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Bij de omslagfoto 
In het kader van de manifestatie “Simmer 2000”, 
waarbij geëmigreerde Friezen terugkeerden naar  
“it Heitelân”, schafte Philips Drachten een 
kunstkoe aan. Kunstenaar Simon Lassche uit 
Drachten voorzag de koe van een passende 
beschildering. De koe was (samen met 
soortgenoten) te bewonderen op de Dam in 
Amsterdam en bij de finish van de 
Slachtemarathon, een wandelfestijn tijdens 

Simmer 2000. De koe heeft lange tijd op het grasveld tegenover het 
hoofdgebouw gestaan. Het is onbekend waar de koe zich op dit moment 
bevindt.  
 

 

 

 

 

Simmer 2000 

Simmer 2000 was een evenement in de zomer van 2000 waarin Friezen die 
inmiddels buiten Fryslân woonden werden uitgenodigd om naar it Heitelân (het 
vaderland) terug te keren voor een reünie.  

Tijdens Simmer 2000 waren er door de gehele provincie activiteiten 
georganiseerd zoals talloze lokale festiviteiten, van boerenpaardenraces en 
blijspelen tot reünies, kerkdiensten en foto-exposities. 'Friezen om útens' 
(Friezen van buiten) keerden tijdens Simmer 2000 terug naar Frieslân. 
Evenementen waren bijvoorbeeld de  Slachtemarathon over de Slachtedijk en 
een expositie in de buitenlucht van door de hele provincie opgestelde 
kunstkoeien. Ook waren er verschillende voorstellingen en muziekoptredens.  
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Voorwoord 
Wat is Friesland toch mooi. Dat hebben mijn 
vrouw en ik nogmaals bevestigd gezien in deze 
vakantietijd. Zoals zovelen van u, hebben wij 
ook geworsteld met de vraag wat gaan we doen 
deze vakantieperiode. Beslist niet de drukte 
opzoeken. Ik had een boekje “Elfsteden wandel 
tocht”, totaal 283 kilometer, wandelen aan mijn 
vrouw gegeven. Met de boot naar Mantgum en 
de volgende dag met de trein naar Leeuwarden. 
Uiteraard met mondkapje. Zo snel mogelijk 
Leeuwarden uit gewandeld richting Mantgum. 
Prachtig door de landerijen. Oude kerkepaden. 
Kleine dorpjes. Met de boot steeds verder en met OV naar ons startpunt voor 
die dag. En uitgelopen. Een corona veilige activiteit.   
Als bestuur hebben we een aantal keren via beeldscherm vergaderd. Op zich 
gaat dit wel aardig, maar je mist het contact toch wel. De eerste vergadering van 
het nieuwe seizoen hebben we corona verantwoord gehouden bij mij thuis. De 
tafel flink verlengd, zodat we 1,5 meter uit elkaar zaten. We waren blij om elkaar 
zo weer te treffen. 
Duidelijk is dat we nog lang niet van het coronavirus bevrijd zijn. Helaas moeten 
we met het organiseren van onze activiteiten hier rekening mee houden. 
Op 11 september ben ik als genodigde aanwezig bij de boekpresentatie -PHILIPS 
in Nederland- in het Philips museum. Ik voel mij zeer vereerd als een van de 15 
genodigden erbij te mogen zijn en dat er een uitgebreid interview van mij in is 
opgenomen. 
Ik had me een pracht seizoen 
voorgesteld, waarbij ik velen van u 
zou mogen ontmoeten. Helaas.  Het 
bestuur zal er alles aan doen om 
“KONTAKT” te houden. Hiervoor 
hebben we ook uw hulp nodig. 
Mocht er iets bijzonders zijn, wat je 
met anderen wilt delen, meld het 
ons.  

Veel gezondheid en leesplezier gewenst, 
Uw voorzitter, Felix Ernens 
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Verenigingsnieuws mei t/m augustus 2020 
 
Omdat onder de huidige omstandigheden ziekenbezoek niet mogelijk is, wordt 
in plaats daarvan een bloemetje bij de zieke leden bezorgd.  
 
Er is een bloemetje bezorgd bij: 
Dhr. B. de Boer Folgeren   Drachten 
Mw. van der Wal Houtzaagmolen  Drachten 
Mw. A. Wijtsma Flevo    Drachten 
Mw. Royenga Handwerkerszijde  Drachten 
Mw. Roorda Kwelderland  Drachten 
 
Er is een kaart verstuurd naar: 
Mw. W.J. de Jong Wilhelminahoeve  Opende 
Dhr. Sj. Dijkstra Neibertilla   Drachten 
 
Overleden 
8 aug. Mw. G. de Vries-v.d. Veen 86 jaar  Drachten 
 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Jubileum 
5 juli  Fam. P.G.G. Rietmeyer Leiden 65 jaar getrouwd 
5 juli Fam. M.J. Zwieserijn Drachten 60 jaar getrouwd 
 
 
Nieuwe leden 
 
Dhr. G. Visch    Oudemirdum 
Dhr. en mevr. Hoekstra   Bakkeveen 
Dhr. en mevr. Woudstra  Drachten 
Dhr. en mevr. Van Til   Marum 
Dhr. en mevr. Mastenbroek  Drachten 
 
Van harte welkom! 
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Geen bijeenkomsten tot en met december 2020 
In verband met de onzekere situatie rondom het coronavirus gaan de geplande 
bijeenkomsten tot en met december 2020 niet door. Bovendien zijn op dit 
moment bijeenkomsten in het bedrijfsrestaurant niet mogelijk. Er is geen zicht 
op wanneer dit weer gaat veranderen. In januari hopen we de draad weer op te 
pakken met onze nieuwjaarsbijeenkomst.  
 

Dit najaar geen verrassingstocht 
Door de vele beperkingen in verband met de coronacrisis heeft het bestuur 
besloten geen verrassingstocht te organiseren. We hopen dat de situatie 
volgend jaar weer min of meer normaal is en de dagtochten weer mogelijk zijn. 
 

Van de dinsdag naar de woensdag 
Vanaf januari vinden onze  “Kontakt”middagen  plaats  op de derde woensdag 
van de maand plaats in plaats van op dinsdag. Deze wijziging is op verzoek van 
het bedrijf in verband met de beschikbare parkeerruimte.  De  bijeenkomsten in 
de Lawei blijven  vooralsnog op de derde dinsdag van de maanden november en 
maart. 
 

“Kontakt”middagen en overige activiteiten 2020-2021 
 
Woensdag 20 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst  

Bedrijfsrestaurant 
 
Woensdag 16 febr. Algemene Leden Vergadering 

Bedrijfsrestaurant 
 
Dinsdag 16 mrt Toneel:  
 De Lawei 
 
Woensdag 24 mrt Regio Noord Vergadering 
  
Woensdag 21 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 

 
Woensdag 12 mei Dagtochten 
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Bedankjes 
Hierbij wil ik “Kontakt” heel hartelijk bedanken voor het telefoontje en het 
prachtige  boeket bloemen dat ik kreeg voor mijn 80ste verjaardag. Was heel 
welkom in deze rare coranatijd met de nodige beperkingen. 
Ook wil ik mijn complimenten geven voor het bulletin. Lees het graag. Het 
gedicht van Susan Blanco was heel bijzonder! 

Gonny van Dieren 
 

Op mijn 90ste verjaardag kreeg ik van Kontakt een prachtig boeket bloemen, 
daarvoor mijn hartelijke dank.  

Bauke Bouma 
 

Wij willen via Philips kontakt, jullie gepensioneerden allen heel hartelijk 
bedanken voor de leuke kaart, telefoontjes e/o bezoeken plus prachtig 
bloemenboeket, die ik in de ‘corona’ maanden heb mogen ontvangen. 
Aanleiding was, namelijk een acuut medische ingreep t.w., ernstige 
vernauwing(en). Dat vereiste 11 maart het plaatsen van een stent. Erna op 7 
april opnieuw catherisatie (alleen onderzoek). Dit wees uit dat met de bypass (5) 
techniek er op 27 mei jl. een openhartoperatie volgde. 
Nu wel nog even stevig werken aan m’n conditie. Hopelijk kunnen we er zo weer 
lang mee vooruit! Mede namens echtgenote Nel de Boer-Bijker, de hartelijke 
groeten van 

 Bastiaan de Boer. 

Hierbij wil ik "Kontakt " hartelijk bedanken voor het mooie bos bloemen die ik 
mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis na een ingrijpende 
operatie. 

Alie Wijtsma 
 
Bedankt voor de mooie kaart en fruitschaal 

Groeten van M.J. Zwieserijn 
 

Wat was ik bijzonder aangenaam verrast met dit geweldige boeket voor mijn 95e  
verjaardag. Nogmaals bedankt.  

J.E. de Wit 
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Bij deze wilden we u heel hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die we 
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 65 jarig huwelijk. 
Hartelijke  groet, 

De heer en mevr. Rietmeijer, Leiden 
 

Hierbij bedanken we “Kontakt” voor de mooie bloemen die we mochten 
ontvangen toen we 65 jaar getrouwd waren. Hartelijke groeten,  

De heer en mevrouw Mulder, Drachten. 
 
Langs deze weg willen we U allen hartelijk bedanken voor de bloemen die m’n 
vrouw  kreeg bij de thuiskomst uit Nij Smellinghe na een heupbreuk operatie en 
voor  de ondersteunende bemoediging voor de spannende corona –tijd , uit 
gaande van het bestuur, 

Pia  en  Johannes Van der Wal 
  

Wij bedanken “Kontakt” van harte voor het fraaie boeket dat wij mochten 
ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijksjubileum. 

De heer en mevrouw Zwieserijn, Drachten 
 

Hartelijk bedankt voor de bloemen die we mochten ontvangen toen we ons 
60 jarig huwelijksjubileum vierden en voor de kaart die ik (Sjoerd) kreeg tijdens 
mijn verblijf in Neibertilla.  

Sjoerd en Gretha Dijkstra. 
 

Ik wil het bestuur bedanken voor de mooie bloemen die ik heb ontvangen voor 
mijn 75e verjaardag. Met vriendelijke groet, 

J. Hoekema 
 
 
Onze hartelijke dank voor de mooie bloemen die we kregen toen we 60 jaar 
getrouwd waren.  

Fedde en Willy de Jong 
 
Naast bovenstaande bedankjes kregen we ook veel positieve reacties op de 
kaart die in juni aan alle leden is gestuurd.  
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Eten uit één kom 
Het unieke dagboek van een soldaat uit de Wonsstelling opgenomen in 
een boek. 
 
'Het was 24 augustus van het jaar 1939 toen de voormobilisatie werd 
bekend gemaakt. Ook ik moest op 25 augustus weg. Ik ging 's morgens al vroeg 
naar de Tjerk Hiddesschool in Leeuwarden. Wij kregen daar de eerste dag niet 
veel te eten, want alles moest eerst geregeld worden. Maar de burgers 
brachten ons al gauw koffie, thee, koek, fruit enz. zodat wij het reusachtig 
best hadden, wat voor ons een reuzen troost was. Wij moesten ook maar 
onverwacht uit onzen werkkring vandaan om het militaire pakje aan te 
trekken'. 

Het dagboek 
Zo begint het dagboek van de toen dertigjarige boer, Douwe Boersma uit 
Kollum, die op weg was naar de Wonsstelling en daar bleef tot de heftige 
pinksterdagen in 1940. Zijn dagboek beslaat zijn hele tijd als militair. 
Daardoor is er opnieuw meer bekend over de lotgevallen van de militairen 
van de Wonsstelling. In eenvoudige taal schrijft hij niet alleen over de 
gevechten die er plaatsvonden en het verblijf op een boerderij in Wons, 
maar ook over zijn tijd in de krijgsgevangenkampen in Duitsland waar hij, na 
een zware reis ernaartoe, met een aantal lotgenoten honger moest lijden. 
 
Het boek 

Nadat Douwe in 1984 overleed, kwam het 
dagboek weer op de proppen. De jongere 
generatie in de familie toonde 
belangstelling, maar kon het handge-
schreven document moeilijk lezen. Dit 
was voor zoon Jan aanleiding zich op de 
materie te storten, waarbij het compleet 
opgenomen dagboek de basis bleef. Op 
zoek naar achtergrondinformatie, dook 
hij de archieven in, las boeken en in-
terviewde tientallen mensen. Hij heeft 
daarom niet alleen de strijd om de 
Wonsstelling uitgediept maar het 
verhaal,  dat vaak door de bril van 
'burgers' wordt bekeken, ook geplaatst in 
het kader van de oorlog in zijn totaliteit. 
Het gebeuren in Wons was 
onlosmakelijk verbonden met de strijd 
om Kornwerderzand. Om het verhaal goed 
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te kunnen plaatsen, geeft de schrijver ook een beeld van de tijd. Alleen al 
de mogelijkheden voor vervoer en communicatie waren bijvoorbeeld 
niet te vergelijken met die van vandaag. Waar het compleet opgenomen 
dagboek stopt bij de thuiskomst van Douwe uit zijn krijgsgevangenschap in 
Duitsland beschrijft de auteur verder de gebeurtenissen in bezettingstijd op 
en rond de ouderlijke boerderij. Concrete verhalen met achtergrond over 
beperkingen door de bezetter, onderduikers, Duitse deserteurs, 
Limburgse evacués, de Ondergrondse en de bevrijding passeren de 
revue. Achterin het boek is een lijst opgenomen die het 
kazemattenmuseum bezig is aan te leggen van de militairen uit de 
Wonsstelling. Inmiddels is daardoor de lijst weer uitgebreid. 
 
De schrijver zelf aan het woord 

Mijn hele werkzame leven heeft zich bij Philips 
afgespeeld. Aanvankelijk werkte ik op de EBM, 
achtereenvolgens in Drachten, Groningen en 
Hoogeveen. In die tijd heb ik al eens een vrij 
uitgebreid introductieboek geschreven als inleiding 
op de PLC (Programmable Logic Controller). 
In 1984 kwam ik weer in Drachten, nu  bij de afd. 
Opleiding en Organisatieontwikkeling als 
Opleidingsfunctionaris voor Elektronica. Enkele 
jaren later werd ik daar Hoofd Opleidingen om in 

1997 afscheid te nemen van Philips.  
In de jaren erna ging ik dit boek schrijven en daarmee kreeg ik de smaak van 
het schrijven echt te pakken. Dat resulteerde in een aantal historische verhalen 
uit mijn huidige omgeving, Twello.  
Sinds een jaar of zes doe ik vrijwilligerswerk als boekbinder en heb in die 
functie inmiddels honderden boeken gerepareerd. Af en toe geef ik op dat 
gebied een cursus en heb ook daarvoor een boekwerk geschreven. En dan te 
bedenken dat ik op de lagere school een bloedhekel had aan het maken van 
een opstel! 
 
Het Hoe en waarom 
Als kinderen wisten we dat het dagboek van heit bestond, het lag ergens opgeborgen 
in een kast. Ik kan me echter niet herinneren dat ik het verhaal in mijn jonge jaren 
heb gelezen. Het werd niet weggestopt, maar we hadden om het te lezen, er 
expliciet om moeten vragen en we vroegen in die tijd sowieso niet naar dingen uit 
het verleden van onze ouders. Het onderwerp had niet echt onze interesse en we 
werden ook zelden herinnerd aan het bestaan van het dagboek. Wat heit later wel 
eens vertelde over zijn oorlogservaringen, beperkte zich meestal tot de praktische 
en niet al te emotionele zaken, zoals het aanbrengen van 
prikkeldraadversperringen en het ziek worden van een aantal soldaten bij 
terugkomst in Nederland doordat ze plotseling teveel gingen eten. Het enige dat hij 
over zijn kampperiode wel eens vertelde was dat ze honger leden. 
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Duidelijk is, dat hij het dagboek na zijn militaire periode heeft geschreven, maar 
gezien de voorkomende details, moeten we aannemen dat hij tijdens die periode 
wel notities heeft gemaakt van verschillende belevenissen. Het dagboek is gewoon 
handgeschreven, in een schoolschrift. Wat lastig te lezen, dat wel, ook omdat het één 
lang verhaal is zonder alinea's. 
Mijn belangstelling voor het verhaal begon te groeien, toen het weer te voorschijn 
kwam na het overlijden van heit in 1984. En pas toen vond ik het jammer dat ik er 
nooit met hem over had gepraat. Ik begon krantenartikelen over het onderwerp in de 
gaten te houden. Het zou echter nog tot rond de millenniumwisseling duren, voordat 
ik getriggerd werd door een opmerking van iemand uit de jongere generatie, neef 
Halbe Jille: 'Ik zou het wel willen lezen, maar ik kom er niet uit'. Toen kreeg ik het 
gevoel: als ik er niets aan doe, is het straks een verhaal zonder waarde en dat mag 
niet gebeuren. 
Voor zover mij bekend is dit het enige geschreven verhaal van een soldaat uit de 
Wonsstelling die er vanaf het begin van de mobilisatie tot en met de gevechten is 
geweest en die niet alleen vertelt over zijn belevenissen in Wons, maar ook over zijn 
ervaringen in de Duitse krijgsgevangenkampen. In eenvoudige taal heeft hij weerge-
geven wat hij zag en meemaakte, waarbij hij duidelijk oog had voor details. Hij heeft 
zich daarbij niet beperkt tot oorlogshandelingen maar heeft ook een beeld gegeven 
van wat het in praktische zin allemaal betekende voor hem, voor andere soldaten en 
voor de 'burgers'. 
Uit alles blijkt dat hij, evenals de anderen, zeer plichtsgetrouw zijn lot onderging. 
Veel mensen zullen het in de oorlog moeilijker hebben gehad, of zelfs hun leven ver-
loren, maar heit moet hebben gevoeld wat het is om je vrijheid te missen, om angst 
te hebben als de kogels om je oren vliegen of om als vee in een goederenwagon te 
worden vervoerd en hij heeft geweten wat ontbering betekent. Opvallend genoeg, 
heeft hij over Duitsland en enkele Duitsers soms zelfs een positief beeld neergezet. 
Dat zijn verhaal taalkundig niet altijd de toets der kritiek kan volstaan, is niet zo 
verwonderlijk. Immers, zijn enige schoolopleiding was lagere school en in zijn om-
geving werd bijna altijd Fries gesproken. Een reden temeer om hem erkentelijk te  
zijn voor zijn moed en doorzettingsvermogen om zijn ervaringen op papier te 
zetten. Afgezien van correctie van de meest storende stijl- en spelfouten en een 
enkele verandering in de volgorde, is de inhoud van het dagboek ongewijzigd en 
volledig opgenomen. Eenmaal in digitale vorm, was het ook voor mij 
gemakkelijker leesbaar en pas toen kwamen de vele vragen naar boven. 
Het werd reizen naar alle plaatsen waar heit ook is geweest, zoeken in Defensie- 
en andere overheidsarchieven, bezoeken van musea, praten met mensen, zoeken 
naar de locaties van de krijgsgevangenkampen, lezen van boeken, kortom een 
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diepe duik in het verleden en beetje bij beetje verzamelde ik op die manier de 
achtergrondinformatie. 
Min of meer automatisch kwam ik toen terecht in het vervolg: de tijd van 
bezetting en bevrijding op en rond de boerderij in Augsbuurt. Ook over dit 
onderwerp zocht ik in boeken en overheidsarchieven. Daarnaast kon ik me 
gelukkig prijzen nog met veel mensen te kunnen praten die het bewust hebben 
meegemaakt. Wat ik me zelf nog kan herinneren, zijn slechts een paar details. 
Om het verhaal een plaatsje te geven in het grote geheel, lag het voor de hand 
ook iets toe te voegen over het ontstaan en verloop van de Tweede 
Wereldoorlog in zijn totaliteit. Dit temeer omdat ik daarvan erg weinig wist en er 
al doende, steeds meer in geïnteresseerd raakte. En zo is dit boek ontstaan rond 
heit, als soldaat en boer in oorlogstijd. 

Jan Boersma 
 (Het boek “Eten uit één kom” is te bestellen bij Bol.com) 

 
Boek over alle Philips vestigingen in Nederland 
 
In ons Kontaktblad van maart hebben 
we melding gemaakt van het boek dat 
Bert Tip geschreven heeft over alle 
vestigingen van Philips in Nederland. 
Toen duurde het nog even voordat 
het uitkwam, maar nu is zover. 
Een belangrijk deel gaat over Philips 
Drachten. Een uitgebreid interview 
van Bert Tip met onze voorzitter, Felix 
Ernens is opgenomen in het boek. 
Het boek komt op 11 september van 
dit jaar uit en is dan verkrijgbaar in de 
boekhandel en bij Bol.com. U kunt het 
nu alvast bestellen op onderstaande 
website waar ook meer informatie 
over het boek te vinden is. 
 

https://www.philipsinnederland.nl/ 
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Reactie Federatie op toelichting van 
PPF op het Pensioenakkoord 
Op de website van het Philips Pensioenfonds (PPF) is 
eind juli een nieuwsbrief verschenen van het PPF waarin 
uitleg wordt gegeven over het voorgenomen nieuwe 
pensioenstelsel en de uitwerking daarvan. Het fonds 
heeft deze publicatie op de website geplaatst zodat zij, 
die niet op de PPF-nieuwsbrief geabonneerd zijn er ook 

kennis van kunnen nemen. U kunt de nieuwsbrief van het PPF  terugvinden op 
hun website. 
Het bestuur van de Federatie heeft kennisgenomen van de nieuwsbrief van PPF. 
In het Senioren Bulletin in het najaar zullen we daarop meer inhoudelijk 
reageren, na bestudering door het bestuur en de pensioencommissie. Hierbij 
houden we de lijn aan die we tot nu toe hebben gevolgd: we steunen de 
standpunten van de Koepel Gepensioneerden (KG) op het gebied van de 
regelgeving op landelijk niveau en geven onze mening aan de leden en PPF zodra 
zaken meer concreet worden.  
De nieuwsbrief van het PPF geeft aan dat op heel veel punten nog 
besluitvorming zal moeten plaatsvinden. Voor de gemiddelde deelnemer heeft 
deze communicatie nog weinig toegevoegde waarde. Alleen wanneer hij of zij de 
eigen kennis over het nieuwe pensioenakkoord op een hoger peil wil brengen is 
deze opsomming van mitsen en maren een goede samenvatting van de vele 
problemen die stap voor stap nog zullen moeten worden opgelost. Maar het 
siert het fonds dat het duidelijk aangeeft dat er nog veel beren op de weg zijn 
die realisatie van het nieuwe stelsel kunnen belemmeren, dit in tegenstelling tot 
andere commentaren.  
Wat ons met name zorgen baart is de ontbrekende rol van de gepensioneerden 
bij de uitwerking van de landelijke regelgeving. Een lacune waar de KG naar 
aanleiding van het Kamerdebat op 14 juli jl. in zijn nieuwsbrief van 17 juli jl. 
ernstig tegen heeft geprotesteerd. Zie het artikel “Teleurstellend 
pensioendebat” , dat gepubliceerd is op de website van Koepel 
Gepensioneerden. 
 
De KG heeft zijn verdere steun aan het nieuwe akkoord, ook voorafgaand aan 
het pensioendebat op 14 juli 2020, mede afhankelijk gemaakt van een 
volwaardige plaats voor de gepensioneerden aan de onderhandelingstafel. Dit 
issue is in het pensioendebat over het nieuwe systeem volledig onduidelijk 
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gebleven. Als de overheid hierin geen duidelijkheid schept zal de KG zijn steun 
voor het nieuwe pensioenakkoord wellicht moeten intrekken, hetgeen de steun 
ook bij veel politieke partijen zal wegnemen. Geen goed vooruitzicht met de 
verkiezingen volgend jaar en een regering met een minderheid in de eerste 
kamer. Maar ook een lijdensweg voor onze leden, immers dan blijft de huidige 
ongebalanceerde pensioensystematiek bestaan. Wetgeving is van groot belang 
omdat het bestuur van het PPF bij zijn besluitvorming gebonden is aan de 
wettelijke kaders. Als voor de berekening van de verplichtingen dezelfde 
wettelijke rekenregels zouden gelden als voor het vaststellen van de premie 
hadden we, ook bij PPF, de afgelopen jaren veel meer indexering gehad! 
Ook in de relatie van de Federatie met het PPF geldt dat, gezien het feit dat de 
overgrote meerderheid van de deelnemers gepensioneerden en houders van 
een premievrije polis zijn, het volkomen gerechtvaardigd is, dat er in de 
onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over het nieuw te 
adopteren stelsel voor vertegenwoordigers van deze groep een formele plaats 
aan de onderhandelingstafel is. 
Ook op korte termijn is dit een zorg van de Federatie, immers de kans is groot 
dat het nieuwe stelsel later dan 1-1-2022 van start zal kunnen gaan. Dit betekent 
dat er voor die tijd over een opvolging van het huidige pensioencontract CDC 
2018-2021 moet worden gesproken. De momenteel toegepaste premiedemping 
holt het vermogen van het Philips Pensioenfonds uit en kan naar onze mening 
onder de huidige omstandigheden niet worden voortgezet.  
Bij het keuzeproces van PPF over de mogelijke toekomstige regeling in het 
nieuwe stelsel, de ’Individuele beschikbare-premieregeling’ of het ’Nieuwe 
pensioencontract, staan wij op het standpunt dat er eerst een faire oplossing 
moet komen voor de 10 jaar lang gemiste indexering voor zowel opbouwers, 
gepensioneerden als voor houders van een premievrije polis. Bij het inhalen van 
de gemiste indexering hoort een snelle vereffening voor de gepensioneerden 
plaats te vinden, omdat de gepensioneerden de afgelopen jaren al veel cash zijn 
misgelopen en een groot deel van de oudere gepensioneerden dit anders nooit 
meer zal kunnen inhalen. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de Federatie 

Roel Fonville 
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Kandidaten Federatie herbenoemd 
in bestuur PPF.  

Op 19 augustus 2020 ontving de Federatie van het bestuur van 
het Philips Pensioenfonds de mededeling dat de verkiezingen voor de twee 
bestuursleden namens de gepensioneerden in het Algemeen Bestuur van het 
fonds, voor de komende nieuwe bestuursperiode, niet zullen plaats vinden. Dit 
omdat de Federatie de enige representatieve organisatie is die een kieslijst heeft 
ingediend en zich ook geen individuele kandidaten hebben aangemeld.  
Dit betekent dat op basis van de kandidatenlijst van de Federatie de eerste twee 
daarop geplaatste kandidaten, de heren René ter Huurne en Coen Reuvers, 
opnieuw voor een periode van vier jaar in het algemeen bestuur zitting zullen 
nemen. 

 

 
 
 
 
 

René ter Huurne      Coen Reuvers 

  

Voor het vervullen van deze belangrijke bestuursfuncties heeft de Federatie een 
kieslijst met zes uitstekende kandidaten bij het PPF ingediend. Naast René en 
Coen zijn dit: Rutger van Maazijk, Chris van Merode, Erik Overbeke en Hans 
Wernaart. De Federatie wil zijn dank uiten aan alle kandidaten op de kieslijst 
voor het feit dat zij zich verkiesbaar hebben gesteld en ter voorbereiding de 
voorlichting van het PPF over de kandidaatstelling hebben gevolgd. 
De Federatie dankt René en Coen voor de inzet in de afgelopen periode en 
wenst hen alle succes voor de komende periode. Hierin zal het nieuwe 
pensioencontract voor de periode na 2021 moeten worden afgesloten en zal 
tegelijkertijd ook de uitwerking van de nieuwe Pensioenwet aan de orde zijn.  
 

Namens het bestuur van de Federatie, 
Roel Fonville, voorzitter 



 
 

15 
 
 

Biljartclub 
Het biljartseizoen 2019 – 2020 is 
op een vervelende manier 
gestopt door het coronavirus. 
De competitie avonden worden 
door vele leden, als een gezellige 
wekelijkse bijeenkomst 
beschouwd, waar tevens soms 
fel wordt gestreden in een 
onderlinge kompetitie en dat 
wordt gemist. 
Het blijft dan ook gissen of Jan 
de Vries zijn riante voorsprong in 
de competitie tot  het einde kon 
behouden. 

Voor het komende nieuwe seizoen is het op dit moment de vraag wanneer die 
zou kunnen starten, want op de locatie zijn op dit moment alleen bezoekers 
toegestaan die voor Philips belangrijk zijn. 
Dat zijn wij als leden van de biljartclub in het verleden ook geweest, echter als 
gepensioneerde Philips medewerkers zijn we dat niet meer. 
De plannen om op 7 september weer aan het nieuwe seizoen te beginnen zijn 
dan ook op dit moment niet zeker. 
Hopelijk kunnen we daar binnenkort positiever over zijn en dan toch weer een 
gezellig nieuwe competitie opstarten. 

Jippe van der Galiën, voorzitter 
 
 
P.S. 
Ik  ben nog op zoek naar een secretaris maar zoals je waarschijnlijk wel weet is 
niet iedereen daar geschikt voor en enthousiast over.  

  

 
 

16 
 
 

Bestuur   

 Voorzitter: Dhr. F.T.M. Ernens 
 Broekfinne 139 9213 RP De Wilgen tel:0512-521296         
  
Secretaris: Dhr. F. Roorda       
 Kwelderland 6 9205 EW Drachten tel:0512-512414 
  
Penningmeester: Dhr.W. Dodd   
 Blomspôle 12 9251 RC  Burgum tel:0511-843080 
 
2e voorzitter: Dhr. L. Rodenburg 
 Bouriciuslaan 77    9203 PC Drachten tel: 0512-513056 
 
Activiteiten: Dhr. S. Muntendam 
 De Rien 66  9201 AT Drachten tel:0512-521074 
  
Notuliste:  Mw. A. Elgersma 
 Oudeweg 212 9201 ES Drachten tel:0512-342149 
 
Soc.contact.: Mw. T. Huitema  
 Mevr. De Rooweg 161 9203 DT Drachten tel:0512-510284 

Correspondentie adres:    Dhr. F. Roorda 
   Kwelderland 6 
  9205 EW Drachten  
e-mail:   info@kontakt-philips.nl 

Betalingen (bank):  Rabobank NL61 RABO 0131 8551 31 t.n.v. Kontakt, Drachten 
 
Website:         www.kontakt-philips.nl 
 
Onderafdeling 
 
Biljartclub 
Voorz./penn.m.: Dhr. J. v.d. Galiën  
 Oudeweg 164  9201 ES  Drachten  tel:0512-513693  
 
Secretaris:       Vacature 

Opgave nieuwe leden van de biljartclub bij de voorzitter. 


