
Contact

lets 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.stichtin g-spel.n I

Stichting Contactgroep

Gepensioneerden Essent Brabant:

www.cgeb.nl

Stichtíng Senioren Essent Noord:

www.ssen -info.n I

Vragen over het

Sociaal Fonds? Kijk dan op:

www. sociaa lfond sessent.nl

Groen licht clearance day

E.ON voltooit
overname van lnnogy-
aandelen van RWE
Alle aandelen van RWE ln lnnogy zfn op 18 september 2O19 overgedragen aan

E.ON. Hlermee kreeg E.ON een meerderheid van de aandelen in innogy in handen.

Goedkeuring voor overname

Eerderwerd al bekend dat E.ON goed-

keuring kreeg van de Europese Commis-

sie voor de overname van aandelen van

RWE in het kader van de antitrustwetge-

ving. Zoals gepland bezit E.ON nu, kort

nadat deze transactie door de Europese

Commissie is goedgekeurd, een meerder-

heidsbelang.

Hoe gaat het verder?

E.ON heeft haar openbaar overnamebod

aan de minderheidsaandeelhouders van

innogy voltooid. De minderheidsaan-

deelhouders die vorig jaar hun aandelen

aan E.ON hebben aangeboden, zullen de

biedingsvergoeding ontvangen.

Op het einde van de acceptatieperiode

op 25 juli 2018 had ruim 9,4 procent

van de aandeelhouders besloten om

hun aandelen aan E.ON te verkopen.

Als alles verloopt zoals gepland, krijgt

E.ON uiteindelijk90% van alle innogy-

aandelen in handen.

De resterende

minderheidsaandeelhouders

E.ON is voornemens de aandelen van

de resterende minderheidsaandeelhou-

ders van innogy SE te verwerven door

middel van een uitkoopbod om hiermee

de enige eigenaar van innogy te worden.essent
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Geen veranderingen voor Essent

Reactie Essent op overname aandelen innogy

De Europese mededlngingsautoriteiten hebben de fusle tussen E.ON en innogy uit-
gebreld beoordeeld en goedgekeurd. Dit betekent dat de juridische verhoudingen blj

innogy 5E gaan veranderen. Het belang in innogy van RWE AG, tot op heden 176,8%1,

wordt overgedragen aan E.ON. lnnogywordt dan een onderdeel van de E.ON-groep.

innogy en E.ON blijven tot dle tljd onafhankelijke energie-nutsbedrijven. De aande-

lenoverdracht heeft op 19 september 2O!9 daadwerkellJk plaatsgevonden.

E.ON

Het nieuwe E.ON ziet zichzelf als archi-

tect op precies die gebieden die het suc-

ces van de Europese energietransitie zul-

len bepalen: slimme distributienetwerken

en innovatieve oplossingen voor klanten.

E.ON zal één van de sterkste beheerders

van Europese energienetwerken (dit niet

in Nederland) en energie-gerelateerde

infrastructuur zijn, evenals een leveran-

cier van geavanceerde klantoplossingen

voor 5O miljoen klanten. Met in totaal

meer dan 7O.OOO medewerkers zal E.ON

vertegenwoordigd zijn in 15 landen. Dit

maakt E.ON ideaal gepositioneerd om de

energietransitie in Europa te stimuleren.

Patrick Lammers

Patrick Lammers is, naast zijn rol als

CEO van Essent, benoemd tot Senior

Vice President, Customer Solutions,

West-Europa van het nieuwe E.ON.

ln deze nieuwe functie zal hij verant-

woordelijk zijn voor de activiteiten van

E.ON in de Benelux, Scandinavië en

Italië, met meer dan 4,5 miljoen klanten.

Essent

Voor Essent verandert verder niets. We

gaan door met het uitvoeren van onze stra-

tegie en zullen hierop focussen zodat we

onze ambitie waarmaken: de nummer 1

in energie zijn en blijven in Nederland.

Voor onze klanten, partners en toele-

veranclers heeft de overname ook geen

directe gevolgen. De merknaam Essent

en de aan haar gerelateerde merken

Energiedirect.nl, Essent Zakelijk en

Powerhouse blijven voortbestaan.

Na deze transactie is Essent onderdeel

van een groot en sterk, op energieretail

gericht moederbedrijf.



Elnde agressleve verkoop

EnergiesectorNieuwe campagne

Ken jij de monteur aan de deur?
Voor een consument kan het best spannend zijn om niet te weten wie er over

de vloer komt voor b'ljvoorbeeld onderhoud aan de cv of het lnstalleren van

nleuwe zonnepanelen. Hoogste tljd om onze monteurc een gezlcht te geven!

ln Monteur aan le Deur stellen 8 monteurs zlch aan fe voor aan de hand van

(soms wel heel b{zondere) stelllngen.

llir:ht*: irij de kllr;rt

Vooreen consument kan het best

spannend zijn om niet.te weten wie er

over de vloer komt voor bijvoorbeeld

onderhoud aan de cv of het installeren

van nieuwe zonnepanelen. Hoogste

tijd om onze monteurs een gezicht te
geven! ln Monteur aan je Deur stellen

I monteurs zich aan je voor aan de

hand van (soms wel heel biizondere)

stellingen.

) Kflktlp: Benleuwd naar de vldeo's?

Bekijk ze op bit.lylmonteur-aan-je-deur

Onderhoudsmon:teur Joey doet het liefst

eerst een bokkie voor 'ie aon de sW gaat.

{} * * * rrie e} v"l i: ri.--
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Vanaf dinsdag 8 oktober wordt
er etke week een nieuwe video

op social geplaatst (Facebook,

lnstagram en Linkedln), waarb'rj de

video's meedraaíen als onderdeel

van de Plus Je Huis campagne. Dat

betekent dus een flink bereík én

een mooie samenwerking tussen

Corporate Affairs en formule

Energiemonteurs.nl

Mjf van de monteurs die bU de

opnamedag aanwezig zijn geweest,

hebben ook deelgenomen aan

video-opnames zonder geluid,

mét gereedschap. Deze opnames

zijn gebruikt voor online banners

om belangstellenden te verleiden

een k'ljkje te nemen op

www.energiemonteurs.nl.

,nterne campagne

De monteurs zijn tijdens de

draaidag óók gefotografeerd voor

een interne campagne. Van deze

foto's worden verschillende grote

posters gemaakt met twee mon-

teurs en bijbehorende quotes uit
de video's. De posters komen bij

alle servicepaÉners te hangen met

als doelstelling meer onderlinge

betrokkenheid en herkenbaarheid

dankzii de echte, herkenbare

gezichten.

lanceert keurmerk
voor intermediairs

De energlesector komt met een antwoord

op misleidende en agrcssleve verkoop

van energiecontracten. Wederverkopers

van energle kunnen zlch rranaÍ nu via het

Centraal Intemedlalr Reglster Energlemarkt

{CIRE} aanmelden voor een transparantle-

keurmerk. Essent en energledirectnl zijn

twee van de eerste deelnemers.

Einde aan agressieve en misleidende

verkoop

Om het keurmerk te verkrijgen moeten

intermediairs aan bestaande wet- en

regelgeving voldoen, waaronder:

o Het respecteren van het bel-me-niet

Register

c Ze rnseten bereikbaar zijr+

o Er moet duidelijk zijn wie de eigenaren zijn

o De handelsnamen die gebruikt worden

moeten vindbaar zijn

Ook wordt de online reputatie van het

bedrijf gemonitord op diverse klachten-

fora. Hiervoor is software ontwikkeld en

er worden mensen voor aangenomen.

Raad van Toezicht

We nemen, samen met lmprovers en Hof

Promotions, zitting in de Raad van Toezicht.

De energiesector wil hiermee bewerk-

stelligen dat klanten op een goede manier

het energie aanbod krijgen dat ze op prijs

stellen, en dat niet goed functionerende

wederverkopers niet meer door de sector

worden ingezet. Op www.cire-register.nl

vind je meer,informatie.



B2B: Slimme koppen halen

dynamisch prijzen
AIs nummer 1 in nieuwe energie wil Essent in de grootzakelijke markt ook hetverschil maken.

Het commerciële team werkt al langere tijd voor onze B2B klanten aan het optimaliseren van

het (prijslaanbod. Essent Zakelijk noemt dit'dynamic pricing'oftewel 'dynamisch prijzen'.

E.ON

Essent bouwt zelf kennis op. Tot voor

kort ging deze manier van prijsbepaling

via een externe partij, nu bouwt Essent

deze kennis zelf op. Met winkelketen

Hunkemöller is door dynamisch prijzen

inmiddels een acquisitie deal gewonnen.

De klant switchte onlangs met haar

gasaansluiting van Engie naar Essent.

Dynamic pricing?

Wat is dan precies'Dynamic pricing'? Het

is een methode waarmee je op basis van

slimme algoritmes (zogenaamde'machine

learning') het meest optimale aanbod

doet aan bestaande klanten en nieuwe

klanten. Zo gaal het team voor het beste

resultaat voor Essent en onze klanten!

Commercial Value Proposition Manager

Sander Cooiimans vertelt over dynamisch

prijzen: "Het geautomatiseerd individueel

en dynamisch prijzen van offertes voor

82B klanten is een van de onderschei-

dende competenties binnen de commer-

ciële strategie van 82B. Daarom besloot

Essent deze competentie zelf intern op

te gaan bouwen. REM bood zich aan als

partner hiervoor, zodat we intern het

prijs proces over de gehele keten (end to

end) beheersen en kennis verder kunnen

opbouwen."

"Effectieve samenwerking met REM"

We hebben dynamisch pr'tjzen, de

methodiek, algoritmes en tooling binnen

één kwartaal live gebracht. Het wordt

nu gebruikt bii het bepalen van onze prij-

zen voor B2B klanten. "De samenwerking

met REM is effectief en snel. Ze hebben

echt de kennis en kunde om slimme algo-

ritmes te bouwen. Nu is er inzicht in de

pricing over de gehele end-2-end keten",

zegt Sander verder.

Dynamische prijzen B2B markt

binnen bij Essent

Pricing is essentieel

Na het opzetten van dynamisch prijzen

voor B2B is het belangrijk om te sturen

op de performance van de 82B-business.

Pricing is essentieel en de samenwerking

rnet REM is cruciaal voor het blijven

optimaliseren van de resultaten.

E Wil je meer weten? Mail dan sander.cooijmans@essent.nl
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Voorjaarsdagtocht regio Breda

15april?O2O
o Bezoek aan de Tropical Zoo Berkenhof, Kwadendamme. Rondleiding en uitgebreide

lunch.

o Bezoek aan Wijnhoeve de Kleine Schorre, Dreischor. Wandeling door de w'rjngaard,

inclusief uitleg over het proces en een proeverij. Geen wijndrinker? Dan is er een

heerlijk glas druivensap. Rond de klok van vier vertrekken we naar het dineradres
en vandaar weer naar de opstapplaatsen.

Deze tour is enkel te boeken voor deelnemers van de stichting. opgeven is mogelijk
tot 25 maart bij Mevr. M. Fruijtier-van Eenennaam (tel O1,62-5t24771 oÍ Kees ten
Dam (tel: 06-20219130, mail: keesdam@gmail.com). ZUn de bussen vol? Dan wordt
er een wachtlijst aangelegd. De kosten bedragen ca. €50 voor de deelnemers van de

stichting en ca. €70 voor introducees. Het bedrag is afhankel'rjk van het aantal deel-
nemers. Een uitgebreide omschrijving staat op www.cgeb.nl

i t:-l:,, i lai

Terugblik:

jaarlijkse contactdag
Brabant

9 oktober 2019

De dag begon met een presen-

tatie van Eveline Henskens over

'Buurkracht'. Buurkracht heeft als

doel om mensen in de buurt met
elkaar te verbinden en ze te on-

dersteunen om de buurt mooier,
groener, veiliger en gezelliger te
maken. Denk aan zonnefanelen,
groene daken en het verbeteren

van verkeerssituaties. Daarna

vond de jaarvergadering plaats,

waarb'rj Mart Hopmans en Jos

Haenen als nieuwe contactperso-

nen werden verwelkomd. Na de

lunch bezochten we het provin-

ciehuis. De rondleiding voerde

ons door het indrukwekkende
gebouw met bijzondere schilde-

r'Íen, wandkleden en de dikke

bronzen deurwaaraan elke Bra-

bander heeft meebetaald. Vanaf

de bovenste etage genoten we

van een fabelachtig uitzicht. Zetfs

de Amercentrale konden we zien

liggen. De dag werd afgesloten

met een voortreffelijk diner.

Icrughlikr

ger*, I i ge k*ffr rn"i irk{*g
in ïilburg

4 september 2019
Bij de Commanderie in Tilburgvond onze
jaarlijkse koffiemiddag plaats. Met maar

liefst 85 personen genoten we van een

ontspannen middag en werd er volop bijge-

praat. Jos Haenen gaf zich op om contact-
persoon voor de regio ïlburg te worden.

Volgend jaar kunnen we weer rekenen op

een koffiemiddag, maar dan uitsluitend

voor deelnemers en hun introducees.

Meerdaagse busreis Brabant
tltlmTT mel2020
De Brabantse seniorenstichting organiseert voor haar deelnemers een zevendaagse

busreis per luxe touringcar naar Westendorf in Tïrol, Oostenrijk. Dagelijks zullen
vanaf het sfeervolle "***Familiehotel Jacobwirt mooie tochten worden gemaakt.

Op het programma staat o.a.:

r Boottocht op deïegernsee
o Tochtje met een boemeltrein
e Gezellige muziekavo.nd in het hotel

Het inschrijfformulier en een uitgebreide beschr'ljving met dagprogramma staat

op www.cgeb.nl. Reissom op basis van halfpension: deelnemers van de stichting:

€584 p.p. - Partner of introducee: €624 p.p. - Toeslag eenpersoonskamer: €ó0.
Neem voor aanmelding, aanvraag reisbrochure en nadere informatie contact op

met Maurits van Hooren, tel: 073-ó430551, mail: maurits@vhooren.nl. Aanmelden

kan t/m 12 januari 2O2O. Sii meer dan 58 aanmeldingen beslist het lot.



Aankondiging meerdaagse busreis Brabant 2020
Juni, juli en augustus: ó-daagse reis naar Ballenstedt in de Harz (MDR2019).

ln deze periode waren er 3 busreizen met in totaal zo'n 158 deelnemers.

Standplaats was Hotel van der Valk in Ballenstedt, gelegen in de Harz (in het oosten

van Duitsland). De Harz is vooral bekend van de Brocken, de hoogste berg van het

noorden van Duitsland en eveneens bekend vanwege de vele goed behouden mid-

deleeuwse plaatsèn. Dagelijks werd een dagtocht gemaakt naar een van deze mooie

plaatsen in de omgeving. Zo werd ook per stoomtrein de Brocken bezocht' Tijdens

de terugreis werd bierbrouwerij Warstein bezocht en het bier geproefd. De reis werd

afgesloten met een buffetdiner.

September 2Ot9:.
Op 4 septembervertrokken 115 deelnemers voor een fietstocht rondom de

Maasplassen met vertrek vanuit Oolderhof. Een mooie tocht die bij terugkomst in

de Oolderhof werd afgesloten met een lekker en gezellig buffet-

Oktober 2079:
op 9 oktober namen 250 deelnemers deel aan een "Maascruise". Een boottocht op

de Maas en Maasplassen vanaf Roermond richting Buggenum, stevensweert, Linne

en Maasbracht (clauscentrale). Een gezellige middag met ontvangst met koffie en

vlaai en tijdens de vaart mliziek dcor onze "huis-accoi'deonist". De cruise werd afge-

sloten met heerlijk koud en warm buffet.

Januari 2020:

lnmiddels een traditie, het Buuttegala in de

Oranjerie te Roermend op woensdag I ianuari

2020. Hiervoor worden alle gepensioneerden

van ESSENT-Limburg uitgenodigd.

Maart 2020:

Op 14 maart lezing Ko van Duin over Parijs

1900 in theater aan de Vrijthof Maastricht.

Algemeen:

Deelnemers van SPEL worden Per

e-mail regelmatig uitgenodigd om

zich in te schr'tjven voor activiteiten.

Meer informatie hierover staat oP

www.stichting-sPel.nl.

Stoomtrein Brocken

Go sl ar Glocken s pi el Ber gb au

tlr

Fietsen september 2079 De orgoniserende crew Dinerbuffet met entertoinment

Geplande activiteiten 2OI9 / 2020

December 2019:

De traditionele kienavonden in de

volgende drie plaatsen:

r Baexem en Voerendaal op dinsdag

1O en woensdag 11 december;

o Maastricht/Amby op dinsdag 10,

woensdag 11 en donderdag

12 december.



Senioren Essent Noord

Aardgas als brandstof
voo r ve rb ra nd i ngsm oto reR

ln t97O is het GGG (Gemeentelijk GasbedrijÍ Groningen) gestart met proeÍnemingen

om aardgas te gebruiken als brandstof voor stationaire verbrandingsmotoren met
als belangrijkste doel het bereiken van schone uitlaatgassen. uit proefnemingen in

een stationaire verbrandingsmotor, met gecomprimeerd aardgas ( CNG), bleek dat
er een bevredigend resultaat kon worden bereikt.

Van buiten het bedrijf was er naast grote op LNG moeten rijden omdat er met
publieke belangstelling ook interesse van LNG een veel grotere actieradius kon

het Ministerie van Economische Zaken. worden behaald als met CNG. Met twee
Het Ministerie verstrekte subsidie aan omgebouwde bedrijfsvoertuigen werden
het GGG. De gemeten waarden, gasver- verwachtingsvolle praktijk proeven

bruik, uitlaatgas samenstelling, lawaai genomen. Naarmate de beproevingen
en motorvermogen, waren van dien aard vorderden nam de belangstelling van

dat de proeven werden voortgezet met buiten steeds meer toe en werd van vele
eigen rijdend materieel. Vervolgens werd kanten hulp aangeboden. (Mercedes,

een dieselmotor in een stadsbus van het DAF). Deze ervaringen leiden tot econo-
vervoersbedrijf beproefd door een deel mische optimalisatie.

van de diesel olie te vervangen door

gecomprimeerd aardgas (CNG). lndustrie heeft er lang over gedaan om

aardgas als motor brandstof te integre-
lntussen werd ook gewerkt aan het vloei- ren in haar verbrandingsmotoren

baar maken van aardgas. Het z.g. LNG. Het heeft tot enkele jaren geleden

Uiteindelijk zouden toen de voertuigen geduurd voordat de commerciële auto

industrie de toepassing van aardgas als

motorbrandstof had opgepakt en uitge-

werkt. De opslag van CNG was in het

begin niet eenvoudig. De toen bestaande

eerste ontwikkelde hogedruk cilinders

namen veel plaats in en gaven de auto's

extra gewicht. Er was ook nog geen

ervaring met deze maniervan gasopslag.

Naar het heden

De ontwikkelingen rond CNG en met

name LNG toepassingen breid zich in rap

tempo uit. ln de transportwereld wordt
door Scania een nieuwe truck op de

markt gebracht. ln de maritieme wereld

wordt LNG op steeds grotere schaal toe-
gepast. Zelfs 100 % LNG als brandstof op

cruise schepen van Meyer te Papenburg.

Overall conclusie

Het Gemeentelijk Gasbedrijf Groningen

was in de zeventiger jaren zijn tijd al ver

vooruit!



Frigem gepensioneerden bezoeken Fries Landbouwmuseum

In 1909 ontwlerp de Frlese archltect W.C. de Groot ln opdrachtvan het

Anthonle Gasthuls een zeer moderne'gelede' boerder[, met een zg. Hollandse

stal, waarblj de koeien met de koppen naar elkaar stonden. Het voorhuis kreeg

een prachtige art deco inrlchting. Deze boerderli ligtten zuiden van Leeuwar-

den (Goutum). Nadat de boerderii in 2o13 leeg was komen te staan en drelgde

in verval te raken, is men ln 2O17 begonnen met de restauratle, waarbfl allerlel

elementen ult het oorspronkelflke gebouw ln ere zfln hersteld.

Het gebouw zelf is dus al een bezoek

waard, en hetzelfde geldt voor de

vaste expositie: 8O0 voorwerPen

- foto's, schilderijen, machines,

gereedschappen, llms etc - tonen

de geschiedenis van de landbouw in

Friesland. ln een gloednieuw depot

in Leeuwarden bevinden zich nog

talloze voorwerpen. ln deze tiid waar-

in de landbouw en het thema klimaat

elkaar voortdurend ontmoeten, geeft

een terugblik in de tijd veel voei'vosr

discussÍe! Eveneens actueel: affi ches

en teksten als: geen boeren geen eten.

Voorwerpen: het eerste opgezette Frie-

se paard, zo levensecht datje verwacht

dat hij gaat bewegen. Koe Jantsie,

destiids een model koe, die aantoont

dat ook hier de normen veranderen.

Filmpjes: over het boerenleven met

nog heel veel menskracht; mannen,

vrouwen en kinderen hielPen mee.

Machines die groter en groterworden;

organisaties als waterschappen en

coöperaties waarvoor hetzelfde geldt.

Naast devaste exPositie was de

tentoonstelling "Hannekemaaiers en

Lapkepoepen'te zien.
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Vanaf de Gouden Eeuw tot aan de

Eerste Wereldoorlog haramen elk

vooriaar duizenden seizoenarbeiders

vanuit Duitsland naar Nederland om de

boeren te helpen bij de hooioogst deze

werden hannekemaaiers genoemd.

Anderen specialiseerden zich in de

verkoop van linnen. Deze'lapkepoe-

pen'vormden de basis van talloze

winkels en bedr'tiven die nu nog

steeds in Nederland aanwezig zijn

zoals C&A, Schweigmann, Voss,

Sinke, Lampe en Hanewàcker.

Activiteiten Noord 2Ot9

November

7 Twente regio Enschede, luchbuffet

7 Twente regio Hengelo,luchbuffet

8 Assen, bowlen

2l Winschoten, kaarten en sjoelen

29 Assen, bilfaÉen

30 Assen, Sinterklaasfeest

December

07 Zwolle: kerstmarkt Miinster Duitsland

tl Zwoll e: kerstklaverjassen

12 Winschoten.' eendaagse kerstreis

t2 EGD: Kerstb'rjeenkomst

13 Assen; kerstreis naar Duitsland

18 Zwolle: kerststukies maken

LB Groningen: bloemschikken

20 Winschoten; kerstmiddag of kerst-

avond

20 Groningen: kaarten en sjoelen

I

20 Assen: kerstmiddag, kerststukjes

maken, tafeltennistournooi en dart-

tournooi

27 Assen:biljarten

Januari

O8 Zwolle: Nieuwjaarsbileen komst

Februarl

2l Zwolle: Slagerii van KamPen

April
2 EGD: kaarten en sioelen

e Belangrijk: vezoek aan

onze gepensioneerden
Essent gaat stoPPen met het uit-

geven van Essenties+. Aangezien

dan ook de contactgegevens van

de gepensioneerdenstichtingen

niet meer worden gePubliceerd,

doen wij een dringend beroeP om

deze contactgegevens te noteren

en/of aan familieleden door te

geven. De stichtingen zijn name-

lijk zelf verantwoordel'rjk voor het

bijhouden van de adresbestanden.

Wij hopen ook in de toekomst

aandacht te kunnen bl'tjven

schenken aan blijde en verdrietige

gebeurtenissen door een bezoek

en/of attentie. Vandaar onze

oproep, waarvoor wij graag

medewerking vragen.


