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Bij de omslagfoto 

Nadat jarenlang het kunstwerk dat op de 
Noorderhogeweg staat op de omslag prijkte is 
het tijd geworden voor iets anders. We hebben 
gekozen voor het Horowitz-beeld. Bij het 50-jarig 
bestaan van het Philips scheerapparaat in 1989 
ontwierp de kunstenaar Hans Mes een beeld van 
de uitvinder van het scheersysteem Alexandre 
Horowitz. Het kunstwerk van brons, roestvast 
staal en zwart graniet toont een uitvergroot  
roterend scheermes, dat enkele haren afsnijdt. 
Het portret van Alexandre Horowitz wordt 
zichtbaar als schaduw op de muur erachter. Het 

beeld bevindt zich in de hal bij de receptie van gebouw H. Hier is tevens de 
ingang van de Alexandre Horowitzzaal. 
Het ligt in de bedoeling om dit jaar  op de omslag van ons “Kontakt”blad steeds 
een ander kunstwerk dat met Philips Drachten te maken heeft te plaatsen. 
 
Alexandre Horowitz 
 

Horowitz behoorde tot het zeldzame soort 
mensen dat over een mengeling van intuïtie, 
rationeel denkvermogen en durf beschikte, 
resulterend in een geniale uitvindersgeest. Aan 
het einde van zijn loopbaan had hij zo'n kleine 
honderdvijftig uitvindingen op zijn naam staan. 
Hij was de man die het unieke Philishave 
rotatiesysteem uitvond. Erg belangrijk was dat 
het nieuwe systeem niet in strijd was met 
bestaande octrooien, zodat de weg voor eigen 

productie open lag. 
Bijkomend voordeel van een roterend systeem was de ervaring van Philips 
op het gebied van kleine elektromotoren en dynamo's. Deze ervaring kwam 
goed van pas bij de bouw van een roterende shaver. 
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Voorwoord 

 
Als dit boekje bij u op de deurmat valt is het al weer januari 2020. We 
hebben 2019 afgesloten en beginnen met een nieuw jaar. In februari 
hebben we onze Algemene Leden Vergadering waarin naast de 
behandeling van het jaarverslag en de financiën ook de benoeming van 
onze nieuwe voorzitter Felix Ernens op de agenda staat. In dit boekje is 
een stukje opgenomen waarin hij zich aan u voorstelt. Het is de bedoeling 
dat hij vanaf het nieuwe seizoen  2020/2021 volledig meedraait.  
 
We kunnen terugzien op een geslaagd jubileumfeest in november. We 
kregen als bestuur en jubileumcommissie veel positieve reacties. 
Verderop in dit  boekje vindt  u het verslag van deze middag. Op onze 
website zijn diverse foto’s geplaatst. Deze zijn gemaakt door onze leden 
Jan Verbeek, Meindert Koolstra en Simon Huitema. Hierdoor is een aardig 
compleet beeld van deze middag ontstaan. Heren, hartelijk bedankt voor 
het maken van deze foto’s.  
 
Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwjaarsbijeenkomst waarin 
Djoeke en Wietske zullen optreden.  
 
Rest mij nog u, ook namens de overige leden van het bestuur, een heel 
gelukkig, maar vooral ook een gezond 2020 toe te wensen.  
 
Tot ziens in januari, 

 
Frans Roorda, secretaris 
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Verenigingsnieuws november/december 
 

Er is een kaart verstuurd naar: 
Mevr. Blaauwbroek  Weibuorren   Ureterp 
Dhr. Poelstra   Van Knobelsdorffplein   Drachten 
Mevr. v.d. Meer-Boersma Dr. G. van Schouwenlaan  Heerenveen 
 
 
Ziekenbezoek heeft gehad: 
 
Fam. F. de Jong   Fabriciuslaan   Drachten 
 
 

Overleden 
 
20 dec. Mevr. G. Otter-Krist 91 jaar  Drachten 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Jubilea 
 
29 nov. fam. J. Merk Drachten 45 jaar getrouwd 
17 dec. fam. E. Cuperus Drachten 50 jaar getrouwd 
23 dec. fam. S. Huitema Drachten 50 jaar getrouwd 
5 jan.  fam. B. van der Wal Burgum 60 jaar getrouwd 

 
Nieuwe leden 
 
Dhr. en mevr. Drost   Marum 
Dhr. en mevr. De Vries   Drachten 
Mevr. A. de Vries   Drachten 
 
Van harte welkom! 

 
  



 

5 
 

Bedankjes 
 
Wij danken hierbij hartelijk voor de gelukwensen met onze 
60 jarige huwelijksdag bij monde van Sixtus en Fokje Muntendam. 
Zij zijn gezellig op bezoek geweest en verrasten ons met een 
groot boeket bloemen. HULDE AAN HET BESTUUR. 

Homme en Neeltje Dijkstra. 
 
Wij , Hieke en Sjouke willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor de bloemen  
en de gezellige visite van Trienke en Simon voor onze 45 jarige huwelijks dag. 

Hieke en Sjouke van der Heide 
 

Wij willen iedereen bedanken voor het bezoek en de bloemen die we mochten 
ontvangen voor ons 55 jarig huwelijk. 

Bonne en Boukje Gorter 
 

Wij willen “Kontakt”  bedanken voor het mooie boeket Bloemen die door Sipke 
en Alie Elgersma bij ons zijn gebracht ter gelegenheid van ons 55 jarig 
huwelijksjubileum.  

Rennie en Hinke Boivin 
 
Trienke en Simon Huitema hebben ons bezocht namens het bestuur van 
“Kontakt” en verrasten ons met een prachtige bos bloemen voor ons 45 jarig 
huwelijksjubileum. Bedankt hiervoor. 

Hartelijke groeten Jan en Anneke Merk 
 
  
Hierbij wil ik “Kontakt” hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die ik voor 
mijn verjaardag heb ontvangen. 

S. Wagenaar-Kootstra 
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“Kontakt”middagen en overige activiteiten 

2019-2020 
17 sept De SkânsVrouwen uit Gorredijk 
 Bedrijfsrestaurant 
 
2 okt  Verrassingstocht 
 
15 okt De Orre Blaozers   
 Bedrijfsrestaurant 
 
19 nov Jubileumfeest 
 De  Lawei 
 
17 dec Kerstkienen 
 Bedrijfsrestaurant 

21 jan Nieuwjaarsbijeenkomst  
Djoeke en Wietske 
Bedrijfsrestaurant 

18 febr Algemene Leden Vergadering 
Bram Porrey vertelt over de geschiedenis van het Philips 
scheerapparaat 
Bedrijfsrestaurant 

17 mrt  Toneel  
 De Lawei 
 
25 mrt Regio Noord Vergadering 
  
21 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
6   mei Dagtochten  
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21 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met Djoeke en 
Wietske. 

 
 
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst treden Djoeke en Wietske voor ons op.  

Deze dames staan op het podium als “levende jukebox” en met hun charmante 
presentatie weten ze in no-time het publiek aan zich te binden met hun 
hilarische act, waarbij dus een uitgebreid repertoire “op verzoek” op een 
gezellige, humoristische en vooral ontwapenende manier aan elkaar wordt 
gekletst. 
Wat de act zo uniek maakt is het feit dat er veel interactie met het publiek 
plaatsvindt en mensen ook af en toe worden uitgenodigd om mee te doen. Dat 
kan in de vorm van meezingen zijn, een dansje, maar je kunt ook een onderdeel 
worden van de act die bij het liedje hoort, al dan niet met (door Djoeke en 
Wietske meegenomen) attributen en/of kleding….. Daarnaast zijn er liedjes waar 
de hele zaal bij betrokken wordt. Er staan banners achter de dames met daarop 
zo’n 60 titels (van meezing-smartlap tot klein en ontroerend, van luisterliedjes 
tot rock & roll etc.) waaruit het publiek kan kiezen.  

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst zijn de consumpties gratis en  in de pauzes wordt u 
getrakteerd op een hapje.  

Plaats: Bedrijfsrestaurant 
Aanvang: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 

 

8 
 

18 februari  Algemene Ledenvergadering en hierna 
een lezing van dhr. Bram Porrey over de geschiedenis 
van het Philips scheerapparaat van 1939 tot nu. 
 
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden begin februari 
verzonden naar de leden.  
 

 
Na de ALV vertelt  Bram Porrey ons over de geschiedenis 
van het Philips scheerapparaat. De heer Porrey was bij 
Philips werkzaam als Technisch Commercieel medewerker. 
Na zijn pensionering beheert hij samen met Sjoerd de Graaf 
en Cor Vreeling het historisch archief. In dit archief worden 
alle typen shavers bewaard, inclusief de daarbij behorende 
documentatie.  

Hieronder ziet u één van de eerste Philishaves, de “Staalbaard”  met daarnaast 
de  meest geavanceerde Philips shaver van nu uit de S9000 serie. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Plaats: Bedrijfsrestaurant 
Aanvang: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur)   
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Van de penningmeester 
 
Met betrekking tot de contributiebetaling voor 2020 het volgende: 
 

 Indien u  “Kontakt” heeft gemachtigd  voor automatische incasso  zal de 
contributie op of rond 17 februari 2020 van uw bankrekening worden 
afgeschreven. In dit geval hoeft u niets te doen. 

 Wij verzoeken de leden die zelf hun contributie overmaken dit te 
doen vóór 17 februari 2020 op bankrekening  IBAN 
NL61 RABO 0131 8551 31 ten name van “Kontakt” onder vermelding 
van contributie 2020. Deze leden ontvangen ook een brief waarbij de 
mogelijkheid wordt  geboden om voortaan door middel van 
automatische incasso te betalen. 

Samen met dit boekje is het  
 

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP 2020 
 
meegestuurd. Hierop staat de hoogte van de contributie en de betaalwijze.  

 
Warren Dodd, penningmeester 
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Even voorstellen…… 
 
Felix Ernens 
Geboren in Kloosterburen. Een mooi dorp in het Groninger landschap. Dicht in 
de buurt van Lauwersoog. Een zeer levendig dorp met twee kerken. Een Nicolaas 
kerk en St Willibrordus kerk. Een grote katholieke kerk door Pierre Cuypers 
ontworpen. Architect van o.a. het Rijksmuseum en Centraal Station in 
Amsterdam. Wanneer u tijd hebt moet u eens een rondje Noord Groningen 
doen. 
In 1976 ben ik getrouwd met Anna. Na mijn studie aan de HTS in Groningen ben 
ik in 1978 bij Philips Drachten komen werken. Heb in 2018 een onvergetelijk 
40 jarig jubileum gevierd. 

 
 
Als fabricage voorbereider SKE (snij en knip elementen) begonnen bij Tjamme de 
Vries. 
Toen ik kwam werd net het nieuwe Rota 80 scheerapparaat geïntroduceerd. 
Deze had als bijnaam ‘de Patatzak’. Het vernieuwende hieraan was dat de 
baardhaar eerst uitgetrokken werd, voordat deze afgeschoren werd. Mijn eerste 
opdracht was om het zaagproces te verbeteren waarmee de sleuven in de 
scheerkap werden aangebracht. Mijn tweede opdracht was het zogenaamde 
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vlakvonken van de mesjes. Met vonken smelt je kleine druppeltjes metaal die je 
vervolgens afvoert. Ik vroeg mijzelf af of je ook op deze manier geen sleuven in 
de scheerkop kon maken. Je had dan veel minder stappen nodig dan bij het 
zaagproces. Denk bijvoorbeeld aan bewerkingen als afbramen. Ik ben toen, 
zonder dat ik daarvoor opdracht had gekregen, zelf gaan experimenteren in de 
‘Centrale Werkplaats’. Zagen was de eerste generatie gleuven maken. Mijn 
aanpak de tweede generatie.   
 Later leidinggegeven in Hal 6 bij SKE. Prachtige tijd met veel jubilarissen en 
afscheidsfeestjes. Maar ook de invoering van drie naar vijfploegen.  
Daarna naar Suncare. De inklapbare zonnebanken. Als hoofd kwaliteitsdienst. 
Veel gereisd naar toeleveranciers. Prachtig. Wat mij daar vooral is bijgebleven is 
“samen ervoor staan”. Het was een kleine organisatie die zichzelf goed wist te 
redden.  
Toen kwam de elektronica en motoren-productie op mijn weg. De verhuizing 
naar het Veem was een bijzondere ervaring. Men zag er vreselijk tegen op, maar 
toen men weer terug moest, wilde men blijven. 
Een aantal jaren bij de supportgroep met als belangrijkste taak de 
functiewaardering. Veel promoties mogen beoordelen. 
Master Planner bij Technische bedrijven. Gebouwen en Infrastructuur.  
In 2000 werd ik gevraagd als projectleider voor de 50 jaar bestaans-festiviteiten 
van Philips Drachten. Velen van jullie zullen ongetwijfeld het grote feest met o.a. 
een eigen Big Band met Philips collega’s herinneren. De oudste was over de 80 
jaar en was drummer.  En in een grote feesttent waar de Kast speelde. 5000 
bezoekers hebben goed genoten.  
 
Na een tijd interim technische bedrijven geleid te hebben ben ik in de 
kwaliteitsorganisatie van Ontwikkeling Shavers gaan werken. Van hieruit ben ik 
ondernemingsraadslid (OR) geworden. Hierbij werd ik gekozen om in de 
Centrale Onderneming Raad zitting te nemen. Hiervan ben ik 6 jaar voorzitter 
geweest. Daarnaast was ik lid van de Europese OR.  En was ook secretaris van 
het stichtingsbestuur van de Philips-Van der Willigen Fonds. Momenteel ben ik 
voorzitter van de OR Business Support en ga op 1 juni 2020 met pensioen.  
Velen kennen mij als voorzitter van de personeelsvereniging.  Ook dit heb ik met 
zeer veel plezier gedaan. 
Ik verheug mij op de warme samenwerking binnen het bestuur en op de 
kennismaking met jullie. 
 

Felix Ernens 
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Terugblik jubileumfeest 19 november 2019 
Het was een hele drukte in de 
Lawei toen om 13:00 uur de deuren 
opengingen en  de leden van 
“Kontakt” Vereniging van 
Gepensioneerden Philips Drachten 
binnenstroomden. Wij werden 
ontvangen met koffie en gebak. 
Samen met de genodigden waren 
er ruim 300 personen aanwezig.  
Daarna gingen we met z’n allen 

naar de Roel Oostrazaal. Wij werden verwelkomd door waarnemend voorzitter 
Frans Roorda. Hij ging in het kort  in op het ontstaan van de vereniging. De 
aanleiding was het 25 jarig jubileum van Philips Drachten in november 1975. In 
dat jaar vierden drie medewerkers van het eerste uur hun 25 jarig  jubileum. 
Twee hiervan, de heren Bouwe Volbeda en Tjeerd Tilkema zijn lange tijd  lid 
geweest van deze vereniging. Ook de eerste pensioneringen vonden plaats. Een 
aantal net gepensioneerde werknemers vond het jammer dat ze na hun 
pensionering het contact met het bedrijf en de ex-collega’s min of meer hadden 
verloren. Zij hebben kort daarna een 
enquête gehouden onder de 
gepensioneerden.  Naar aanleiding van 
deze enquête is in 1976 “Los Kontakt” 
ontstaan. Er was toen nog geen sprake 
van een vereniging. In 1978 werd een 
werkgroep in het leven geroepen om 
een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om te komen tot het 
oprichten van een vereniging. Op 3 
oktober 1978 vond de 
oprichtingsvergadering plaats. Op 31 
oktober 1978 werd de eerste 
ledenvergadering gehouden.  Vanaf 1980 
werd er elk jaar een reisje 
georganiseerd. Bij deze dagtochten 
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gingen er net als nu EHBO’ers mee. Ook de bedrijfsarts ging in het verleden mee. 
In het verslag van de dagtocht van 6 mei 1993 staat te lezen dat de EHBO’er die 
meeging met de bus naar Ommen overal op voorbereid was. Hij had zelfs 
voorbehoedsmiddelen meegenomen in zijn EHBO koffer. Bij het reisje van mei 
1996 zei een mevrouw die aardig in de breedte was uitgedijd: “Wurde de doaren 
fan de bus no hieltiid smeller of soe it oan my lizze?” 
In 1996 werd het  700e lid verwelkomd. 
In mei 1997 werd er weer een reisje gehouden. Bij vertrek bleek dat er één 
echtpaar ontbrak. Maar even bellen. Op de vraag “Komen jullie er nog aan, wij 
zitten op jullie te wachten” was het antwoord: “We liggen nog in bed, het reisje 
is toch morgen.” Toen zijn ze maar zonder hen vertrokken. 
In 2005  telde de vereniging 815 leden. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen 
40 jaar. Het ledental zit nu op 550.  
In 2003 was er een optreden van het Noordenbos Ensemble uit de omgeving van 
Leeuwarden. In het verslag stond het volgende. “Ien persoan koe him net 
bedimje en dûnse mei hannen en fuotten.” 
Dit was een kleine greep uit de historie van de vereniging.  
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Dhr. R. Fonville, voorzitter van de 
FPVG 
Toen was het woord aan de heer 
Fonville van de Federatie van 
Philips Verenigingen van 
Gepensioneerden (FPVG) 
De FPVG is een federatie van 
verenigingen van Philips 
Gepensioneerden. Zo’n 15.000 

personen zijn lid van één van de 32 over het hele land verspreide lokale 
verenigingen. Doelstelling van de Federatie is de behartiging van de materiële en 
immateriële belangen van de leden van bij haar aangesloten verenigingen. Hij 
hield een uitgebreide verhandeling over hoe het er voorstaat met ons pensioen. 
De toespraak  de heer Fonville  staat elders in dit blad te lezen. 
 
De Peijesjongers  
Daarna konden we genieten van het optreden van de Peijesjongers. Ze  hebben 

in twee sessies 
tien tot vijftien 
van hun beste 
songs op het 
podium gebracht, 
uiteenlopend van 
Engels, Duits, 
Nederlands en 
Fries met tot slot 
als klap op de 
vuurpijl  het 
“Slavenkoor” in 
het Fries vertaald 
door Roel Oostra. 
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Stand-upcomedian Jacob Spoelstra 
Het optreden van de stand-
upcomedian  Jacob Spoelstra mag op 
zijn zachts gezegd als zeer verfrissend 
worden  betiteld. 
Na de pauze was het publiek direct 
geboeid door  zijn rappe en 
inspirerende woordspelingen. De 
grappen en grollen in een vlotte 
interactie met de zaal vielen bij 
eenieder bijzonder in de smaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koud en warm buffet 
Het jubileumfeest  werd afgesloten met een koud en warm buffet dat  de 
aanwezigen zich goed lieten smaken. Zo rond half zeven waren de schalen leeg 
en de magen gevuld, zodat iedereen tevreden huiswaarts kon gaan.  

 
Frans Roorda 

 
Tijdens deze 
jubileumviering zijn 
diverse foto’s gemaakt. 
Op de volgende pagina’s 
zijn enkele afgedrukt. U 
kunt ze allemaal 
bekijken op onze 
website www.kontakt-
philips.nl  
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Toespraak van de heer Roel Fonville, voorzitter 
van de Federatie tijdens jubileumfeest 
“Kontakt” 

De FPVG is een federatie van verenigingen van Philips Gepensioneerden. Zo’n 
15.000 personen zijn lid van één van de 32 
over het hele land verspreide lokale 
verenigingen. Doelstelling van de Federatie is 
de behartiging van de materiële en 
immateriële belangen van de leden van bij 
haar aangesloten verenigingen. 

Het pensioenakkoord 
Pensioen staat deze tijd volop in de schijnwerpers. Allereerst vanwege het 
pensioenakkoord van deze zomer. Na jaren overleg werd er een principeakkoord 
gesloten over een nieuw systeem. 
Daar zitten nog heel veel haken en ogen aan. Het is de vraag of men daar de 
komende tijd wel uit gaat komen, want de overgangsproblemen, en dan met 
name de afschaffing van de doorsneepremie, zijn groot.  
Er is door de minister een stuurgroep ingesteld die deze problemen in kaart 
moet brengen en met suggesties om tot een  oplossing te komen. De Federatie 
is lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Via 
deze koepel zitten de gepensioneerden in een klankbordgroep. De voorstellen 
zullen op een moment dat we nog invloed kunnen uitoefenen worden getoetst 
op alle  toetsingscriteria. 
Mocht het niet goed gaan en de gepensioneerden in de klankbordgroep niet 
serieus worden genomen dan zullen er acties worden gevoerd. De geldelijke 
fondsen zijn daarvoor reeds bij elkaar gebracht en zullen worden ingezet 
wanneer dat nodig mocht blijken. 

Sommige pensioenfondsen dreigen te moeten  korten. 
De tweede reden voor veel aandacht voor pensioenen is de dreiging van korting 
voor miljoenen gepensioneerden in Nederland.  
Dit geldt gelukkig niet voor de Philips pensioenen omdat de dekkingsgraad van 
het Philips Pensioenfonds nog hoog genoeg is. Maar dit geldt wel voor heel veel 
gepensioneerden en mensen die nog pensioen opbouwen bij een aantal grote 
Bedrijfstak Pensioenfondsen. 
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Er is grote politieke druk ontstaan en de Tweede Kamer heeft de minister 
opgeroepen “onnodige kortingen” te voorkomen.  
Dat kan op twee manieren: via de hardheidsclausule in de pensioenwet, 
waarmee de minister met een beroep op artikel 142 uit de pensioenwet wegens 
uitzonderlijke omstandigheden de grenzen tijdelijk oprekt of door aanpassing 
van de “rekenrente”. 
De Federatie is van mening dat gelet op de lage en bijna negatieve rente nu 
aanpassing van de rekenrente op basis van verwacht rendement de enige juiste 
weg is. 
Minister Wouter Koolmees en directeur Klaas Knot van de DNB houden echter 
stug vast aan de risicovrije rente. Zij moeten dit loslaten! Voor de bepaling van 
de premie mag van beide heren al jaren met een hoger verwacht rendement 
worden gewerkt!  
Gebruik het verwachte rendement, uiteraard voorzichtig bepaald, nu ook bij de 
berekening van de kosten van de uit te keren pensioenen!  
Het stug vasthouden aan de risicovrije rente in een tijd met lage of zelfs 
negatieve rente is de bijl aan de wortel van ons wereldwijd geprezen 
pensioensysteem.  

Door de rekenrente aan te passen komt er meer ruimte voor indexatie. 
Kortom: Het is de hoogste tijd dat de rekenrente wordt aangepast! 
Dat geeft ook meer ruimte aan het Philips pensioenfonds om te indexeren. Het 
zou ook goed zijn voor de Philips Gepensioneerden die inmiddels al zo’n 10% 
indexatieachterstand hebben opgelopen. Jongere generaties kunnen de 
indexatieachterstand misschien nog inlopen, maar veel van de Philips 
gepensioneerden hebben die tijd niet meer. 

De Federatie heeft zich ingezet voor een snellere indexatie. 
We zijn dan ook verheugd dat we vorig jaar een stap hebben gemaakt zodat 
sneller geïndexeerd kan worden. Sommigen zeggen dat de vakorganisaties dat 
geregeld hebben, maar ik kan u vertellen dat de Federatie hier het meest voor 
heeft gestreden. De vakorganisaties vonden het belangrijker dat de 
pensioenopbouw voor de actieven op hetzelfde niveau zou blijven. Daarvoor 
hebben ze moeten instemmen met meer indexatie. Namens alle Philips 
gepensioneerden zal de Federatie zich voor nog snellere indexatie inzetten. 
Onze vertegenwoordigers in het bestuur van het pensioenfonds zullen deze 
argumenten dan ook met kracht op tafel brengen 
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Roel Fonville, voorzitter FPVG 

Terugblik op de Kerstkienmiddag van “Kontakt” op 17 
december 2019 
 
Frans Roorda heet ons allemaal hartelijk welkom en deelt mee dat er 115 leden 
aanwezig zijn. Een speciaal welkom voor mevrouw De Vries, de heer Hoekema 
en mevrouw Boonstra-de Vries omdat ze voor het eerst aanwezig zijn op een 
“Kontakt”middag.  
 
Van Trienke Huitema krijgen we het Wel & Wee te horen. 
Er is een kaart verstuurd naar : 
Mevr. Blaauwbroek  Weibuorren   Ureterp 
Dhr. Poelstra   Van Knobelsdorffplein   Drachten 
Mevr. v.d. Meer-Boersma Dr. G. van Schouwenlaan  Heerenveen 
 
Ziekenbezoek heeft gehad: 
Fam. F. de Jong    Fabriciuslaan    Drachten  
 
Na het Wel & Wee onthult Sixtus de prijzen voor het kienen. Er is weer van alles 
ingekocht en ook Philips heeft weer een steentje bijgedragen door diverse 
cadeaus te schenken. We hebben er allemaal zin in en we beginnen met een 
staande ronde voor de vrouwen met als prijs een Senseo koffiepadmachine. De 
laatste die blijft staan is mevrouw Meijer en zij kan voortaan genieten van een 
lekker kopje koffie. 
Na een paar gewone rondes is het pauze en kunnen we even bijpraten onder het 
genot van een kop koffie of thee met een heerlijke kerstkrans. 
Als iedereen voorzien is van koffie/thee starten we weer met een staande ronde 
voor allemaal. Mevrouw Miedema is de gelukkige en zij mag een 
levensmiddelenpakket mee naar huis nemen en ze krijgt als toegift een Philips 
Avent babyfles. 
Ook hebben we nog een staande ronde voor de heren. In deze ronde wordt de 
heer Wijnia de eigenaar van een One Blade Pro scheerapparaat. Ook hij krijgt er 
als extraatje een babyfles bij. Na een aantal rondes is het tijd voor een drankje 
en een lekker chocolaatje. 
Maar de prijzen zijn nog lang niet op en we beginnen weer met een staande 
ronde voor allemaal waarbij een prachtige Stofzuiger te winnen is. Mevrouw G. 
Spoelstra is de winnares en zij kan haar huis maar spic en span maken.  
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Na een paar gewone rondes is het al weer 16.30 uur en zijn we toe aan de 
slotronde. 
Altijd weer spannend. Wie zou geluk hebben en als eerste een rijtje vol hebben?  
Al snel zijn er twee heren die tegelijk “bingo” roepen. Na loting mag de heer 
Hoekema de prijzen meenemen. De troostprijs in de vorm van blikjes vruchten is 
voor de heer T. de Jong. 
Dan gaan we voor 2 volle rijen en de heer A. Kooistra heeft geluk. Hij gaat ook 
niet met lege handen naar huis. En tenslotte voor de hele kaart. Op de kaart van 
de familie Roorda zijn als eerste alle cijfers weggestreept en dus is de laatste 
prijs voor hen. 
Het is inmiddels bijna 17.00 uur en de hoogste tijd om naar huis te gaan. We 
kunnen terugkijken op een gezellige middag. 
Frans wenst ons allemaal wel thuis en goede feestdagen toe en spreekt de wens 
uit dat we elkaar 21 januari weer mogen begroeten op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
De vrijwilligers die ziekenbezoek doen, of meehelpen met podium opbouwen 
e.d. worden verzocht nog even te blijven. Zij krijgen als dank een attentie 
aangeboden.  
 
 
 

Alie Elgersma 
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25 maart Regio Noord bijeenkomst voor alle leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 maart 2020 wordt er weer een informatieve 
bijeenkomst georganiseerd voor  alle leden van de 
Verenigingen van Gepensioneerden in de regio Noord.  
 
Het programma is nog niet helemaal bekend, maar het zal in ieder geval gaan 
over de pensioensituatie. U krijgt ook ruimschoots de gelegenheid om vragen te 
stellen. Ook leden van de LBPG (Landelijke Bond van Philips Gepensioneerden) 
en gepensioneerden die (nog) geen lid zijn, worden uitgenodigd.  
Vorig jaar hadden we een redelijke opkomst. Wij hopen dit jaar op een ruime 
opkomst.  
 
Naast informatie van de FPVG zijn we bezig om nog een aanvullend 
programmaonderdeel toe te voegen. 
 
Meer informatie zal in het maart-nummer geplaatst worden.  
Samen met het maart-nummer krijgt u een persoonlijke uitnodiging voor deze 
bijeenkomst.  
 
U bent van harte welkom! 
 

. 

Federatie Regio- Noord 
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Ledenwerving 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Dus als u iemand tegenkomt die 
bij Philips (Drachten)   heeft gewerkt, kunt u hem of haar attent maken op het 
bestaan van onze vereniging. Ook de partner van een overleden Philips 
medewerker kan lid worden. Voor meer informatie kan degene een mailtje 
opsturen 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 Philips Drachten,t.a.v.: Vereniging van Gepensioneerden  Philips 
Drachten “Kontakt”, Antwoordnummer 1006, 9200 VB Drachten 
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Bestuur   

 Voorzitter: Vacature  
  
 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:            Dhr. J. Prakken 
 Mevrouw De Rooweg 187 9203  DT Drachten  tel:0512-520488 

Opgave nieuwe leden van de  biljartclub bij de secretaris 


