakketprijzen

" Wrj regelen de btw teruggave

* Essent ontzorgt: van oriëntatie tot
installatie

,, Actie ook geldig voor max 3 vrienden

en familie (Friends & Family)

Kijk op www,essent. n l/zonvandezaak

voor alle informatre over de actie en

wanneer Essent bij u in de buurt is

voor een speciale Zonnemarkt/bijeen

komst over zonnepanelen. U iteraard

kunt u ook geheel vrijblilvend een

offerte aanvragen.

Zonnepanelen? Voordeel met Zon van de Zaak!

Medewerkers van Essent kunnen ge

bruik maken van een speciaal aanbod

voor zonnepanelen. Dat aanbod is er

nu ook voor u als voormalig collega!

Altijd al een naar de mogelijkheden wil-

len krlken om zonnepanelen te plaatsen?

Dan is dit uw kans! En het aanbod is niet

alleen voor u, ook voor uw Friends &

ESSENTI ES+



Dialoogsessie Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen heeft
Essent advies gegeven over wind-
energie. De kinderen hebben ge-

durende een klein halfaar gewerkt
aan een uitdagingvan Essent.

Dit jaar was de vraag aan de kinderen:

Hoe zorgen we ervoor dat windenergie

breed wordt geaccepteerd? De Raad

van Kinderen bestaat uit een groep

van 22 kinderen van basisschool de

Wittering.nl uit Rosmalen. De kinderen

zitten in de groepen 6 t/m B.

Adviezen

ln groepjes hebben leerlingen van basis

school de Wittering.nl hun adviezen

gepresenteerd op 'l 9 mei. Onder leiding

van Prinses Laurentien van Oranje

hebben de directie van Essent en de

kinderen de adviezen besproken.

Windmolens zijn logisch, maar...
Voor kinderen zijn windturbines een

logische vorm van energieopwekking,

maar mag Essent nog wel aan de slag

met vormgeving en aankleding van

windparken. Zo maken we het voor

iedereen iets om trots op te ziln. De

volgende keer gaat Essent bil de Raad

van Kinderen op bezoek om te vertel

len met welke adviezen ze aan de slag

gaat.

Na zes seizoenen stopt Essent als
hoofdsponsor van FC Groningen.
Tijdens de laatste thuiswedstrijd
van het seizoen, tegen PSV werd
hierbrl stilgestaan.

ln een goed gevuld Noordlease Stadion

speelde de Trots van het Noorden haar

laatste thuiswedstri.1d van het seizoen

met Essent op het shirt. Tegen PSV

werd met 1 1 gelijkgespeeld. Voor aan-

vang van de wedstrryd waren er mooie

woorden van commercieel directeur

Robbert Klaver van FC Croningen voor

Essent. Namens Essent sprak Patrick

Lammers zijn dank uit voor de samen-

werking aan de club en al haar fans.

Hoogtepunt van zes seizoenen sponsor-

ship was volgens Patrick zonder twijfel

het winnen van de KNVB Beker in het

seizoen 201 4/2015.

Essent Man ofthe Year

Traditiegetrouw wordt aan het eind van

het serzoen de prijs voor beste speler

van het jaar uitgereikt; de Essent Man of

the Year. Elke wedstrijd kiezen de fans

van FC Croningen de Essent Man of the

Match. De speler die aan het eind van

het seizoen de meeste punten heeft

verzameld wordt verkozen tot speler

van het jaar. Patrick Lammers reikte de

bokaal uit aan aanvaller Mimoun Mahi.

Activiteiten Noo Íd 2017

17 juni - 6roningen, klootschieten in

Tynaarlo

10 juliVm 16 juli - Zwolle,fietsreis langs

de Donau en lnntalradweg

15 juli - Croningen, Sk0tsjesilen

Augustus - Zwolle, stadsbezoek Den

Haag

l0augustus - É6O Fietstocht in het

Dwingelderveld

26 augustus - Twente, Klootschieten

Losser

31 augustus - Twente, Najaarsfietstocht

4 Vm 9 september - Winschoten,

Camperreis langs de Wezer

7 Vm 1 0 september - Twente, Vierdaag-

se fietstocht langs de Eems

8 september - Assen, Barbecue

16 september - Twente, Kindermiddag

21 september - Winschoten, Fietstocht

met barbecue

23 september - Twente, Kanotocht over

de Dinkel

30 september - Zwolle, Nationale Taptoe

in Ahoy Rotterdam

Oktober - Zwolle, Bremen/Homburg

Airbus

4 oktober - Frigem,'t Andere Museum

Leeuwarden

1 2 oktober - Twente, Eendaagse reis naar

Ciethoorn

12 oktober - Winschoten, Kaartmiddag

10 november - Zwolle, Feestavond

B0 jaar personeelsvereniging

19 oktober - Westergo, Buííet
19 oktober - Twente, Workshop opfleuren

meu belaccessoires

21 oktober - Twente, Dropping

4 november - Twente, Tennis en jeu de

boules avond Hengelo

18 noyember - Twente, Feestavond

90 jaar PVTwente in de Crolsch Veste

23 november - Twente, Lunchbuffet Van

der Valk in [nschede en Hengelo

23 november - Winschoten, Kaartmiddag

November - Zwolle, Bezoek Kerstmarkt

Essent neemt afscheid van FC Groningen
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