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Voorwoord 
Het voorjaar geeft weer zijn charme van soms een warme zonnige dag met ook 
nog uitschieters in de kou. Dit ervaren we tijdens onze wandeldagen in Noord-
Holland. Het trekvogelpad is een wandeling van rond de 400 kilometer. De eerste 
100 hebben we erop zitten. We zijn in Durgerdam. Dicht bij Amsterdam.  
Het jaarverslag zag er weer subliem uit. Wanneer je er dan even in gaat lezen, zie 
je dat er weer veel is gebeurd.  
 De middagen van onze activiteiten zijn goed bezocht. U hebt kennis kunnen 
maken met onze nieuwe directeur van Philips Drachten. De heer Vincent van 
Veen gaf een inleiding over het afgelopen jaar en nam ons mee naar de 
toekomst. Daarna zijn we door Hans Dijkman, voormalig hoofd van Sociale Zaken 
Philips Nederland over de pensioenen bijgepraat. Een zeer interessante middag. 
In februari was onze ledenvergadering, waarbij het agendapunt 
bestuursverkiezing voor  Pierre en mij een belangrijk  punt was, i.v.m. de 
herbenoeming van ons in het bestuur. Het is fijn te ervaren dat ons werk 
gewaardeerd wordt en dat wij jullie weer ten dienste mogen zijn. 
Na de ledenvergadering een inleiding over NORMA, voormalig Centrale 
Werkplaats, door de heer Klaas Geschiere. 
Met daarna een rondleiding in de vol met 
moderne nieuwe machines staande hal 4.  
We zien weer uit naar een mooie voorstelling 
in de Lawei op dinsdag 21 maart.  
Het is ook prachtig dat er leuk wordt 
gereageerd op ontbrekende namen bij een 
foto van de centrale werkplaats. En niet te 

vergeten de verkeerde 
benaming van de JNO 
opleiding. Het moet 
zijn Jongens Nijverheid 
Onderwijs. 
 

 
Veel leesplezier. 
Met een warme groet, 

Felix Ernens 
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Verenigingsnieuws  januari/februari 2023 
 
Er is een kaart verstuurd naar de zieken: 
Dhr. J. Wierda  Schwartzenberghlaan  Drachten  
Dhr. S. Muntendam De Rien    Drachten  
Dhr. D. v/d Wal  Rietpol    Drachten 
Dhr. en Mevr. Zandman    Hoogeveen 
Mevr. G. Spoelstra Wielewalen   Drachten 
Mevr. T. v/d Galiën Oudeweg   Drachten 
Dhr. T. van Veen     Beetsterzwaag 
Dhr. G. Clement Bouriciuslaan   Drachten 
Dhr. Tj. Baron      Kootstertille 
Mevr. Rekers  Smidshuizen   Drachten 
Dhr. Th. Kleiterp     Gorredijk 

 
Overleden 
19 jan. Dhr. B. Riemersma   82 jaar  Buitenpost 
21 jan. Mw. E. van Dijk   63 jaar  Drachten 
23 jan. Dhr. H. Meijer   91 jaar  Burgum 
3 febr. Dhr. H. Hoekstra   88 jaar  Drachten 
6 febr. Mw. A.J. Hiemstra-Schokker  73 jaar  Opeinde 
13 febr. Dhr. D. Geertsma   83 jaar  Drachten 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
9 febr. Fam. B. van der Meij Dokkum 50 jaar getrouwd 
19 febr. Fam. G.L. Martin Drachten 65 jaar getrouwd   
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Nieuwe leden 
Dhr. en mevr.  de Boer.   Drachten 

 
Van harte welkom!  
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Bedankjes 
Tot mijn grote verrassing ontving ik voor mijn verjaardag op 1 januari een 
prachtig bos bloemen, waarvan ik zeker ruim twee weken heb kunnen genieten. 
Niet alleen wil ik u heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen, maar ook 
voor de aandacht voor de gepensioneerden. Met vriendelijke groeten van  

W. Epema-van der Lei. 
 
Hartelijk dank voor de kaart die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte. Met 
vriendelijke groet, 

Doede van der Wal 
 
Wat een verrassing van dat kaartje voor mijn vrouw, die met de fiets was  
gevallen. Het roddel circuit werkt wel merk ik. Hartelijk dank hiervoor.  
Mei freonlike groetnis, 

Jippe en Tineke van der Galiën 
 
Bij deze willen we de vereniging, en met name Felix Ernens en zijn vrouw Anne, 
hartelijk bedanken voor het bezoek aan huis en de prachtige bos bloemen die wij 
mochten ontvangen naar aanleiding van ons 50 jarig huwelijk.  

Barend en Mien van der Meij 
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Bij de omslagfoto 
Philips Drachten, thans onderdeel van “Personal 
Health”, maakt tegenwoordig niet alleen 
scheerapparaten maar ook artikelen die te 
maken hebben met de verzorging van baby’s 
zoals speentjes en babyflesjes. Deze worden 
verkocht onder de naam Philips Avent.  
 

 
 
 
 
 
Kontaktmiddagen en overige activiteiten 2023 
 
 
 
21 maart Welkom in Drachten, met na de pauze het Frysk 

Seniorenorkest. 
Lawei 

 
19 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
3 mei Dagtochten 
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Dinsdag 21 maart 2023 in de Lawei 
Welkom in Drachten met na de pauze het Frysk 
Seniorenorkest 
Welkom in Drachten 

Deze voorstelling vertelt de verhalen 
van drie oud-medewerkers van 
Philips. Zij kwamen in de jaren ’50 
naar Drachten en wonen hier nu nog 
steeds. Voor deze voorstelling zijn zij 
geïnterviewd: voelden ze zich 
meteen thuis in Drachten? Wat heeft 
daarbij wel of juist niet geholpen?  

 
Wat maakt een plek een thuis voor mensen? De voorstelling “Welkom in 
Drachten” wordt uitgevoerd door Stijn Schootstra. Hij is lid van de 
jeugdtheaterschool Meeuw en heeft dit stuk al eens eerder gespeeld in de Lawei. 
 
Frysk Seniorenorkest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het orkest bestaat uit leden die in leeftijd variëren van 55 jaar tot boven de 80. 
Zij komen uit de gehele provincie Fryslân en zelfs daarbuiten. De meeste 
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muzikanten hebben een rijke ervaring met de fanfare muziek en hebben meestal 
gespeeld (of spelen nog) in een fanfare, harmonie of brassband.  
Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen de kaarten ca. 14 maart in de 
bus.  

 
Er zijn nog kaarten beschikbaar.  
Veel leden hebben zich al opgegeven voor deze middag. Zij hebben inmiddels de 
kaarten thuis ontvangen. Hebt u (nog) geen kaarten besteld?  Geen nood. Er zijn 
nog plaatsen vrij! U kunt kaarten aan de zaal kopen. Voor leden is de prijs € 12,50 
(incl. koffie/thee in de pauze) per persoon. Ook introducés zijn welkom, zij  
betalen € 17,50 (incl. koffie/thee) per persoon.  
Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 
Plaats: Schouwburg de Lawei, grote zaal.  

 
Parkeren:  
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van VV Drachten aan de Gauke 
Boelensstraat. (ca. 10 minuten lopen) U kunt ook parkeren in één van de 
parkeergarages tegen een tarief van € 4,- per dag. 

 
Woensdag 19 april 2023 
We sluiten het seizoen af met een gezellige kienmiddag waarbij er weer fraaie 
prijzen zijn te winnen. Dus kom allen.  
Plaats: Bedrijfsrestaurant 
Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 
Prijs: € 7,- per persoon (incl. 2 consumpties in de pauzes)  
 

 
Open dag Philips Drachten op 3 juni 2023 
Op 3 juni a.s. is er weer een open dag voor familie, vrienden en andere 
belangstellenden. Ook gepensioneerden zijn van harte welkom. In het 
informatiebulletin van mei zullen nadere bijzonderheden worden vermeld.  
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Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Kennismaking Vincent van Veen 
De bijeenkomst wordt geopend door onze voorzitter Felix Ernens en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Daarna geeft hij het woord aan Vincent van Veen. 
Vincent is op 1 juni 2022 begonnen bij Philips Drachten als Site & Operations 
leader. Hij kende Philips Drachten al omdat hij 23 jaar geleden hier zijn loopbaan 
is begonnen. Na een aantal jaren verbleef hij met zijn gezin 4 jaar in Zhuhai en 
was werkzaam als projectleider bij de productie van shavers. Daarna heeft hij 
nog op diverse vestigingen in het buitenland gewerkt. Nu is hij na 20 jaar weer 
terug op de plek waar zijn carrière begonnen is.  
Daarna vertelt hij iets over de huidige situatie bij Philips Drachten. Drachten 
heeft een moeilijk jaar achter de rug. Door onzekere situatie in de wereld zijn de 
verkopen flink achteruit gegaan en daardoor moesten ook aan de productiekant 
de aantallen naar beneden. Dit had als gevolg dat er afscheid genomen moest 
worden van tijdelijk personeel.   
De portfolio van Philips Drachten omvat tegenwoordig niet alleen shavers, maar 
ook artikelen in de categorie “Mother en Child care”, zoals babyflesjes en 
speentjes. Er worden later dit jaar ook onderdelen voor de tandenborstel 
gemaakt.  
 

Samenvatting presentatie van dhr. Hans Dijkman 
Op de nieuwjaarbijeenkomst van Kontakt was de Federatie ook aanwezig met HH 
Jan Konijnenberg en Hans Dijkman. Na de presentatie van Vincent van Veen over 
Philips Drachten heeft dhr. Hans Dijkman de aanwezige leden geïnformeerd over 
de zgn. Wet toekomstige Pensioenen.(WtP).  Deze wet is inmiddels door de 2e-
Kamer aangenomen en naar verwachting ook in de 1e-Kamer. 
Het Philips Pensioen Fonds(PPF) gaat er ook vanuit en sorteert al voor op deze 
nieuwe wet.  
Hans Dijkman licht op heldere en eenvoudige wijze middels een presentatie het 
volgende toe: 
1. Het waarom: de veranderende arbeidsmarkt, toename zelfstandigen en 

meer keuzevrijheden voor gepensioneerden 
 

2. Planning: wet juli 2023 van kracht en dan tot 1 jan 2027 alle 
voorbereidingen treffen die nodig zijn om de nieuwe regelingen in te 
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voeren. Hiervoor moeten Philips, de Sociale partners  en de 
vertegenwoordigers van de gepensioneerden ( thans met “hoorrecht”) vele 
besluiten voorbereiden over hoe de buffers van het PPF tussen de 
pensioenopbouwers en –ontvangers evenwichtig en fair verdeeld moeten 
gaan worden. Hierbij krijgen gepensioneerden een eigen “pensioenpot” en 
diverse mogelijkheden om die te laten renderen. 
 

3. Dat de Federatie, die een “Position Paper “ heeft opgesteld, streeft naar: 
a. koopkrachtbehoud, dat helaas niet meer gegarandeerd kan worden. 
b. keuzemogelijkheden tav risico’s op de rendementen in de 

uitkeringsfases 
c. meerdere keuzemogelijkheden tav de risicoprofielen  
d. grote mate van eenvoudige, doch hele duidelijke informatie omtrent 

die keuzes 
e. goede regelingen voor het PPF- nabestaandenpensioen 
f. als pensioenopbouwers gecompenseerd moeten worden dan moet dit 

via de cao’s /arbeidsvoorwaarden en niet via de huidige 
pensioenbuffers. 

g. een transitie die evenwichtig moet zijn tussen opbouwers en 
ontvangers met eventuele mogelijke inhaalindexaties  

h. een onderzoek naar een “gesloten PPF” te beoordelen, daar de 
ontvangers de grote meerderheid zijn en steeds minder opbouwers. 
Hierin is de verwachting dat de huidige omvang van het fonds 
voldoende rendement oplevert om de dan aangeslotenen een 
levenslang goed pensioen te kunnen bieden 

i. een sterkere positie dan slechts “hoorrecht” van gepensioneerden bij 
het PPF, dus meer invloed uit kunnen oefenen. 

j. een flexibele premieregeling die met de kennis van nu gunstiger voor 
de ontvangers zou zijn.  

 
 

Hans Dijkman benadrukt nog eens dat de WtP een 
uiterst complexe wet is, met grote juridische en 
financiële gevolgen voor de hele samenleving en ook 
als die wordt goedgekeurd, nog vele discussies zal 
opleveren. 
Hans Dijkman werd met een groot applaus bedankt 
voor zijn heldere uitleg over deze uiterst complexe 
materie. 
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Notulen Algemene Leden Vergadering                              
woensdag 15 februari 2023 om 14.00 uur in de AH-zaal  
1. Opening                                                                                                 
Felix opent de vergadering en heet allen welkom.                                               
We nemen een minuut stilte in acht voor de leden die na de vorige 
kontaktmiddag overleden zijn. Dit zijn: Elly van Dijk (partner van Jappie Bakker),  

Mevr. Hiemstra (Opeinde) en de heren B. Riemersma, H. Meijer en H. Hoekstra. 
 
2. Mededelingen                                                                                        
Frans Roorda heeft in april 2022 een lintje van de koning mogen ontvangen voor 
zijn vele verdiensten 
 

3. Jaarverslag 2022                                                                                        
Dit zag er goed uit en er zijn geen vragen of opmerkingen over.  Margreet wordt  
hiervoor hartelijk bedankt. 
 
4. Financieel jaarverslag 2022                                                                        
Frans deelt mee dat hij het jaarverslag toelicht omdat Atze met vakantie is. Het 
verlies is groter dan werd begroot. Dit komt vooral door de gestegen prijzen voor 
consumpties. In het Bedrijfsrestaurant betalen de leden €1,00 voor een 
consumptie terwijl er door het restaurant aan de vereniging een hogere prijs 
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wordt berekend. Ook zijn de 2 Laweimiddagen een grote kostenpost, mede door 
de gestegen huurprijs en de prijs van artiesten. 
 
5. Begroting 2023                                                                                        
Door de stijgende kosten zijn  we genoodzaakt een aantal kostenverhogingen 
door te voeren. De prijzen voor consumpties en de eigen bijdrage van de 
dagtochten en intreekosten, zowel voor leden als introducés, worden verhoogd. 
De nieuwe prijzen zijn genoemd in de toelichting Begroting 2023.  
 
6. Verklaring kascommissie                                                                        
 De kascommissie bestond uit de heren K. van Zwol en S. Huitema. Zij verklaren 
de kas en boekhouding in orde te hebben bevonden, een getekende verklaring 
hiervan zit in het jaarverslag. Er wordt decharge verleend aan het bestuur over 
2022. 
 
7. Benoeming kascommissie 2023   
Voor 2023 worden de heren S. Huitema en D.J. van der Wal en benoemd voor de 
kascommissie en als reserve de heer F. Klinge. 
 
8. Bestuursverkiezing                                                                                  
Felix Ernens en Pierre van Tartwijk zijn beiden aftredend en herkiesbaar.  Ze 
worden beiden, onder applaus van de aanwezigen, herkozen. 
 
9. Rondvraag                                                                                                  
De heer S. v.d. Heide vraagt of het mogelijk is eens een rondleiding te krijgen 
door de hele fabriek. Felix antwoordt hierop dat er op 3 juni een open dag van 
Philips Drachten is. 
Mevr. Van Wattum vraagt waarom er altijd mannen in de kascommissie zitten en 
nooit vrouwen. We nemen dit mee voor volgend jaar. 
De heer H. Anema vraagt of de contributie verhoogd wordt. Dit is nog niet aan de 
orde. 
Joop de Graaf vraagt nog of er leden zijn die mogelijk van ex-collega’s weten dat 
ze met pensioen zijn gegaan of binnenkort gaan. Deze mensen graag attent 
maken op het lidmaatschap van Kontakt. (10 Euro per persoon per jaar is de 
contributie). Via het lidmaatschap van Kontakt zijn we ook lid van de Federatie, 
die op haar beurt lid is van de landelijke Koepel van Gepensioneerden.             
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Deze Koepel is in contact met de overheid om de zeggenschap van de 
gepensioneerden (Hoorrecht) in de Wet toekomstige Pensioenen te versterken. 
Hoe meer leden, hoe sterker de Federatie en de Koepel ons als gepensioneerden 
kunnen verdedigen naar resp. het Philips Pensioen Fonds en de overheid                    
De kosten voor het individuele lidmaatschap van de Federatie zijn €18,00 per 
persoon per jaar, maar als lid van Kontakt slechts €2,95 per jaar (en dit wordt 
door de vereniging betaald!!). Hoe meer leden we hebben hoe meer subsidie we 
ook krijgen. 
De heer E. Cuperus vraagt of het nog wel nodig is om middagen in de Lawei te 
organiseren nu het bezoekersaantal terugloopt. I.v.m. de akoestiek en het 
benodigde podium e.d. is dit echter soms noodzakelijk. 
De heer S. v.d. Heide wijst erop dat Iduna ook een prima locatie is met een goed 
podium en lagere kosten. Het bestuur neemt deze gedachte mee in onderzoek. 
 
10. Sluiting                                                                                                      
De voorzitter maakt iedereen nog attent op de eerstvolgende activiteit: dinsdag 
21 maart in de Lawei (theater en muziek). Opgave via formulier in boekje of via 
de website. Om 14.17 uur wordt de vergadering gesloten. Er waren ongeveer 75 
personen aanwezig. 

Margreet Pultrum 

 
 
 
. 
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Terugblik presentatie NTS Norma + rondleiding 
Na de ledenvergadering kwam Klaas Geschiere, plantmanager NTS Norma 
Drachten iets vertellen over de ontwikkelingen van onze voormalige centrale 
werkplaats. De voorzitter gaf in zijn inleiding aan dat in de zaal de vakmannen 
van toen aanwezig zijn. Van de 150 kandidaten van de verschillende technische 
scholen werden er 18 toegelaten voor de Jongens Nijverheid opleiding van 
Philips. De tekening van het  examenstuk van Gerrit Kooistra lag op tafel. 
Uiteraard heeft hij het werkstuk meegenomen. Er stond 36 uur voor en hij heeft 
er een zeer hoog cijfer voor gekregen. 

Klaas gaf aan dat hij nog steeds zulke vakmensen nodig heeft en in zijn bedrijf 
heeft. De machines kunnen veel maar het zijn de mensen die het vak verstaan 
om het onmogelijke uit de machine te halen.  NTS Norma is een onderdeel van 
de NTS groep. Er worden onderdelen gemaakt voor de chipmachine industrie. 
(ASML), voor de microscoop industrie (Thermo Fisher), een voormalig Philips 
elektronen microscoopbedrijf en voor de Medische industrie. En natuurlijk ook 
nog voor Philips Drachten.  Maar dat is rond de 10% van de omzet. Specialiteit is 
om complete onderdelen en modules te maken voor onze klanten. De 
onderdelen zijn van zo’n precisie dat er gewerkt wordt in gecontroleerde  
geklimatiseerde ruimtes met fluctuaties in temperatuur van minder dan 0,5 
graad. Er wordt op de microns gefabriceerd, dat inhoudt dat ook het 
meetequipment is vernieuwd.  Het was ook de opzet om te groeien en andere 
markten aan te boren. Dat is goed gelukt. Het personeel bestand van Drachten is 
momenteel 132 mensen en zal groeien. De omzet is na het Philips tijdperk 
verzesvoudigd. Dit gaat in niet al te lange tijd opnieuw naar het dubbele. De 
huidige hal is te klein zodat vele machines er tussen gepropt moesten worden en 
zelfs de magazijnruimte was er voor nodig. Het magazijn is nu buiten de Philips 
poort geplaatst.  

Klaas vertoonde een filmpje over de nieuwbouw die momenteel gerealiseerd 
wordt op het industrie terrein A7 noord. Op de vraag of het gebouw groot 
genoeg is, gaf Klaas aan dat het eigenlijk al te klein is. De buren willen hun terrein 
niet verkopen.  

Op de vraag hoe een NTS  komt tot het kopen van NTS Norma, was het antwoord 
simpel. Men maakte voor de sigaren industrie zeer geavanceerde machines om 
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de sigaren automatisch te maken. Hierin zijn ze groot geworden en zijn zo verder 
de techniek ingerold.  

Na de uiteenzetting zijn we door zeer enthousiaste medewerkers van Norma 
rondgeleid in hun werkomgeving.  Er was veel te zien. Zeer nauwkeurige 
machines zijn er aanwezig. De vertrouwde groene draaibanken en freesbanken 
hebben plaats gemaakt voor meer assen machines met robots. Wat niet 
onbelangrijk is, is dat het programmeren van de machines door de vakman 
gebeurt die ook de machine instelt en laat draaien.  Er werden vele vragen 
gesteld en deskundig beantwoord.   
Norma medewerkers bedankt en er is gevraagd aan Klaas of we ook een keer in 
de nieuwe locatie mogen kijken. 
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Foto’s met medewerkers uit de Centrale Werkplaats 
In ons kontaktblad van januari stonden foto’s met personen waarvan de namen 
niet bekend waren. Enkele leden hebben gereageerd en hebben de personen, 
waarvan we de namen niet wisten, herkend. De eerste persoon is  Willem 
Postma en de tweede persoon Piet van Wijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een andere foto heeft de persoon die er op stond zichzelf herkend. De 
onbekende persoon op de foto was Jacob Hoekema.  
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Dagtochten 3 mei 2023 

Ook dit jaar houden we onze  jaarlijkse dagtochten. Er zijn drie bestemmingen 
waaruit u kunt kiezen. Op de volgende bladzijden vindt u  een uitgebreide 
beschrijving van deze tochten.  
Indien er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen zijn voor een bepaalde 
bestemming, wordt er geloot en wordt u mogelijk ingedeeld bij uw tweede of 
derde keuze. Als er te weinig aanmeldingen voor een bepaalde bestemming zijn, 
vervalt deze en wordt u eveneens ingedeeld bij uw tweede of derde keus.  

Betaling:  
De kosten bedragen € 60,- per persoon. Indien u een machtiging hebt afgegeven 
wordt het  verschuldigde bedrag op of omstreeks 30 april 2023 van uw rekening 
afgeschreven. Als u geen machtiging hebt afgegeven dient u zelf het bedrag over 
te maken, na ontvangst van de instapkaart onder vermelding van “dagtocht 
2023” 
 
Opzeggen kan tot 5 dagen voor de vertrekdatum. Het gehele bedrag wordt dan 
teruggestort. Bij opzeggen na 5 dagen vóór de geplande datum wordt de helft 
van het betaalde bedrag teruggestort 
  
U kunt zich tot en met 21 maart 2023 aanmelden voor deze dagtocht door 
middel van het invullen van het aanmeldingsformulier dat bij dit 
Informatiebulletin is bijgevoegd. Aanmelden is ook mogelijk op onze website: 
www.kontakt-philips.nl.   
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Dagtocht A: Emden/ Greetsiel 
We vertrekken om 8:15 uur vanaf het Philipsterrein aan de Oliemolenstraat 
richting Emden. Emden is de meest westelijke havenstad van Duitsland en nauw 
verbonden met de zee en de Ems. In Emden kunnen we genieten van koffie met 

gebak. Na de koffie maken we een 
rondvaart van een uur door de 
haven van Emden.  De Altstad van 
dit mooie havenstadje heeft een 
mooie binnenhaven waar enkele 
museumschepen liggen.  
Om 12:30 is het tijd voor de lunch.  
 
 

 
 
’s Middags brengen we een 
bezoek aan het sfeervolle 
vissersplaatsje Greetsiel 
met haar schilderachtig 
haventje. Geniet hier van 
de traditionele Teestuben, 
restaurants en 
souvenirwinkels.  
 
 
 
 
 
 
 
We vervolgen onze bustocht met een  toeristische route door Ost-Friesland  naar 
ons dineradres. Na het diner gaan we weer op terugreis naar Drachten waar we 
ca. 20:30 uur zullen arriveren. 
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Dagtocht B: Harbrinkhoek/ Ambt Delden 
Vanaf het Philipsterrein aan de Oliemolenstraat vertrekken we om 8:30 uur naar 

Harbrinkhoek waar we een 
bezoek brengen aan 
Paardenmelkerij ’t Sand. Bij 
aankomst wordt er koffie 
met krentenwegge 
geserveerd. Na de koffie is er 
een bedrijfspresentatie, een 
proeverij van paardenmelk 
en likeur op basis van 
paardenmelk. Hierna is het 
tijd voor de lunch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 

halftwee vertrekken we uit Harbrinkhoek richting Ambt Delden waar we een 
bezoek (met rondleiding) brengen aan museumboerderij Wendezoele.  
Na dit bezoek stappen we weer in de bus richting ons dineradres. We 
verwachten om ca. 20:30 uur weer terug te zijn in Drachten. 
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Dagtocht C: Terschuur/ Hilversum 
Vertrek is 8:30 vanaf het Philipsterrein aan de Oliemolenstraat naar Terschuur en 
brengen een bezoek aan het 
Oude Ambachten- en 
Speelgoedmuseum. Na 
aankomst krijgen we koffie 
met gebak, waarna we op 
eigen gelegenheid het 
museum kunnen bekijken. 
 
 
 
 
Om ca. 12:00 vertrekken we uit Terschuur en gaan we naar Ankeveen voor de 
lunch. 
Na de lunch hervatten we onze tocht weer en gaan we naar Beeld en Geluid in 
Hilversum. Hier kunnen we genieten van nostalgieprogramma waarna we om ca. 
16:00 uur nog een kopje koffie of thee met een gebakje krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de koffie/thee is het tijd om richting ons dineradres te gaan. Terugkomst in 
Drachten is ca. 20:30 uur 
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Een bijzonder jubileum 
Misschien hebt u het al gelezen in de 
Drachtster Courant. Ons lid, dhr. Jan 
Schoonbergen (90), was 75 jaar lid van de 
vakbond FNV. Ter gelegenheid van dit 
jubileum ontving hij een beeldje van de 
bond. Nadat hij eerst bij de boer werkte en 
daarna verschillende baantje bij andere 

bedrijven had, kwam hij bij Philips Drachten terecht, waar hij 40 jaar heeft 
gewerkt. Jan Schoonbergen is meteen na zijn pensionering lid geworden van 
onze vereniging en een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. Namens 
Kontakt feliciteren wij hem met dit bijzondere jubileum. 

Parkeren op het Philipsterrein 
Het parkeren tijdens onze kontaktmiddagen gaat veranderen. Tot nu hadden we 
de beschikking over een aantal parkeerkaarten voor leden die slecht ter been 
waren. Het nadeel hiervan was dat niet iedereen naar elke bijeenkomst toegaat, 
zodat er niet optimaal gebruik gemaakt kon worden van de geboden 
parkeerruimte. Daarom vervallen deze parkeerkaarten. De leden die deze 
parkeerkaarten in bezit hebben ontvangen hiervan bericht met het verzoek deze 
in te leveren.  
Er komt een nieuwe regeling voor het parkeren. 
Als men gebruik wil maken van de parkeermogelijkheid op het Philipsterrein dan 
dient men zich voortaan vooraf te melden. Hiervoor moet er uiteraard wel een 
geldige reden zijn b.v. slecht ter been. Deze namen worden genoteerd op een 
lijst. Bij de poort staat iemand van het bestuur van Kontakt om degenen die op 
de lijst staan door te laten. Ook bij vertrek is er iemand aanwezig bij de poort om 
de slagboom te openen.  
Door deze regeling wordt er optimaal gebruik gemaakt van de 
parkeermogelijkheid die ons geboden wordt door het bedrijf. Deze regeling is 
voor de eerste keer van toepassing op onze kontaktmiddag op 19 april 2023. 
 
N.B. Het parkeerterrein direct rechts van de hoofdingang is bedoeld voor kort 
parkeren (dus enkel voor het in- en uitstappen). De auto mag hier dus niet 
worden geparkeerd  tijdens onze kontaktmiddagen c.q. dagtochten. 

Het bestuur 
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Verkiezing leden Verantwoordingsorgaan Philips 
Pensioenfonds 
Beste leden, 

In april 2023 vindt er weer een verkiezing plaats voor nieuwe leden namens de 
pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Philips 
Pensioenfonds(PPF)         voor een nieuwe periode van 4 jaar. 

Het VO bestaat uit leden die de volgende organisaties vertegenwoordigen:                                                                    
- de werkgever (1 lid) ;                                                                                                                                                      
- de werknemers (dus de pensioenopbouwers) 1 lid ;                                                                             
- en de gepensioneerden(ontvangers) (4 leden).                                                                                                         
Voor de laatste categorie kunnen er kandidaten door de Federatie en de bonden 
genomineerd worden. 

Een lid  van het Verantwoordingsorgaan heeft o.a. de volgende taken: 

• Verantwoording afnemen;   
• Oordeel geven over het beleid van het  Algemeen Bestuur en de 

beleidskeuzes voor de toekomst met verslaglegging hiervan in het  
jaarverslag.  

• Advies geven op  wettelijk bepaalde  adviesrechten, o.a .over het 
beloningsbeleid, de vorm en inrichting van het interne toezicht, de interne 
klachten- en geschillenprocedure,  
communicatie- en voorlichtingsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst en de 
samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de 
premiecomponenten.  

 Intern toezicht op Philips Pensioenfonds  

Kortom een belangrijke taak die de noodzakelijke, passende competenties 
vereisen  

Door de Federatie zijn de volgende kandidaten genomineerd: 

1) Wiebo Vaartjes ;  2) Roland Takken ; 3) Geert Schuurmans; 4) Paul van der 
Steen;  5) Hans Dijkman;   6) Joop de Graaf; 7) Henk Coppens; 8) Peter 
Verscharen.  Deze volgorde is door het Algemeen Bestuur van de Federatie 
formeel aangenomen.                             
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Tijdens het stemmen stemt men op een lijst c.q. organisatie, dus niet op een 
persoon.  De Federatie is een van die lijsten/organisaties. Vervolgens wordt 
binnen de lijst/organisatie op basis van een kiesdeler de samenstelling van de  
leden van het VO voor deze organisatie bepaald. 

N.B. Het kan zijn dat er geen andere lijst/kandidaten genomineerd worden en 
dan komt er geen verkiezing. In dat geval kiest het bestuur van de federatie haar 
kandidaten. 

Indien er wel  andere lijst-kandidaten zijn: Stem dan op de lijst van de 
Federatie!  

Er zal dan een VO verkiezingsblad uitkomen met daarin informatie over en 
interviews met de leden op de kandidatenlijst. Het is van groot belang dat u 
stemt  op de lijst van de Federatie of op een andere lijst die de gepensioneerden 
vertegenwoordigt. Er zullen altijd 4 gepensioneerden vertegenwoordigers in het 
VO zijn, tenzij niemand zich kandidaat stelt, maar dat is nu niet aan de orde. 

Planning:                                                                                                                                                  
In maart wordt er een kieskrant uitgegeven met daarin de kandidaten van de oa 
de Federatie; in april  worden de  verkiezingsmailings uitgestuurd. In mei sluit de 
verkiezing en wordt de uitslag vastgesteld en de gekozen leden formeel 
benoemd na nog een finale toets van het bestuur van het PPF. In juni gaat dan 
het nieuw lidmaatschap van de nieuwe VO-leden in. 

Men is stemgerechtigd indien men een pensioen van het PPF ontvangt. U krijgt in 
april een uitnodiging via het PPF om te stemmen. De stem kan uitgebracht 
worden via een  speciale website of telefonisch doorgegeven worden.  
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Ontstaan van de shaverelektronica productie bij 
Philips Drachten 
Inleiding                                                                                                                       
 Het Philips scheerapparaat bevat al decennialang elektronica dat de 
motorspanning, het laden van accu’s en het monitoren van laad- en 
scheerfuncties verzorgt. In dit artikel beschrijven we aan de hand van een 
interview met dhr. Roelf Mulder voormalig afdelingschef van 1982 tot 1990 van 
de afdeling “Fabricage Voorbereiding Motoren en Komponenten” (thans 
Engineering). Met Roelf bespreken we hoe Philips Drachten de eigen 
elektronicaproducten heeft gestart en kunnen doorontwikkelen tot de 
hedendaagse, unieke, eigen elektronicaproducten. De hedendaagse productie 
wordt in een 2e deel beschreven, waarvoor we gaan spreken met dhr. Jan Bron 
van NPI Engineering Electronics. 
 
Historie:                                                                                                                               
Als sinds 1950 werden er scheerapparaten gemaakt die op verschillende 
netspanningen moesten kunnen functioneren. Hiervoor werden transformators 
(trafo’s) in de netstekker ingebouwd. Later moesten er ook scheerapparaten op 
accu’s kunnen werken. Dat vereiste, dat er onafhankelijk van de netspanning, er 
ook een juiste en gelijkgerichte laadspanning moest komen. Hiervoor werd een 
eenvoudige gelijkrichter met een controlelampje ingebouwd waarbij de 1e 
printplaatjes  [zie foto1]  werden 
geproduceerd. We startten met 
handmatige montage tafels, waarbij de 
conventionele draadcomponenten op een 
printplaat werden geplaatst, de lange 
draden aan de onderzijde werden 
afgeknipt en op de kopersporen van het 
printplaatmateriaal werden omgebogen en 
handmatig gesoldeerd. Voor het solderen 
werd een EPM-golfsoldeermachine gekocht waarop meervoudig samengestelde 
printplaten middels een transportsysteem door de machine gevoerd werden. De 

Foto 1 
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accu’s moesten als laatste componenten op de printplaat geplaatst en 
gesoldeerd worden. 

 

De HP1335 was het eerste scheerapparaat met shaverelektronica  ( Zie foto HP 
1335-1 en 2) voor een volledige elektronische laadeenheid met discrete 
componenten. Dit apparaat moest met stoom en kokend water in productie 
worden genomen, omdat concurrent Braun met een elektronisch oplaadbaar 
scheerapparaat op de markt was gekomen terwijl de voor Philips benodigde IC’s, 
die nog in ontwikkeling waren, niet op tijd klaar dreigden te zijn. Drachten en 
Leuven hebben de elektronica voor dit apparaat geproduceerd. Het apparaat 
werd een groot succes in de markt. Er werden 35.000 apparaten per week 
verkocht. Dhr. Lammert Rodenburg was de ontwerper van de elektronica en dhr. 
Eelke Venema van de printplaat lay-out, kortom een eigen ontwerp van Philips 
Drachten. Deze elektronica werd door Philips Leuven geproduceerd omdat de 
Philips directie wilde dat alle elektronica binnen Philips bij “Audio &Video“ 
geproduceerd moest worden. Maar Philips Drachten wilde echter zelf beslissen 
en was ervan overtuigd dat ze het simpeler en eenvoudiger in eigen beheer kon 
produceren. Met het einde van de zgn. “Berlin Hilfe” (subsidie voor de 
wederopbouw van Duitsland na de 2e wereldoorlog) werd conventionele 
elektronicaproducten in Berlijn gestopt en kon Drachten de gereedschappen en 
machines voor het plaatsen van de conventionele elektronische componenten 
zoals weerstanden, diodes, transistors ed. goedkoop aanschaffen. Deze zgn. 
“Grohmann lijn”  met Universal plaatsingmachines van draadcomponenten en 
handmontage tafels waren storingsgevoelig door de complexiteit en gekoppelde 
opstellingen. 

HP 1335-2 HP 1335-1 
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De medewerker(ster)s moesten de componenten uit een ronddraaiende 
“carrousel tafel’ oppakken De positie van het component in de tafel werd 
middels een lampje geprojecteerd op de printplaat, zodat de medewerker kon 
zien waar het component gemonteerd moest worden.  

 

 

 

 

Drachten mocht zich bezighouden met de productie van elektronica voor 
oplaadbare apparaten en besloot zich te concentreren op de zgn. SMD-
componenten (Surface Mounted Devices), die miniaturisatie van de elektronica 
mogelijk maakte en beter paste bij de omvang van een scheerapparaat. Het eerst 
ontwerp daarvan was de Continue Laad Indicatie van het HP1701 
scheerapparaat, waar bij vijf blokjes op een Lcd-scherm de batterijlading 
aangaven. Door het scheiden van functies werd een efficiënte productie 
ingericht, waarbij de kleine SMD-componenten met een eerste door het Philips 
CFT ontwikkelde MCM-machine met 20 pipetten werden gemonteerd. Deze 
kleine SMD-componenten werden middels vacuüm uit rollen opgezogen, van lijm 
voorzien en daarna 1 voor 1 op een unieke wijze, die door de Drachten 
elektronica printlay-out ontwikkeling was gedefinieerd,”  partieel –simultaan”  op 
de printplaten gelijmd.  

 

Anekdote:                                                                                                                 
Een memorabel c.q. legendarisch moment was dat een collega i.p.v. de 
componenten een dode muis in het carrouselbakje had gelegd. Toen de 
monteuse blindelings het component beetpakte en door kreeg dat een dode 
muis in de hand had, werd de gehele montagehal opgeschrikt met een 
afgrijselijke, geweldig luide gil.  

Anekdote:                                                                                                                                                                
Om die MCM-machine te programmeren voor het door Drachten ontworpen 
print lay-out was het aantal componenten dat geplaatst moest worden te 
groot voor het “data-preparation” programma dat het CFT normaal gebruikte. 
Dit ontlokte de Griekse CFT-programmeur uit Eindhoven, waar we bij in de leer 
waren voor het programmeren, de legendarische uitspraak : “Dan komt Joop 
de Graaf uit Drachten mijn “data-prep” verkrachten”. Ja, rijmen kon hij wel  
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Dit uitermate efficiënte proces vereiste echter wel een nieuw soldeerproces dat 
op een SOLTEC-golfsoldeermachine werd uitgevoerd. De overige componenten -
bv accu’s- werden een aparte lijn, de zgn. APM (Automatische Power Module) lijn 
geplaatst. De totale investering werd in minder dan 9 maanden terugverdiend!! 
Deze zeer succesvolle ’return op investment’  werd bij Philips Audio positief 
gewaardeerd. (Zie foto HS 990C) 

 

Het scheiden van functies met hun eigen technologieën met verschillende 
productielijnen waren de basis voor verdere toekomstige uitbreidingen en 
doorontwikkelingen. Drachten had ook nog een pipetten machine - een SM 8- 
met 32 pipetten overgenomen van Philips Krefeld. Deze machine kon alleen 
kleine componenten plaatsen, maar wel heel efficiënt. Dat werd gebruikt om 
twee componenten gelijktijdig te plaatsen. Hierdoor werd de output ineens 4000 
componenten hoger dan het theoretische oude maximum van 10.000 per uur.                       
 
Philips Drachten had bewezen naast de metalen en kunststof onderdelen ook 
shaverelektronica efficiënt in eigen beheer te kunnen ontwikkelen en 
produceren. Hiermee werden toekomstige budgetaanvragen snel goedgekeurd 
voor verdere uitbreidingen van functionaliteiten. De productie van 
shaverelektronica in Drachten werd volwassen beschouwd en de discussies over 
het uitbesteden waren voorbij. 
 

In deel 2 van shaverelektronica beschrijven we de huidige productie.  

HS 990/C met samengestelde 
elektronica 

HS 990/C met APM componenten 
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Ledenwerving 
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Dus als u iemand tegenkomt die bij Philips 
Drachten heeft gewerkt, kunt u hem of haar attent maken op het bestaan van 
onze vereniging.  (N.B. Ook de partner van een overleden  Philips medewerker 
kan lid worden.) Voor meer informatie kan degene een mailtje sturen naar: 
 

info@kontakt-philips.nl 
 

of onderstaand strookje invullen voor meer informatie 

 

Stuurt u mij meer informatie over “Kontakt” Vereniging van Gepensioneerden 
Philips Drachten 

Naam: _______________________________________________________ 

 

Adres:________________________________________________________ 

 

PC/Woonplaats________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:______________________________________________ 

 

E-mailadres:___________________________________________________ 

 
Opsturen naar Vereniging van Gepensioneerden  Philips Drachten “Kontakt”, 
Kwelderland 6, 9205 EW Drachten. 

 

U bent van harte welkom als lid van Kontakt! 
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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. A. de Haan 
 Dorsvloer 158 9205 BS Drachten tel: 0512-522463  
 
2e voorzitter: Dhr. 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 
  
Notulist:  Mw. M. Pultrum 
 Torenstraat 45 9201 JS Drachten tel: 06-55922345  
 
Soc. contacten: 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.  
 


