‘We grepen alles aan
om een feestje te vieren’
De liefde voor alles wat technisch is, heeft hem tot op de dag van vandaag
niet verlaten. Hij begon direct na de oorlog bij de PNEM en leverde zo zijn
bijdrage aan de wederopbouw. In de jaren zeventig reisde hij, “de man met
het strikje”, de wereld over om te adviseren over de nieuwe generatie kabels.
Adri Montfoort (89): ‘Op het hoofdkantoor heb ik nu niets meer te zoeken,
iedereen die ik ken is weg.’

Tekst Lard van de Veerdonk Fotografie Bart Willemsen
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‘I

k ben geboren op 29 juli 1923.’ Hij
zegt het bijna met ongeloof. ‘Het is haast
niet te begrijpen dat ik al die jaren zelf
heb opgebruikt.’
Hij was begin twintig toen hij in november
1945 afstudeerde aan de HTS. Er was werk
genoeg, zo vlak na de oorlog. Een groot deel
van het elektriciteitsnetwerk lag bovengronds
en was flink beschadigd. De PNEM nam hem
in dienst, bij de afdeling laagspanning.

Jakarta, in het San Francisco van de jaren
zeventig dat hem deed denken aan de gemoedelijkheid van Den Bosch. Adri voelt even aan
zijn vlinderdas. ‘Ik ging niet van huis zonder.
Het is mijn handelsmerk. Iedereen kent me als
de man met het strikje.’ Hij had het geluk dat
hij mocht meewerken aan al die nieuwe technieken. En het was gezellig. ‘De PNEM was een
familiebedrijf. We grepen alles aan om een
feestje te vieren. Collega’s kwamen ook regelmatig bij elkaar over de vloer.’

Wisselstroom
Tijdens de wederopbouw werd gebouwd,
vernieuwd en uitgebreid. De PNEM groeide en
nam in 1948 het gemeentelijk energiebedrijf
van Boxtel over. Daar hadden ze nog gelijkstroom, het PNEM-gebied kende wisselstroom. Probleem, want als iedereen wisselstroom kreeg, zouden de elektrische apparaten
in de Boxtelse regio niet meer werken. De
PNEM zorgde voor nieuwe apparatuur en dus
ging Adri met zijn collega’s alle bedrijven en
woonhuizen langs om de aanwezige spullen te
inventariseren.
En de Biesbosch werd aangesloten. Vijftig
grote boerderijen lagen er in het gebied, elk
met een eigen aggregaat. Hij weet het nog tot
in detail: ‘Daar plaatsten we transformatorkasten met de Magnefix hoogspanningsinstallatie van de firma Hazemeyer.’

Wereldwonder
Maar voor Adri braken de echte hoogtijdagen
aan in de jaren zeventig. PNEM-directeur Jan
van Rooij kwam terug van een congres met
een nieuwe uitvinding: de XLPE-kabel. Die
kabels zouden een veel zwaardere belasting
aankunnen. ‘We dachten dat we een wereld-
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wonder in handen hadden!’ Het werd een
tegenvaller: de kabels bleken niet goed
bestand tegen vocht. Voor Adri betekende het
echter een nieuwe stap in zijn carrière. Hij
raakte betrokken bij de ontwikkeling van
nieuwe kabels en reisde de wereld over
om congressen bij te wonen en elektriciteitsbedrijven te bezoeken die met dezelfde materie
bezig waren.
Overal kwam hij. In de chaotische drukte van
Bangkok, in het in rijk en arm verdeelde

De verbondenheid met het bedrijf bleef na zijn
pensionering in 1988. Twee jaar later reisde hij
alweer als adviseur naar Estland, net na de val
van de muur. ‘Een heel arm land, wat ook te
zien was aan de netwerken en het gereedschap
waarmee ze moesten werken. De techniek liep
jaren achter.’
Zijn opvolger Cor Verhoeven hield hem op
de hoogte van alles wat er gebeurde bij het
bedrijf. En bij de contactgroep voor gepen
sioneerden trof hij veel oud-collega’s. Toch is
de band, alweer jaren geleden, uiteindelijk
losser geworden. ‘Op het hoofdkantoor heb
ik nu niets meer te zoeken, iedereen die ik ken
is weg.’

Liefde voor techniek
Wat bleef, is zijn liefde voor techniek. ‘Techniek is echt zijn passie, hij is nog overal in
geïnteresseerd’, zegt levensgezel Suze. ‘Het
houdt zijn geest jong.’ Adri wijst op het bijzettafeltje waar het cursusboek iPad voor Senioren ligt. ‘Dit weekend brengt mijn schoonzoon er één voor me mee. Ik ben me vast aan
het voorbereiden.’
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overleden
Drenthe
- T. Tuut – Meulenbelt (87),
Meppel
- J. Krol (62), Nijeveen
- H.F. Jacobs – Mulder (100),
Zuidlaren
- W. Visser (74), Paterswolde
Friesland
- S. Westra (71), Leeuwarden
- R.D. Seinstra (71),
Leeuwarden
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- J. van der Molen (72),
Leeuwarden
Gelderland
- W.G. Schoonhoven –
Brem (91), Heerde
Groningen
- G. van den Boogaard (79),
Appingedam
- S. Zwerver (90), Ten Boer
- G.J. Wending-Bakker (78),
Bellingwolde
- J.H. Reilingh (87),
Groningen

Limburg
- P. Jongen (76), Maastricht
- T. C Konings (74), Steyl
- G. Vriezen (72), Heerlen
- M.H.G.E. Prevoo (75),
Roermond
- P. Klimkiewicz (87),
Valkenburg a/d Geul
- T. Salki (76), Kerkrade
- S. Cox (91), Panningen
- J.H. Dorssers (73), Puth
Noord-Brabant
- J.C. van der Pluijm (91),

Raamdonksveer
- P.J. de Vries (84), Breda
- G.J. op ’t Hoog (79),
Sint -Michielsgestel
- A.H. van Ravenstein –
Damen (82), Rosmalen
- A.F.J. Jacobs (64), Loon op
Zand
- J.J. Hillebrand - van Schendel (90), Oosterhout
- M.A. Verheijde (90),
's-Hertogenbosch
- R. van Oploo (65),
Prinsenbeek

Overijssel
- S. Santema (85), Hengelo
- J.B.B. Lupker – Meijer (77),
Delden
- J. Pouwelse (77),
Hardenberg
- J.J. Huizing (80), Zwolle

Noord

Najaarsfietstocht Neede en Eibergen

SPEL

Een dagje China
in het Belgische
Maaseik
SPEL organiseerde op woensdag 3 oktober
een dagje China in het Belgische plaatsje
Maaseik. Voorafgaand aan het bezoek aan
de unieke tentoonstelling over de Chinese
Tang-dynastie (618-907 na Christus) gaf
archeoloog De Nutte op ludieke wijze een
lezing over deze periode.
Het tijdperk van de Tang-dynastie staat
bekend om zijn enorme rijkdom en wordt
niet voor niets in China de “Gouden eeuw”
genoemd. Dankzij de zogeheten “ Zijderoute” kwam de oosterse cultuur in contact
met de westerse beschavingen en de prachtige materiële cultuur die werd ontwikkeld, is een weerspiegeling van de enorme
welvaart in die tijd.
In de lezing stond De Nutte ook stil bij
een historisch keerpunt voor de vrouwen
in China, die in die periode enigszins vrij
kwamen van de onderwerping aan de
mannen, mede onder invloed van keizerin
Wu Zetian (624 tot 705). Om geheel in stijl
te blijven, kregen we Chinese eetstokjes om
de aansluitende lunch mee te nuttigen.
In de namiddag brachten velen nog een
bezoek aan de tentoonstelling “Oost-West,
Thuis Best” in Maaseik en Echt, over de
vroege Middeleeuwen in het Maasland.
De tentoonstelling brengt het verhaal van
Basina en Fredegonde, twee Maaslandse
zussen die een totaal verschillend levenspad
bewandelen. Na een heerlijke Belgische
pint gingen de SPEL-leden met veel Chinese
kennis huiswaarts.
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Een zestigtal senioren besteeg op 13 september het stalen ros om een mooie fietstocht
te maken in een gedeelte van de Gelderse Achterhoek. De tocht begon bij “De Olde Mölle” in
Neede en na wat omzwervingen bij Haaksbergen bereikten we de watermolen aan de
Berkel bij Eibergen. Hier gebruikten we de
lunch, die vanwege de weersomstandigheden in het molengebouw werd geserveerd.
Na deze rustpauze haalden we de fietsen weer
van stal voor het tweede gedeelte van de in
totaal veertig kilometer lange rit. In Neede

werden de fietsen weer op de autofietsdragers
gezet en ging iedereen aan tafel om te
genieten van het afscheidsdiner. Het was weer
een gezellige dag en eenieder toog moe doch
voldaan huiswaarts.

Noord

Eerste bijeenkomst van oud-RWE’ers Noord
Wij, als “oud werknemers” van voorheen de
RWE, kwamen op vrijdag 12 oktober voor het
eerst echt samen voor een praatje, in het Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp. De vorige keer waren we op uitnodiging
van het bestuur van SSEN bijeen en op die
bijeenkomst is een nieuw bestuur ontstaan,
dat hoopt ieder jaar iets gezelligs te kunnen
organiseren voor de gepensioneerden.
Na de ontvangst in het museum met koffie,

thee en taart , begon de rondleiding. Het
museum is echt de moeite waard, het is leuk
om te zien en te horen hoe het er vroeger aan
toe ging in de Haarlemmermeer.
Na de rondleiding gingen we door de stromende regen naar het naastgelegen hotel
Marriott voor een glaasje. Om 17.00 ging ieder
weer zijns weegs. We zien ernaar uit om volgend jaar rond deze tijd opnieuw bij elkaar te
komen.

SPEL

Leuk je weer te zien!
Met deze zin werden weer veel herinneringen
opgehaald op de tweejaarlijkse reünie van
Essent Limburg in Maastricht en Roermond.
Velen zagen elkaar weer na lange tijd in de gezellige ingerichte zalen. Zo’n 750 oud-collega’s
en partners troffen elkaar in een ongedwongen
sfeer op 31 oktober in “Theater aan het Vrijthof”
in Maastricht. Een week later zagen 610 mensen
elkaar in de Oranjerie in Roermond.
Op beide locaties werden de aanwezigen
welkom geheten door Chief Financial Officer
Arjan Blok, die even in de tijd terugkeek, maar
ook het Essent van de toekomst presenteerde.
Na de interessante inleiding volgden enkele
verrassende optredens van artiesten. Onze
spreekstalmeester Rob Meurders ontving

onder andere de Limburgse nachtegaal Beppie
Kraft, “warme bakker” Martin Hurkens en
poppenspeler Armand Scheurs. Ook het voortreffelijke diner kreeg grote waardering. Iedere
“ambassadeur van Essent” hoopt dat men
elkaar over twee jaar weer in goede gezondheid
mag treffen om wederom mooie herinneringen op te halen.

essenties+ 3

agenda

Drogende scharren voor een vissershuisje
in het Zuiderzeemuseum (zie dagreis regio
Breda). Foto: Hollandse Hoogte.

Dagreis regio
Breda naar kop
van NoordHolland
Voor het dagje uit op 17 april
2013 gaan we deze keer naar de
kop van Noord-Holland. Met de
trein van Hoorn naar Medemblik
en met de boot van Medemblik
naar Enkhuizen. Daar bezoeken
we het Zuiderzeemuseum.
Het maximaal aantal deelnemers
is 120 en de kosten bedragen
tussen de €55 en €60 (afhankelijk
van het aantal deelnemers).
U kunt zich tot 24 maart
telefonisch opgeven bij:
M. Fruijtier- van Eenennaam
0162-512477 of C. ten Dam
06-20219130
Opgeven per mail:
keesdam@gmail.com.
Meer informatie op www.cgeb.nl
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Zesdaagse busreis naar
Seiffen (Duitsland)
De Brabantse seniorenstichting
organiseert een zesdaagse reis
per touringcar naar Seiffen, in
het Ertsgebergte in de Duitse
deelstaat Saksen. We reizen met
twee groepen van minimaal 35 en
maximaal 60 personen per groep.
De vertrekdata zijn 12 mei en 26
mei (2013). We verblijven in het
gezellige familiehotel Zu Heidelberg op basis van halfpension.
De reissom voor deelnemers en
hun partner bedraagt €425 p.p.
(toeslag eenpersoonskamer €75).
Dat is inclusief excursies, entrees
en het afscheidsdiner.
Voor aanmelding, de reisbrochure en nadere informatie kunt
u contact opnemen met Maurits
van Hooren: 073-6430551
mvanhooren@online.nl. De reisbrochure en het aanmeldingsformulier zijn te downloaden op
www.cgeb.nl. Aanmelden kan tot
20 januari 2013. Bij meer dan 60
aanmeldingen per groep beslist
het lot.

Noord
27 december
Zaalvoetbaltoernooi, Enschede,
regio Twente
28 december
Kerst-biljarttoernooi, regio Assen
25 januari 2013
Feestavond, regio Assen
April/mei 2013
Meerdaagse reis, regio Assen
24 mei 2013
Barbecue, regio Assen
27 september 2013
Bowlen, regio Assen
25 oktober 2013
Biljarten, regio Assen
1 november 2013
Eendaagse reis, regio Assen
29 november 2013
Biljarten, regio Assen
30 november 2013
Sinterklaasfeest, regio Assen
20 december 2013
Kerstmiddag senioren, regio
Assen
20 december 2013
Kerst-tafeltennistoernooi, regio
Assen
27 december 2013
Kerst-biljarttoernooi, regio Assen

CONTACT
Wilt u iets vragen, een
overlijden of een verhuizing
doorgeven? De mede
werkers van People
Service helpen u graag.
E-mail: peopleservice@
essent.nl
Post: postbus 135,
5201 AC ‘s-Hertogenbosch.

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

• Stichting Contactgroep
Postactieven Essent
Limburg (SPEL):
www.stichting-spel.nl
• Stichting Contactgroep
Gepensioneerden
Essent Brabant:
www.cgeb.nl
• Stichting Senioren
Essent Noord:
www.ssen-info.nl

