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Voorwoord 
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd,  
Het bestuur van uw vereniging heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor een 
koninklijke onderscheiding van onze secretaris Frans Roorda. Hiervoor zijn een 
aantal aanbevelingsbrieven opgesteld van verschillende organisaties.  Een paar 
citaten uit de aanbevelingen: 

 Onmisbare spil voor de vereniging van 
gepensioneerden van Philips Drachten, 
een maatschappelijk betrokken mens. 

 Een man die zichzelf niet op de voorgrond 
plaatst en de schijnwerpers niet zoekt. 

 Frans staat altijd klaar voor de vereniging. 
Hij past zijn agenda aan voor de 
vereniging. Neemt spontaan taken op zich. 
Is een zeer prettig bestuurslid.  

 Zeer gewaardeerde mantelzorger. 
 Mannen als Frans, de stille, harde en 

betrouwbare werkers, zijn belangrijk voor 
onze samenleving, zowel kerkelijk als 
maatschappelijk. 

Een uitgebreid verslag van het opspelden van de onderscheiding en  uitreiking 
van de oorkonde op  dinsdag 26 april leest u verderop in dit boekje. Als bestuur 
zijn we blij dat de koning onze aanvraag heeft beloond. 
De bijeenkomst in de Lawei  moest door Corona van een technicus aangepast 
worden. King Lear ging helaas niet door.  Het is een prachtige middag geworden 
met het optreden van Iris Kroes. 
De Kienmiddag was weer als vanouds. Veel plezier en er kon lekker weer met 
elkaar gepraat worden. 
Met twee bussen op stap op woensdag 11 mei, een verrassingstocht.  
Op woensdag 21 september komt Notaris Anna de Vries. 
Het is al weer het laatste boekje voor het zomerreces.  Namens het voltallige 
bestuur wens ik u een prettige zomer en vooral gezond blijven. Dan zien we u in 
september weer graag op onze bijeenkomst.  
Mijn vrouw en ik gaan onze Pieterpadwandelingen vervolgen.  
Veel leesplezier. Met een warme groet,  

Felix Ernens 
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Bij de omslagfoto 
Deze keer een foto van de locomotief 
die in 2014 geplaatst is op het terrein 
van Philips Drachten. Deze locomotief 
is eigendom van de Stichting 
Spoorverleden Drachten. Deze 
locomotief herinnert ons aan het feit 
dat Drachten in het verleden aan het 
spoor lag. Vanaf 1913 tot 1948 liep er 
een tramlijn tussen Drachten en 
Groningen. Vanaf 1948 tot 1985 werd 

de spoorlijn uitsluitend gebruikt voor goederenvervoer. In 1956 werd het spoor 
doorgetrokken tot op het Philipsterrein aan de Lange West. Philips heeft tot 1985 
gebruik gemaakt van deze spoorlijn voor de aanvoer van onderdelen en 
machines en voor het verzenden van o.a. scheerapparaten en  huishoudelijke 
apparaten. Toen eind jaren zestig het veem aan de Tussendiepen in gebruik werd 
genomen, werd ook het spoor tot dit gebouw doorgetrokken. Wilt u meer weten 
over het spoorverleden van Drachten, kijkt u dan eens op de website van 
Stichting Spoorverleden Drachten: http://www.spoorverledendrachten.nl 
 
Hieronder ziet u een foto van de eerste goederentrein die op 22 december 1956 
het Philipsterrein op reed. 
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Verenigingsnieuws maart/april 2022 
 
Er is een kaart verstuurd naar de zieken: 
Mevr. F. Muntendam             Drachten 
Mevr. B. de Graaf                  Drachten 
Mevr. L. Bijlsma                Drachten 
Mevr. S. Hoekstra                  Beetsterzwaag  
Mevr. J. van der Ploeg                Drachten  
Dhr. M.J. Zwieserijn                 Drachten 
Dhr. Ch. Brouwer                  Opeinde 
Mevr. H. Land-van Bruggen  Drachten 
Mevr. A. Wijnstra-Minkes Drachten 
Dhr. J. Wijtsma   Drachten 
 

Er is een kaart verstuurd i.v.m. verjaardag: 
Mevr. E.P. Stolker-Kroon Donkerbroek (90 jaar) 

 
Overleden 
16 mrt. Mevr. H.H. Bonsema 81 jaar Drachten 
30 mrt. Dhr. C.J. Luigjes  82 jaar Burgum 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
10 mrt. Fam. M. Veljkovic Drachten 50 jaar getrouwd 
24 mrt. Fam. W.W. Wagter Drachten 50 jaar getrouwd 
22 apr. Fam. J. Duursma Harkema 45 jaar getrouwd 
16 juni Fam. J. Frieswijk Drachten 55 jaar getrouwd 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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Nieuwe Leden 
Dhr. en mevr. Atsma Drachten 
Dhr. en mevr. Van Veen Beetsterzwaag 
Mevr. A.T. Faber-Zeilstra Drachten 
Dhr. en mevr. Veenstra Terwispel 
 
Van harte welkom! 
 
Bedankjes 
 
Bij deze wil ik “Kontakt” heel hartelijk bedanken voor het prachtige boeket 
bloemen dat ik kreeg voor mijn 90ste verjaardag. Met vriendelijke groet, 

T. Wielenga-Spijksma 
 
 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat wij mochten ontvangen voor 
ons 50 jarig huwelijk. Met vriendelijke groet, 

Fam. Veljkovic 
 

 
Graag willen wij het bestuur bedanken ,voor de mooie bloemen die wij mochten 
ontvangen bij onze 55ste  trouwdag. Heel hartelijk bedankt . 

Joop en Ans Jongsma 
 
 
Het bestuur willen wij hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen, dat 
wij ter gelegenheid van ons  60-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen. Ook 
dank voor het gezellige bezoek van het echtpaar Ernens.  

Jaap en Liny te Velde. 
 
 
Graag willen wij het bestuur van “Kontakt” hartelijk bedanken voor het mooie 
boeket bloemen dat wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. Met 
vriendelijke groet,  

Jan en Sietske Haringsma 
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Op de dei fan ús 65 jierrige troudei krigen wy besite fan de hearen Ernens en de 
Graaf. Mei in prachtich bosk blommen en de lokwinsken nammers “Kontakt”, 
foar dit heuchlik feit. It wurde ferfolgens  in noflik kofje-oerke, wêryn in soad 
oantinkens ophelle wurden, út ús mienskiplike BM-tiid. 
It hat ús tige goed dien.  Ús hertlike tank.  Mei freonlike groetenis,  

Roel en Anne Bouma 
 
 
Door deze wil ik graag het bestuur bedanken voor het mooie boeket bloemen, 
dat ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 80ste  verjaardag. Wij hadden 
een gezellige middag met fam. Van Tartwijk. Met vriendelijke groet,  

Piet Bakker  
 
 
 
Beste mensen van “Kontakt”. Ik  wil jullie bedanken voor het mooie bos bloemen 
dat ik heb gekregen in verband met mijn val met de fiets. Hartelijk bedankt 

Fokje Muntendam 
 

 
Wij bedanken “Kontakt” heel hartelijk voor het kleurrijke en prachtige boeket 
bloemen dat we mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk.  

Wiebe en Klaske Wagter 
 

 
Fijn dat het bestuur ons gefeliciteerd heeft met het 60jarig huwelijk. Conform 
onze wens is het geld voor de bloemen gegeven aan de voedselbank. 

Nora en Dirk Buik 
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Kontaktmiddagen en overige activiteiten 
2022-2023 

21 sept. Notaris Anna de Vries 
 Bedrijfsrestaurant 
 
5 okt. Verrassingstocht 
 
19 okt. Norma (onder voorbehoud) 
 Bedrijfsrestaurant 
 
15 nov. Fljimsk 2 (Griet Wiersma, Piter Wilkens en Minze Dijksma) 
 Lawei 
 
21 dec. Kerstkienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
18 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Bedrijfsrestaurant 
 
15 febr. Algemene Ledenvergadering 
 Bedrijfsrestaurant 
 
21 maart Toneel? 
 Lawei 
 
28 maart Regio Noord bijeenkomst 
 
19 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
3 mei Dagtochten 
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 Boek: Earnewâld en omkriten, Foarhinne en hjoed de dei 
Op een zonnige dag in maart stapten Joop en ik op de fiets 
richting De Wilgen, waar we op bezoek gingen bij Arend 
Toering. De aanleiding was het feit dat er vorig jaar een 
boek van Arend is verschenen genaamd ”Earnewâld en 
omkriten, Foarhinne en hjoed de dei” Hier wilden we wel 
iets meer over weten. We werden ontvangen in de 
gezellige woonkamer met uitzicht op de tuin compleet met 
aanlegsteiger. Arend en zijn vrouw waren jarenlang in het 

bezit van een boot, eerst een Valk zeilboot en later een Saga 27-motorboot, 
zodat ze vanuit huis meteen met de boot konden uitvaren.  

Wie is Arend Toering.  
Arend Toering is geboren in een ark die 
lag op de plaats waar nu ongeveer het 
pontje van Earnewâld ligt. ’s Zomers 
gingen ze naar Langweer, waar zijn 
vader dichtzetvisser was.  
Na de HBS-B heeft hij korte tijd in 
administratieve functies gewerkt in 
Bennekom en Buitenpost. In 1969 is hij 

begonnen bij Philips in Drachten. Van 1972 tot 1995  heeft hij in Groningen op 
het hoofdkantoor van de toenmalige HIG-KHA ( Hoofd Industrie Groep- Kleine 
Huishoudelijke Apparaten) , later de DAP divisie, gewerkt als business unit 
controller. Uit hoofde van deze functie maakte hij regelmatig bezoeken aan 
Philips vestigingen in het buitenland. Vanaf 1995 was hij werkzaam bij Philips 
Hoogeveen, eerst als business unit controller en later als plantcontroller.  
Het schrijven heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader had al een boek 
geschreven samen met D. Franke, genaamd “Earnewâld, fan doe nei no”. Pas na 
zijn pensionering is Arend begonnen met schrijven. Sinds 2002 schrijft hij stukjes 
in de dorpskrant De Luzefeier. (Bijnaam van de inwoners van Earnewâld). Voor 
het schrijven in het Fries is Arend speciaal naar de AFUK opleiding gegaan om het 
Fries goed te kunnen schrijven. Ook deed Arend redactiewerk voor o.a. 
“Smelne’s Erfskip”. Hoewel hij vond dat het tijd werd om hier zo langzamerhand 
mee op te houden was dat toch nog de aanleiding om een vijftigtal verhalen uit 
te brengen in een bundel.  
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Wat opvalt is de prachtige foto 
op de omslag van het boek. 
Deze foto is gemaakt door de 
artistieke fotografe Maartje 
Roos. Het is eigenlijk geen foto, 
maar een schilderachtig 
kunstwerk dat voortreffelijk de 
sfeer weergeeft  van  het 
Earnewâld van vroeger. 
Earnewâld heeft een rijke 
historie. Zwaar werken in het 
veen; vissers en schippers 
zwoegden om brood op de 
plank te krijgen. De verhalen 
zijn onderverdeeld in 
algemeen, kerk- en 
schoolgeschiedenis, vissers en 
schippers, naamkunde, rijm, 
bezetting en bijzondere 
verhalen. 
Bij het schrijven van dit boek heeft hij gebruik gemaakt van bestaande literatuur 
en archieven. Er staan een groot aantal foto’s in van bekende fotografen, 
inclusief een paar schilderijfoto’s van Klaas en Gosse Koopmans. Met name 
Rikele Hollema en Jaap van der Wal zijn een grote steun geweest. 
Naast bovengenoemde  verhalenbundel is in 2008 een boek van Arend 
verschenen “Nammekunde Earnewâld en omkriten”. In dit boek wordt de 
oorsprong en betekenis van de namen in Earnewâld en omgeving beschreven. 
(Niet meer verkrijgbaar). Het Fryske Gea heeft Arend hierbij gesteund. 
Aan het eind van de middag keerden we terug naar huis, nadat we beiden dit 
boek hadden gekocht. 
Dit mooie boek is in eigen beheer uitgegeven en verkrijgbaar bij het 
Toeristenbureau en bij het bezoekerscentrum van het Fryske Gea, beide in 
Earnewâld. Het kost € 19,50. 

Frans Roorda en Joop de Graaf 
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Notaris Anna de Vries over erfrecht, testament en 
levenstestament. 
 
Op onze kontaktmiddag van  21 september 2022 gaat notaris Anna de Vries 
nader in op het erfrecht en het  maken van een testament.  Daarnaast zal zij 
uitleggen wat een levenstestament inhoudt. Als u het zelf niet meer kunt, 
moeten een aantal zaken geregeld worden. Denk hierbij aan het betalen van 
rekeningen, het bijhouden van de administratie enz. Het gaat niet alleen om 
zakelijke beslissingen, maar ook om beslissingen in verband met een medische 
behandeling. In een algemene volmacht of een levenstestament kunt u 
vastleggen wie de vertrouwenspersoon is die voor u beslissingen neemt als u dit 
zelf niet meer kunt. Aan de hand van praktische voorbeelden legt Anna de Vries 
ons uit hoe zo’n levenstestament er uit kan zien en waarom het zo belangrijk is. 

 

Sitemanager Öskan Tece verlaat Drachten per 1 mei 2022. 

We kregen vanuit Philips Drachten het bericht dat de sitemanager van Philips 
Drachten per 1 mei een andere functie heeft aanvaard. Het is niet bekend wie 
hem gaat opvolgen. De functie van sitemanager wordt tijdelijk waargenomen 
door Marloes De Vos. 

Myshop komt weer in Drachten. 

Van 11 tot en met 13 mei 2022 komt Myshop weer naar 
Drachten. De verkoop vindt plaats in een tent die geplaatst is 
op het parkeerterrein tegenover de loge van 
bedrijfsbeveiliging. Voor deze verkoop is een speciale folder 
gemaakt. U deze inzien op onze website:  

www.kontakt-philips.nl 

De openingstijden zijn:  
Woensdag 11 mei -  9:00 - 17:00 uur 
Donderdag 12 mei  - 9:00 - 17:00 uur 
Vrijdag 13 mei        -  9:00 - 15:00 uur 
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Voortaan betalen met de pin in het bedrijfsrestaurant. 
Omdat het aantal bankfilialen terugloopt wordt het steeds lastiger om contant 
geld te storten. Daarom hebben we besloten om een pinapparaat aan te schaffen 
zodat de betalingen in het bedrijfsrestaurant door middel van de pin plaats 
kunnen vinden. Met de start van het nieuwe seizoen in september willen we 
hiermee beginnen. Wij verzoeken u  om dan zoveel mogelijk te betalen door 
middel van de pin. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Uw penningmeester, Warren Dodd. 

 
Benoeming bestuursleden 
In de brief van 27 februari 2022 betreffende de ALV 2022 heeft het bestuur 
voorgesteld om Frans Roorda en Joop de Graaf te herbenoemen als 
bestuursleden van onze vereniging. Uit de vereniging zijn geen kandidaten naar 
voren gekomen zodat de herbenoeming van Frans Roorda en Joop de Graaf nu 
definitief is. 
Alie Elgersma heeft te kennen gegeven nog maximaal een jaar door te gaan tot er 
een opvolger is gevonden. Gelukkig heeft Margreet Pultrum zich gemeld als 
kandidaat voor deze functie. Tevens hebben we Atze de Haan bereid gevonden 
om de functie van penningmeester te vervullen. Verderop in het boekje stellen 
zij zich voor. Het bestuur stelt daarom voor om Margreet Pultrum en Atze de  
Haan  te benoemen als bestuurslid. Uit de vereniging kunnen kandidaten naar 
voren worden gebracht, mits voorzien van een getekende bereidverklaring, plus 
de namen en handtekeningen van tenminste vijf andere leden. De voordracht 
kan ingeleverd worden tot 1 juni 2022. Mochten er vóór 1 juni 2022 geen 
tegenkandidaten ingeleverd zijn, dan is de benoeming van Margreet Pultrum en 
Atze de Haan definitief.  

Het bestuur 
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Even voorstellen Atze de Haan 

Het bestuur van Kontakt heeft mij gevraagd 
om als penningmeester deel uit te gaan 
maken van het bestuur. 

Ik heb hierin toegezegd,  dus ik zal vanaf 
september van dit jaar deel uit gaan maken 
van het bestuur van deze mooie vereniging. 

Met dit verhaal zal ik proberen mij enigszins 
voor te stellen zodat iedereen een idee heeft 
van wie en wat ik ben. 

Ik ben dus Atze de Haan, ik word dit jaar 68 
jaar oud en ben op mijn 64e met vervoegd 
pensioen bij Philips Drachten gegaan.  Ik ben inmiddels  42 jaar getrouwd met 
Jantina en heb twee kinderen en drie kleinkinderen.  

Mijn Philips carrière is begonnen in 1979 toen ik na mijn Werktuigbouwkunde 
studie aan de HTS in Leeuwarden en het vervullen van mijn militaire 
dienstverplichtingen aangenomen ben bij Philips in Drachten.  Ik ben begonnen 
bij de toenmalige afdeling Mechanische Ontwikkeling als ontwikkelaar van 
Scheersystemen. 

Mijn vader Kees werkte ook bij Philips in Drachten, hij werkte in wat toen Hal 4 
was , de productiehal van Scheersystemen, ik was dus al wel enigszins bekend 
met Philips in Drachten . Mijn vader heeft ook tot zijn pensionering bij Philips in 
Drachten gewerkt. 

Bij de Scheersysteem Ontwikkeling heb ik ca 10 jaar gewerkt waarna ik met de 
plaatkap overgegaan ben naar de toenmalige afdeling Fabricage Voorbereiding, 
het lijkt een beetje saai maar tot mijn pensionering heb ik bij deze afdeling 
gewerkt. De naam van de afdeling veranderde wel regelmatig  maar uiteindelijk 
vind ik zelf  dat Fabricage Voorbereiding nog steeds het beste aangeeft wat er 
gebeurde.  

Mijn functie was meestentijds technisch projectleider van mechanisatie en 
nieuwe product implementatie projecten, met nadruk op assemblage, transport- 
en handlingssystemen en productielijn implementaties.  Zo heb ik aan de basis 
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gestaan van een aantal machines in de SKE productielijnen zoals rilslijpen, 
transport en handlingssystemen en wasmachines, maar ook de  ontwikkeling van 
de robotcellen waar de fabriek inmiddels mee volstaat.  Dit soort machines 
werden hoofdzakelijk door buitenleveranciers ontwikkeld en geleverd  waardoor 
ik veel samengewerkt heb met diverse bedrijven in Nederland, Duitsland en 
Zwitserland. 

De jaren voor mijn pensionering heb ik de productielijnen van de One Blade 
productie zoals die nu in Hal 1 staan mee gerealiseerd waarbij we ook met Philips 
in Batam nauw samengewerkt hebben. 

Verder ben ik ongeveer twaalf jaar actief lid geweest van de Ondernemingsraad 
van Drachten waarbij ik intensief betrokken ben geweest bij diverse 
reorganisaties die we noodgedwongen moesten ondergaan. Altijd heeft 
vooropgestaan  dat we in Drachten een uniek bedrijf hadden dat door de mensen 
die er werken gemaakt wordt en dat je die mensen niet zo maar aan de kant kunt 
zetten. De Ondernemingsraad heeft door de jaren heen een belangrijke rol 
gespeeld bij de afhandeling van de reorganisaties. 

En nu dus gepensioneerd en meer tijd voor andere dingen, Muziek is altijd een 
belangrijke bezigheid geweest, met een jarenlang lidmaatschap van 
Muziekvereniging Crescendo hier in Drachten. Een paar jaar geleden ben ik 
daarmee gestopt, maar ik maak nog steeds muziek. Sinds een jaar of twee  ben ik 
zanger gitarist van een bluesbandje , een heel nieuwe en  bijzondere ervaring om 
op deze manier muziek te maken. 

Verder is het genieten op het water met de boot waarmee we ook de vakanties 
invullen . Sinds kort is de zeilboot vervangen door een motorboot waarmee alles 
wat comfortabeler wordt. Het zeilen doe ik nog met de (Philips)  Boeier Albatros 
waar ik nog steeds  met een groep vrijwilligers nauw betrokken ben bij het 
onderhoud en in de vaart houden van dit prachtige schip.   

Ik hoop dat ik in het bestuur van Kontakt een  nuttige bijdrage kan leveren aan de 
invulling en verdere ontwikkeling van de vereniging en we zien elkaar vast nog bij 
een van de komende activiteiten. 
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Gerard Bronswijk, gek op scheerapparaten 
Gerard Bronswijk (81) uit Roden is gek 
op scheerapparaten. Hij werkte vroeger 
bij een bedrijf dat scheerapparaten 
repareerde. Toen hij met pensioen ging, 
kreeg hij het nieuwste scheerapparaat 
van Philips aangeboden. Sindsdien 
verzamelt hij de apparaten.  
 

Favoriete apparaten 
Het eerste apparaat dat hij in de kast zette noemt hij 'het dubbele eitje'. Dat is 
het scheerapparaat van Philips dat het meeste is gemaakt. Maar hij heeft veel 
meer favorietjes. Het scheerapparaat dat verpakt zit in een doosje met Schotse 
kleuren, bijvoorbeeld. 
De meeste scheerapparaten krijgt hij. Wat dat met hem doet? "Dan ben ik heel 
gelukkig", zegt Gerard. "Dan is mijn hele dag goed." In principe probeert hij de 
apparaatjes te repareren, zodat ze het ook weer doen. Maar als dat niet lukt, zet 
hij ze in de vitrinekasten. Op standaardjes die hij zelf maakt, van hout. 
 
RTV Noord en de NOS publiceerden hierover een leuk artikel met een video. U 
kunt deze bekijken op internet door onderstaande URL te gebruiken: 
 
https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/247492-gerard-bronswijk-81-uit-roden-is-
scheerapparatengek-hij-heeft-er-400 
 

Als u een smartphone of tablet heeft kunt u de QR-code 
die hiernaast afgebeeld staat scannen met de camera, u 
wordt dan automatisch doorgelinkt naar de betreffende 
website. 
 
 
 
Philips heeft naar aanleiding van dit leuke nieuwsitem 

contact gehad met de heer Bronswijk. Hij is lid van de Philishave 
verzamelaarsclub. Binnenkort brengen de leden van deze club een bezoek aan 
Philips Drachten en ontvangen een rondleiding in de fabriek.  
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Fietstocht 2022 
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Fietstocht 2022 (ca 35 km) 
 
Aanwijzingen kunnen zowel links als rechts geplaatst zijn. 
Aanwijzingen kunnen redelijk ver uit elkaar liggen. 
 

RA = rechtsaf KR= kruising 
LA = linksaf ROT = rotonde 
RD = rechtdoor FP = fietspad 
LAH = links aanhouden RAH = rechts aanhouden 
EW =  einde weg PNB = plaatsnaambord 

 
1. Start bij de Philipspoort, Oliemolenstraat 5, Ri Zuiden. 
2. Bij brug RD. 
3. Voorrangsweg oversteken 
4. Derde weg RA 
5. Einde weg RA 
6. Na huisnummer 58 LA 
7. EW-RA, klinkerweg wordt FP 
8. Einde FP,RA-FP 
9. LA, FP door tunnel 
10. Einde FP-RA 
11. PNB-RD 
12. Direct LA 
13. Vraag 1: Wat is de naam van het huis links van de weg? 
14. LA EN RA ,FP over brug en RD Laagland 
15. RD-FP over brug, RA 
16. Na 50m LA 
17. EW-LA,(de lege ein) 
18. EW-LA, na tunnel RD onverharde weg 
19. Einde onverharde weg RA 
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20. LA, doorgaand verkeer. 
21. Eerste weg RA 
22. EW-RA 
23. 2de weg LA 
24. EW-LA en RA, Eineflecht RA 
25. EW-LA en RA, Koefenne 
26. Rechts aanhouden (Koefenne) 
27. Oversteken en LA 
28. Let op: RA  Heidereed 
29. EW-RA 
30. 30 RA, Kolderveen wordt schelpen FP 
31. 31EW-LA 
32. RD,(de streek) 
33. LA Skeanpaed, wordt schelpen FP 
34. Einde FP-RA 
35. PNB-RD 
36. ROT-LA fietspad Ri Lippenhuizen 
37. PNB-RD 
38. Na 400m LA Krûme leane FP 
39. Vraag 2: Hoe heet het kantoor links van het pad 
40. Einde FP-RA 
41. LA Ald Hearrewei, schelpen FP 
42. Einde FP-RA 
43. Bij "Witte Huis" LA-FP 
44. Einde FP-RA Súderskarren 
45. Na 100m LA onverharde weg, wordt FP 
46. Direct na tunnel RA-FP 
47. Na tunnel RA-FP 
48. LA-FP 
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49. LA (Sportlaan) 
50. Einde weg RA 
51. ROT-LA Burgemeester Wuiteweg 
52. ROT-RD Links aanhouden Museumplein. 

 
Dit is het einde van de fietstocht. Wel thuis. 
 
Het antwoordformulier kunt u Inleveren tot en met 18 oktober 2022, 
bij Sixtus Muntendam, De Rien 66, 9201 AT  Drachten. U kunt ook het 
formulier op  de website invullen:  www.kontakt-philips.nl 

De prijswinnaars worden bekendgemaakt op de Kontaktmiddag van 
19 oktober 2022 en in het kontaktboekje van november 2022 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordformulier fietstocht 

Antwoord vraag  1 _________________________________________  

Antwoord vraag  2 _________________________________________  

Naam: _____________________________________________________  

  

Tel.nr._____________________________________________________  
  

Adres:_____________________________________________________  
  

Postcode/woonplaats________________________________________  
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 Even voorstellen Margreet Pultrum 

Nu ik ook behoor tot de groep van 
gepensioneerden van Philips, wil ik me even 
aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Margreet Pultrum-Veenstra. Ik ben geboren 
en getogen in Drachten. Ik ben in 1972 bij 
Philips in dienst gekomen. Mijn vader en 
broer werkten er ook, dus eigenlijk lag het 
voor de hand dat ik ook bij Philips ging 
werken. De eerste 6 jaar heb ik op de 
Personeelsadministratie gewerkt. Ik 
herinner mij nog dat de vereniging voor 
gepensioneerden in die tijd werd opgericht 
met de naam Los-Kontakt, wat later 
veranderd is in Kontakt. In 1978 ben ik op de 

Telefoon/telexcentrale gaan werken, deze functie veranderde later in 
Telefoniste/medewerkster servicedesk. Begin 2000 werd de telefooncentrale 
samengevoegd met de receptie. Hier heb ik de tijd tot mijn pensionering met 
veel plezier gewerkt. Voor mijn pensionering heb ik me wel eens afgevaagd of ik 
later lid wilde worden van Kontakt. Toen ik een aanmeldingsformulier kreeg, heb 
ik me aangemeld en dacht ik, ik kan altijd eens kijken hoe het is. Ik ben nu naar 
een middag in de Lawei geweest en naar een kienmiddag. Ik vind het gezellig en 
ik ga vanaf het komend seizoen de notulen van de vergaderingen verzorgen, dus 
kan ik me ook nog nuttig maken. Ik ben nu 2 jaar met pensioen en ik moet 
zeggen dat het me goed bevalt. De eerste tijd moest ik erg aan het idee wennen 
dat ik niks hoefde en dat ik gewoon hele dagen kon doen, waar ik zin in had. 
Inmiddels ben ik aan mijn nieuwe manier van leven gewend en weet ik dit goed 
in te vullen. Ik houd van fietsen, wandelen en ik heb genoeg hobby’s. Verder doe 
ik 1 dag per week de administratie voor het Ouderenwerk van de M.O.S. Ik heb 4 
kinderen en 6 kleinkinderen, waar ik ook veel tijd mee doorbreng. Verder doe ik 
nog vrijwilligerswerk en sport ik een paar keer per week, dus eigenlijk zijn de 
weken altijd te kort, maar dat is een kwestie van keuzes maken.   

Margreet Pultrum 
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Terugblik “Kontakt”middag op 29 maart 2022 in de Lawei 
 

Toen we in november 2021 
onze “Kontakt” middag hadden 
in de Lawei, hadden we de 
hoop dat we ook onze 
activiteiten in het 
bedrijfsrestaurant weer op 
konden starten. Helaas was dat 
niet het geval. Wederom stak 
corona de kop op en jammer 
genoeg moesten de eerste 
bijeenkomsten in 2022 
vervallen. Fijn dat het vandaag 
weer mogelijk is om elkaar te 

ontmoeten in de Lawei. 
Om half twee is het al behoorlijk druk in de entree. Om 13.45 uur gaan de deuren 
van de zaal open en kan iedereen een plaatsje zoeken. 
Om 14.00 uur opent onze voorzitter, Felix Ernens, de vergadering. Hij heet ons 
allemaal hartelijk welkom en zegt blij te zijn om elkaar weer te kunnen zien. Hij 
heeft een paar mededelingen voor ons.  
Allereerst dat onze pensioenen met ingang van 1 april verhoogd worden met 
7,78%. Dit is mede te danken aan de inspraak van de FPVG (Federatie van Philips 
Verenigingen van Gepensioneerden). Onze vereniging is lid van de Federatie en 
zodoende zijn alle leden van “Kontakt” automatisch lid. De Federatie komt op 
voor de belangen van onze leden op het gebied van Pensioenen.  
Daarom is het ook van groot belang dat zoveel mogelijk mensen lid worden van 
onze vereniging, en daarmee dus ook lid zijn van de Federatie. Felix roept ons op 
om ex-collega’s die nog geen lid zijn, hierop te wijzen en aan te sporen om lid te 
worden van “Kontakt”.  
De tweede mededeling is minder leuk, nl.: King Lear gaat niet door. Dit in 
verband met een coronabesmetting in het team van Fred Delfgaauw en Ida van 
Dril. Dit was pas gisteravond bekend en we zijn heel blij dat Iris Kroes op zo korte 
termijn bereid is om voor ons het hele middagprogramma te verzorgen met 
zang en harpspel. Het programma is hiermee iets gewijzigd. We hebben nu 2x 
een pauze en de koffie/thee en de drankjes in de 2e pauze zijn vanmiddag gratis 
(Dit is weer goed nieuws). 
Ook wijst hij er nog op dat we woensdag 20 april onze laatste bijeenkomst 
hebben van dit seizoen. We hebben dan onze traditionele kienmiddag in het 
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bedrijfsrestaurant. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Allemaal heel hartelijk 
welkom! 11 mei volgt dan nog de verrassingstocht. 
 
Dan is het tijd voor Iris Kroes. Felix heet haar in het bijzonder welkom en ze krijgt 
een warm applaus vanuit de zaal. Ze zegt blij te zijn dat ze weer op kan treden 
en weer kan genieten van applaus. Dat heeft ze gemist in de afgelopen twee 
jaar. 
Ze heeft de middag opgedeeld in 3 blokjes met elk een eigen thema.  
Het eerste blokje gaat over de afgelopen twee jaar, de coronaperiode of zo zij 
het liever noemt: de kikkerperiode. 
Toen de lockdown inging in maart 2020 was zij onderweg naar Australië. Ze zou 
optreden op een cruiseschip. Bij aankomst in Australië kreeg ze te horen dat de 
cruise niet doorging en dat ze het land weer moest verlaten. Na een verblijf van 
24 uur is ze weer teruggevlogen. Een grote teleurstelling voor haar maar in die 
24 uur heeft ze zich rond laten rijden om toch zoveel mogelijk van het land te 
zien. Ze heeft in de “kikkerperiode” niet stilgezeten. Ze heeft liedjes gemaakt en 
heeft  talencursussen gedaan.  
Als afsluiting van het eerste deel zingt ze in het Duits het bekende lied: Gute 
Nacht Freunde, Es wird Zeit für mich zu gehen…….. 
In de pauze wordt er gezellig bijgepraat onder het genot van koffie/thee. 
 
Het volgende blokje heeft als thema: Liefde. 
Ze begint met het lied You are my sunshine, my only sunshine. 
Tussen de liedjes in vertelt ze over haar eigen leven en ook over haar eigen 
liefde. Ollie (haar poes) is haar grote liefde, maar ook haar harp en muziek zijn 
voor haar ondenkbaar. 
Bij sommige liedjes kunnen en mogen we het refrein meezingen. Een mooi 
achtergrondkoor vindt Iris. 
Voor de tweede pauze begint, kondigt ze aan dat we voor het 3e blokje 
verzoeknummers op kunnen geven. Zij zal dan zien wat er mogelijk is. Als 
verzoekjes worden genoemd o.a.: Summertime, omke Wopke, Ierse muziek en 
het liedje waarmee ze winnares geworden is bij The Voice of Holland.  
 
Nadat ieder van een drankje heeft genoten, begint Iris het derde blokje met 
Ierse muziek. Het lied van omke Wopke heeft ze niet, maar ze heeft gekozen 
voor het bekende Que sera, sera. Vanuit de zaal wordt er gezellig meegezongen.  
Er volgen nog diverse liedjes, waaronder het winnende nummer van The Voice 
of Holland en na het laatste lied bedankt Iris voor de uitnodiging. Ze vond het 
fijn om voor ons op te treden. Ze bedankt de mensen van de techniek en deelt 
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nog mee dat ze op 17 april (Peaskesnein) zingt en speelt ze in het witte kerkje in 
Hemrik, van 15:30 - 17:15 uur. 
 
Felix bedankt haar hartelijk voor wat ze gebracht heeft en voor haar bereidheid 
om de hele middag voor ons te verzorgen. We hebben ervan genoten. Als dank 
krijgt ze nog een bloemetje aangeboden. 
De boeketten die bedoeld waren voor Fred Delfgaauw en Ida van Dril gaan naar 
Fokje Muntendam en Bea de Graaf. Fokje is met de fiets gevallen en heeft 
diverse kneuzingen en Bea is aan haar oog geopereerd en heeft nu corona. Felix 
wijst er nog op dat het voor het bestuur fijn is als leden doorgeven dat er 
iemand ziek is zodat we daar als bestuur aandacht aan kunnen schenken d.m.v. een 
kaartje of bezoekje. Graag even een telefoontje naar Pierre van Tartwijk  
tel. 0512 516479, of naar één van de andere bestuursleden. Hij wenst ons allemaal wel 
thuis en hopelijk tot 20 april. 
 
Het was een fijne, gezellige middag. We hebben genoten van de zang en het harpspel 
van Iris en haar spontane manier van vertellen over haar eigen leven. Hoe ze opgroeide 
in Drachten, haar opleiding, haar muzieklessen bij de Meldij, haar zangcarrière en haar 
reactie op het winnen van The Voice of Holland. 
Er waren 137 leden en 24 introducés aanwezig.  
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Alie Elgersma 

Terugblik “Kontakt”middag op 20 april 2022 in het 
bedrijfsrestaurant 

Ruim twee jaar konden we 
vanwege corona niet bij 
elkaar komen in het 
bedrijfsrestaurant, maar 
gelukkig was het nu weer 
mogelijk. Om 13.30 uur 
staan al heel wat mensen 
te popelen om de zaal in 
te mogen. In totaal mogen 
we 85 mensen 
verwelkomen. 
Om 14.00 uur heet onze 
voorzitter, Felix Ernens, 
ons allemaal hartelijk 

welkom. Hij zegt blij te zijn dat we elkaar weer op deze manier kunnen 
ontmoeten. Er zijn vanmiddag weer heel veel  prijzen te winnen. Sixtus heeft de 
inkopen gedaan en ook van het bedrijf kregen we een aantal prachtige cadeaus. 
Felix vraagt of er nog mensen zijn die vanmiddag voor het eerst op een 
“Kontakt”middag zijn. Margreet Pultrum is vandaag voor het eerst en zij gaat 
even staan. Felix deelt meteen mee dat zij de nieuwe notulist wordt, tenminste 
als er geen bezwaren of tegenkandidaten ingebracht worden. In ons 
“Kontakt”blad van mei leest u hierover meer. 
Pierre van Tartwijk is vanmiddag verhinderd en we krijgen het wel en wee te 
horen van Felix. Omdat we dit jaar nog niet eerder een “Kontakt”middag hebben 
gehad noemt hij de namen van hen die in de periode van 1 januari tot 20 april 
2022 overleden zijn.  
9 januari      Dhr. S. Dijkstra            Drachten  88 jaar 
14 februari  Dhr. S. van der Werff   Drachten  79 jaar 
16 maart     Mevr. G. Bonsema        Drachten  81 jaar 
30 maart     Dhr. C. Luigjes              Bergum    82 jaar 
We gedenken hen staande in een moment van stilte. Veel sterkte voor de 
nabestaanden. 
 
In de afgelopen maanden is een kaart verstuurd naar: 
Mevr. J. Kelderhuis-Bos        Drachten 

 

24 
 

Dhr. W. Elverdink                  Ureterp 
Mevr. B. de Graaf                  Drachten 
Dhr. J. Boonstra                    Grootegast 
Mevr. F. Muntendam             Drachten 
Mevr. B. de Graaf                  Drachten 
Mevr. L. Bijlsma                    Drachten 
Mevr. S. Hoekstra                  Beetsterzwaag  
Mevr. van de Ploeg                Drachten  
Dhr. M. Zwieserijn                 Drachten 
Dhr. Ch. Brouwer                  Opeinde 
Mevr. H. Land-van Bruggen  Drachten 
 
Felix wijst er nog op dat we alleen een kaart kunnen sturen als we weten dat 
iemand ziek is en hij vraagt dan ook om door te geven als u ziek bent of iemand 
kent die ziek is. Dit kan bij één van de bestuursleden of via de mail naar 
info@kontakt-philips.nl. 

Dan gaan de gordijnen open 
en de bingo kan beginnen. 
We starten met een staande 
ronde voor iedereen. De 
nummers worden opgelezen 
en wie het genoemde 
nummer op zijn of haar 
kaartje heeft staan, moet 
gaan zitten. Mevr. F. 
Muntendam heeft geen van 
de genoemde nummers en 
zij wint hiermee een 
prachtige sapcentrifuge. 
We spelen een paar rondes 

waarbij we de genoemde nummers gewoon afstrepen, eerst één rijtje vol, dan 
twee en als laatste de hele kaart. Veel prijzen verhuizen van het podium naar de 
diverse winnaars. 
Dan is het tijd voor een bakje koffie of thee, met een lekkere koek en hebben we 
gelegenheid om weer even bij te praten met deze en gene. 
Na de pauze als eerste weer met een staande ronde. Deze keer is er een modern 
Senseo apparaat te winnen. Mevr. H. Claus blijft het langst staan en zij is de 
gelukkige winnares. 
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Daarna spelen we nog een aantal gewone rondes tot het weer tijd is voor de 
tweede pauze waarin we kunnen genieten van een wijntje, een biertje of van 
frisdrank.  
De derde staande ronde voor iedereen wordt gewonnen door Mevr. 
G. Spoelstra. Zij mag de stofzuiger mee naar huis nemen. Na een aantal gewone 
rondes nog een staande ronde waar o.a. een shaver te winnen is. Mevr. H. 
Boivin mag deze in ontvangst nemen. 
In de laatste ronde speelt iedereen weer mee, ook de mensen die al eerder een 
prijs gewonnen hebben. We spelen eerst voor 1 rijtje vol, daarna twee en dan de 
hele kaart. 
Deze rondes worden gewonnen door Mevr. Kammenga, Mevr. B. de Graaf en 
Mevr. F. Sijbesma. Alle drie dames krijgen diverse artikelen, o.a. een taart en een 
mooie plant. 
Het podium is leeg en het is weer tijd om huiswaarts te gaan. Sommigen met lege 
handen, anderen hebben een tas of doos nodig om de prijzen mee te nemen. 
Felix bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Ook de mensen die het 
georganiseerd hebben worden bedankt en krijgen een applaus. Het is alweer de 
laatste middag van het seizoen maar we hopen elkaar in september weer te 
kunnen ontmoeten. Felix wenst iedereen wel thuis en een goede en fijne 
zomerperiode. 

Alie Elgersma 
 

 

Frans Roorda:  
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau    
 
 
 
26 april was het weer tijd voor de traditionele “lintjesregen”. 
In de centrale hal van het gemeentehuis reikte burgemeester 
Jan Rijpstra de koninklijke onderscheidingen uit. Vijf 
inwoners van Smallingerland kregen een lintje. Vier van hen 
werden Lid in de Orde van Oranje Nassau en één werd 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden ontvingen de 
onderscheiding als erkenning voor hun persoonlijke diensten voor de 
samenleving. 
 
Zo velen van jullie misschien al gehoord of gelezen hebben, heeft het Zijne 
Majesteit de Koning behaagd om onze secretaris, Frans Roorda, een Koninklijke 
onderscheiding uit te reiken. In het voorwoord hebt u hier al iets over kunnen 
lezen. Hij was vandaag één van de vier personen die Lid werd in de Orde van 
Oranje Nassau. 
De aanvraag voor de koninklijke onderscheiding werd op initiatief van  het 
voltallige bestuur ingediend, uiteraard zonder Frans, zodat het voor hem een 
echte verrassing zou zijn. Om het tot het laatste moment als verrassing te 
houden heeft Felix de familie Buis ingeschakeld. Zij wilden er wel aan meewerken 
om Frans, zonder dat hij argwaan zou krijgen, naar het gemeentehuis te lokken. 
In de bestuursvergadering van 5 april deelde Felix ons mee dat hij een 
telefoontje gehad had van mevr. Buis, waarin ze zei dat haar man Roel een 
koninklijke onderscheiding zou krijgen. De uitreiking zou plaats vinden op 26 april 
in het gemeentehuis en ze nodigde het hele bestuur met partners uit om hierbij 
aanwezig te zijn.  
Als bestuur spraken we af dat we op 26 april om 9.30 uur ons zouden verzamelen 
bij het gemeentehuis om zo gezamenlijk naar binnen te gaan. Tot dat moment 
had Frans nog geen enkel vermoeden dat het om hem ging. Er waren 5 tafels 
gereserveerd waar de gedecoreerden met hun familie en/of vrienden plaats 
konden nemen. Op de tafels stond de naam van de gedecoreerde vermeld. Op 
onze tafel stond een bordje “Philips”, dit om Frans nog even in het ongewisse te 
laten. Aan de tafel zaten reeds de heer Buis en zijn vrouw. Frans vond het wel 
een beetje vreemd dat er geen familie was van de familie Buis en dat wij als 
bestuur wel uitgenodigd waren. Toen even later, op een seintje van Felix, de 
kleinkinderen en kinderen van Frans en Iekje binnenkwamen, viel het kwartje. Hij 
was een moment sprakeloos. Dit moest even verwerkt worden. 
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Namens de gemeente Smallingerland werden we welkom geheten en werden we 
voorzien van koffie met oranjegebak. Daarna kreeg de burgemeester het woord. 
Als eerste nodigde hij  Frans uit om naar voren komen.  

 
     
 
De burgemeester sprak hem toe en zei dat Frans een rijke staat van dienst kent 
als vrijwilliger. Hij vertelde in het kort waarvoor Frans de koninklijke 
onderscheiding ontving, o.a. voor het werk voor onze vereniging. Sinds 2009 
bent u een onmisbare spil voor de Vereniging van gepensioneerden van Philips 
Drachten. U verzorgt o.a. de ledenadministratie, hebt de website ontworpen en 
houdt die up to date, het “Kontakt” boekje dat 5 keer per jaar verschijnt stelt u 
samen, stuurt het naar de drukker en zorgt voor de verzending. In de periode dat 
de vereniging geen voorzitter had en de 2e voorzitter vanwege ziekte dit niet kon 
waarnemen, hebt u deze taak op u genomen, naast het secretariaat.  En zo zou ik 
nog wel even door kunnen gaan. 
 
Ook voor de kerk hebt u veel betekend. Acht jaar diaken geweest in de 
Protestante kerk in Harkema waar jullie toen woonden. Toen u in Drachten 
kwam wonen bent u vier jaar ouderling kerkvoogd geweest. U hebt er mede voor 
gezorgd dat de middelen en de gebouwen goed beheerd werden.  Daarna was u 
actief in de wijkdiaconie van de Protestante wijkgemeente De Arke.  Na het 
plotselinge overlijden van de secretaris van de wijkdiaconie in 2008, was u 
degene die spontaan aangaf dat u deze klus op u wilde nemen. Als zodanig was u 
vier jaar lang het geheugen van de wijkdiaconie en steun en toeverlaat van de 
voorzitter. 
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Je was ook de contactpersoon voor de klussendienst van de wijkgemeente en 
altijd bereid zelf daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. 
 
Van 2001 tot februari 2021 was u mantelzorger voor uw schoonmoeder. Zij is op 
2 februari 2021 op 91 jarige leeftijd overleden. 
 
De burgemeester vroeg Frans wat hem het meeste bijgebleven is uit zijn periode 
als voorzitter. Voor Frans waren dit wel de dagtochten en de onderlinge 
ontmoetingen.  
Ook een bustocht met 65 bussen naar Eindhoven naar de voetbalwedstrijd PSV-
Heerenveen zit nog goed in het geheugen. Frans regelde het busvervoer en het 
aftekenen van de aanwezigen. 
 
Frans is een man die zichzelf niet op de voorgrond plaatst en de schijnwerpers 
niet zoekt.  
Mannen als Frans, de stille, harde en betrouwbare werkers, zijn belangrijk voor 
onze samenleving, zowel kerkelijk als maatschappelijk. 
De versierselen werden hem opgespeld door de burgervader die hem hiermee 
feliciteerde en hij kreeg een prachtig boeket aangeboden.  
Frans spreekt zijn dank uit en zegt: U hebt het heel mooi verwoord, ik had dit 
niet verwacht en het voelt niet als een verdienste. 
 
Na het uitreiken van alle de lintjes zongen we onder begeleiding van een aantal 
Peijesjongers twee coupletten van het Wilhelmus. Voor iedereen die dat wilde 
was er nog een glaasje oranjebitter of jus d’orange. Er werden foto’s gemaakt en 
iedereen kon de decorandi feliciteren. Van Philips Drachten kreeg Frans nog een 
fraai bos bloemen met onderstaand kaartje. 
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Namens “Kontakt” hebben we Frans een mooi boeket bloemen aangeboden 
Frans, namens alle leden van “Kontakt”, van harte gefeliciteerd. Je had het niet 
durven dromen, maar je hebt het verdiend!  
 

Alie Elgersma 
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Een complete verrassing… 

Wij kwamen dinsdagochtend  zo rond kwart over negen bij het gemeentehuis 
aan. Terwijl we even stonden te wachten  op de andere bestuursleden zagen we 
Roel Buis met zijn vrouw met zijn vrouw het plein oprijden en naar binnen gaan. 
Ik was toen nog steeds in de veronderstelling dat Roel Buis één van de 
hoofdpersonen was deze ochtend. Toen ook de andere bestuursleden waren 
gearriveerd gingen we naar binnen en gingen zitten aan de zgn. Philipstafel. Ik 
vond het vreemd dat er toen nog geen familie van het echtpaar Buis aanwezig 
was. Maar goed, er waren nog wat stoelen vrij, dus ik dacht die zullen zo wel 
komen. De familieleden kwamen wel, maar niet die van Roel Buis. Het was dan 
ook een complete verrassing toen ik onze kinderen en kleinkinderen binnen zag 
komen. Eén van de kleinkinderen wilde mij zelfs alvast een bloemetje 
overhandigen. Ik had toen wel door dat ik één van degenen zou zijn die een lintje 
zou ontvangen. Vervolgens was ik nog eens de eerste die werd gevraagd naar 
voren te komen naar de burgermeester. Wat er verder gebeurde heeft Alie heel 
goed verwoord in het verslagje dat zij van deze bijeenkomst heeft gemaakt. Ik 
vind het knap dat men het zo lang voor mij geheim heeft kunnen houden. Het 
was voor mij een onvergetelijke dag.  

Ik wil iedereen bedanken die er aan meegewerkt heeft en voor alle bloemen en 
felicitaties die ik heb ontvangen. Heel hartverwarmend.  

 Frans Roorda 

 

 

 

 

 

 

Het koffertje met daarin de versierselen en de oorkonde  
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De oorkonde behorende bij de Koninklijke onderscheiding 
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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: J.C. de Graaf 
 Polderland 25 9205 EZ Drachten tel. 06-51605439 
 
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.: Dhr. P.van Tartwijk 
 Marne 27 9204 BC  Drachten tel:0512-516479  
  
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 led en van de biljartclub bij de voorzitter.  


