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Voorwoord 

Prachtige ervaring en emotioneel afscheid. 
 
Het was een regenachtige dag. Niet een dag met af en toe een bui maar zo’n dag 
dat het continu regent. We hadden twee etappes van het Pieterpad gepland voor 
drie dagen wandelen.  Startpunt Braamt met als eindpunt Groesbeek. We 
vroegen ons af of het zou lukken met paraplu, poncho of regenjas met 
bijpassende broek? Helaas, het werd de hele dag wandelen in het regenpak. 
Maar het was toch genieten van de natuur en de omgeving. Een etappe met veel 
bos, veel paddenstoelen en bijzondere creaties van mos op boomstronken. 
U kent waarschijnlijk wel het fenomeen Happy Stone. 
 
Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en vervolgens 
ergens neergelegd om de vinder blij te maken. Als je zo’n steen vindt mag je deze 
meenemen naar huis of op een ander plekje neerleggen om iemand anders 
een geluksmomentje te bezorgen. Zo zwerven de beschilderde stenen door het hele 
land om mensen blij te maken.  
 
Zo werd ook ik gelukkig gemaakt door een prachtig tafereel met stenen en een 
heel bijzondere steen. Ik heb ‘haar’ laten liggen, zodat anderen eenzelfde 
geluksmoment mogen ervaren. 
 
Ik prijs me weer gelukkig u te mogen ontmoeten op 9 november in de Lawei. We 
gaan er even met elkaar op proosten.   
 
Als bestuur hebben we afscheid genomen van Trienke en Simon Huitema, en 
Geertje Rodenburg met een grote bos bloemen en een verdiende kleinigheid.   
 
  
Veel leesplezier. 

Met een warme groet, 

Felix Ernens 
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Bij de omslagfoto 

Op de foto op de omslag staat gebouw AA (Gebouw Sluis) zoals het er nu uitziet. 
In het afgelopen jaar is het volledige gerenoveerd en ook van binnen is het 
geheel verbouwd. Het gebouw heet nu “Skill” (Shared Knowledge Innovation 
Learning Lab) Verderop in het boekje kunt u meer lezen over de huidige functie 
en ziet u enkele foto’s van het interieur.  

Onderstaand stukje over gebouw “Sluis” stond in het boekje dat verschenen is 
ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Philips Drachten in 1975. 

Drachten was een 
streekcentrum. Na afloop 
van de Tweede 
Wereldoorlog was men er 
algemeen van overtuigd 
dat de oude situatie van 
grote werkloosheid en 
stagnatie niet mocht 
terugkeren.   
Industrialisatie werd als 
dé oplossing van de 

economische kwalen gezien. Het is opmerkelijk dat aanvankelijk niet het 
gemeentebestuur, maar een aantal particulieren de handen uit de mouwen 
staken. In 1946 werd op initiatief van burgers de stichting "Commissie ter 
bevordering van de industrie te Drachten" opgericht. Er werd een 
gemeenschappelijk werkplaatsgebouw (in de Philips-mond bekend als gebouw 
Sluis) neergezet aan de Oliemolenstraat. Het kwam eind 1949 gereed en al gauw 
bleek er een goede belangstelling voor te bestaan. 

Achteraf bezien heeft dit gebouw de functie van een doorgangshuis gekregen.   
Verscheidene nieuwe Drachtster bedrijven hadden hier hun bakermat. Deze z.g. 
industrieflat is later bij het Philips complex getrokken.   In de eerste jaren streken 
in Drachten diverse bedrijven en bedrijfjes neer: een meubelfabriek, een 
kinderwagenfabriek, een duimstokkenfabriek, de HADEWé en een filiaal van 
Sluis' machinefabriek.  
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Afscheid bestuursleden 
 
Op 28 september hebben we als bestuur en de partners een fietstochtje gemaakt 
in de omgeving van Drachten. Hierbij hebben we op de begraafplaats van Oud-
Beets het graf van Cornelia van Lynden bezocht. In 1880 overleed ze op 20-jarige 
leeftijd als gevolg van een TBC besmetting.  
Ter nagedachtenis aan hun  enig kind   hebben  haar ouders in hun testament 
een regeling getroffen, waardoor de  werken van Freule Cornelia konden worden 
voortgezet.  Lyndensteyn zou na hun dood  een bestemming als kinderziekenhuis 
krijgen, ondergebracht in een  Stichting.  
Van tbc-kliniek voor kinderen via buitenkliniek voor poliopatiëntjes, werd de 
bestemming in 1958 gewijzigd in kinderrevalidatie voor Noord-Nederland. In 
1996 werd de kliniek uitgebreid met revalidatie voor volwassenen. 

Vervolgens hebben we de tentoonstelling in de tuin van Lyndensteyn in 
Beetsterzwaag bezocht.  

Als afsluiting zijn we met zijn allen gaan eten bij het restaurant  “Thús” aan het 
Moleneind in Drachten. Hoewel hij eigenlijk op deze dag gesloten was is hij 
speciaal voor ons open gegaan.  

Tijdens dit etentje hebben we als bestuur afscheid genomen van Trienke 
Huitema en Geertje Rodenburg. Zij werden door Felix Ernens toegesproken en 
ontvingen een boeket bloemen en een cadeaubon. 
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 Verenigingsnieuws september/oktober 
Omdat onder de huidige omstandigheden ziekenbezoek niet mogelijk is, wordt in 
plaats daarvan een kaartje naar de zieke leden gestuurd.  
 
Er is een kaart verstuurd naar: 
Dhr. A. Zandman Het Haagje  Hoogeveen 
Dhr. W. Huisman Dwarswijk  Drachten 
Mevr. Smit-van Houten Burefen  Drachten 
Dhr. K. Nieuwenhuis J.F. Kennedylaan Drachten 
 
 
Overleden 
10 sept. Mevr. J.A. Trip-Sweertman  81 jaar  Drachten 
18 sept. Mevr. S. Blaauwbroek-de Boer 73 jaar  Ureterp 
23 sept. Mevr. A. Blaam-de Boer 91 jaar  Drachten 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
19 aug. Fam. J. van der Ploeg Drachten 55 jaar getrouwd 
16 sept. Fam. D.J. van der Wal Drachten 55 jaar getrouwd 
13 okt. Fam. S. Havinga Drachten 60 jaar getrouwd 
11 nov. Fam. M. Bliek Drachten 55 jaar getrouwd 
28 dec. Fam. J. Koopmans Drachten 60 jaar getrouwd 
30 dec. Fam. Th. Kleiterp Gorredijk 50 jaar getrouwd  
 
Bedankjes 

Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik van “Kontakt” heb 
ontvangen voor mijn 85e verjaardag. 
       Mevr. T. v.d. Vlis-de Jong 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket wat ik op mijn verjaardag heb 
ontvangen.  Met vriendelijke groet, 

Jikke Leclercq - Kijlstra 
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Hartelijk dank voor het geweldig mooi boeket bloemen dat we gekregen hebben 
voor ons 55 jarig huwelijksjubileum. Met vriendelijke groet,  

Doede en Nellie van der Wal 
 
Ik wil “Kontakt” hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik voor mijn 
90ste verjaardag kreeg. 

B. Zijp-Nieuwenhuis. 
 
Heel erg bedankt voor de mooie bos bloemen die ik heb ontvangen voor mijn 
90e verjaardag! 

Mevrouw J. Boltjes- Van der Vegt 
 

Allen die hebben meegewerkt aan het tot een succes maken van onze diamanten 
bruiloftsdag met bloemen en/of een brief, heel hartelijk bedankt. 

Foekje en Olivier Sterk 
 
Hierbij wil ik “Kontakt” hartelijk bedanken voor het prachtige bos bloemen die ik 
heb gekregen voor mijn 75ste verjaardag.  

Iepie Boonstra-de Vries  

 
 
Myshop in Drachten. 

 
Van 10 t/m 12 november komt Myshop weer in Drachten. 
De verkoop vindt plaats in een grote tent die is opgesteld  
op het parkeerterrein van het Philipsterrein tegenover de 
bewakingsloge aan de Oliemolenstraat. 
De openingstijden zijn:  
10  en 11 november: 9:00 - 18:00 uur 

12 november: 9:00 - 14:00 uur. 
Op onze website (www.kontakt-philips.nl) staat een folder met de diverse 
aanbiedingen die gelden tijdens de verkoopdagen in Drachten. 
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“Myn Skip” op dinsdag 9 november 2021 in de Lawei 
 
Er hebben zich ruim 200 leden aangemeld 
voor deze middag. De leden die zich 
aangemeld hebben, hebben de 
toegangskaarten inmiddels ontvangen. Het 
belooft een gezellige middag te worden.  
De voorstelling “Myn Skip” gaat over de 
geschiedenis van het skûtsje  Een 
voorstelling over hard werken, over lief en 
leed, over stoer en kwetsbaar, over winnen 
en verliezen. Maar vooral ook verhalen over 
het skûtsje, van werkschip naar woonschip 
naar een recreatieschip. Verhalenverteller 
Age Veldboom neemt het publiek op 
enthousiaste wijze mee in de wereld van het 
skûtsje, die hij als geen ander kent. Het duo 
Ella & Herman speelt en zingt speciaal voor 
deze voorstelling geschreven liederen. De 
verhalen, beelden en liederen zorgen voor 
een tot de verbeelding sprekende reis door 
100 jaar skûtsjehistorie. 
 

Prijswinnaars fietstocht 2021 
De prijswinnaars van de fietstocht worden in de pauze van de voorstelling 
“Myn Skip” bekendgemaakt.  

 
Kerstkienen op woensdag 22 december 2021 in het 
bedrijfsrestaurant 
We kunnen op deze dag weer terecht in het Bedrijfsrestaurant van Philips. Op 
verzoek van het bedrijf zijn onze Kontaktmiddagen verplaatst van dinsdag naar 
woensdag. Deze keer is het de vierde woensdag van de maand i.p.v de derde 
woensdag. Ook in 2022 zullen de bijeenkomsten in het bedrijfsrestaurant op 
woensdag plaatsvinden.  
Het belooft weer een gezellige middag te worden. Bovendien maakt u kans op 
een mooie prijs.   
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Benoeming bestuurslid Vicevoorzitter 
In het boekje van september hebben we gemeld dat het bestuur Joop de Graaf 
heeft voorgedragen voor de vacature van Vicevoorzitter. Door de leden konden 
tegenkandidaten worden aangedragen vóór 15 oktober.  Hiervan is geen gebruik  
gemaakt zodat de benoeming van Joop Graaf per 15 oktober 2021 definitief is. 
Vanaf deze plaats feliciteren we hem met deze benoeming en wensen hem veel 
succes bij het vervullen van de bestuursfunctie.  

Het bestuur 
  

 
Nieuws van de biljartclub 
 

Na een gedwongen corona pauze 
van 18 maanden is de biljartclub 
weer gestart met de wekelijkse 
bijeenkomsten.  
Deze avonden vinden plaats op de 
maandagen van 19.00 tot plus minus 
22.00 uur. 
Dan wordt er gedurende het 
winterseizoen, op een gezellige 
manier  een onderlinge competitie 
gespeeld. 
 Ook wordt er in die periode een 

bekertoernooi gespeeld, waarbij de winnaar steeds doorgaat naar de volgende 
ronde. 
Echter de club kan er wel wat gezellige enthousiaste leden bij hebben, dus 
liefhebbers van het spelletje twijfel niet langer maar 
kom lekker biljarten in het Philipsrestaurant.  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Jippe van der Galiën (0512-513693) 
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Welkom in ‘SKILL’ 
  

Het prachtige gerenoveerde 
monumentale gebouw, voorheen 
gebouw AA, is gerenoveerd en heeft 
een nieuwe naam:  
SKILL – Shared Knowledge Innovation 
Learning Lab  
Inmiddels maken veel Philips 
medewerkers al volop gebruik van de 
prachtige vergaderfaciliteiten van 
SKILL.   
Een geweldige aanwinst voor onze 
site!  
  
Achtergrondinformatie SKILL  
Het monumentale gebouw aan de 
Oliemolenstraat is vernieuwd en heeft 

een nieuwe naam gekregen die recht doet aan de functie van het gebouw: 
‘SKILL, Shared Knowledge Innovation Learning Lab’. Een plek waar je samen 
kunt innoveren, kennis kunt delen of uitwisselen en onderzoek kunt 
doen.  Een plek waar studenten en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en 
samenwerken aan de toekomst. De afgelopen jaren hebben we samen met 
het Innovatie Cluster Drachten en de ondersteuning van gemeente 
Smallingerland en Provincie Fryslân hard gewerkt om dit modern shared 
facility gebouw te realiseren, wat een belangrijke rol zal spelen in de regio 
Noord-Nederland. 
 
Naam 
SKILL is een afkorting voor Shared Knowledge Innovation Learning Lab.  De 
naam beschrijft de kern van de functie van het gebouw. Je kunt hier 
samen kennis delen of uitwisselen, innoveren, leren en onderzoek doen. 
SKILL betekent ook vaardigheid, in dit gebouw kun je vaardigheden op 
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doen. Daarnaast is het ook een plek waar studenten en bedrijfsleven 
elkaar ontmoeten. 
  
Historie 
In 1966 is dit gebouw aan Philips verkocht.  Voor die tijd was het een 
bedrijfsverzamelgebouw met een belangrijke rol voor de regio, nu 55 jaar 
later is dit weer een belangrijke ontmoetingsplek, de cirkel is rond. 
  
Samenwerking met Provincie Fryslân en gemeente Smallingerland 
Het prachtige energiezuinige gebouw geeft ruimte aan een collegezaal, 11 
vergader- en opleidingsruimtes, een kantoorruimte voor het ICD en een 
ICD-testruimte - gericht op R&D-projecten. De renovatie is mede mogelijk 
gemaakt door gemeente Smallingerland en provincie Fryslân. Deze 
belangrijke partners zien ook het belang van de functie van dit gebouw 
om zo studenten beter op te leiden en een antwoord te geven op het 
gebrek aan goed opgeleid technisch personeel, wat zo belangrijk is voor 
de hightech regio rondom Drachten. 

Collegezaal 
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Flexibele werkplekken 

Laboratorium ICD 
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Interview over de hobby van Ruud Schaake 
 
Een geboren Amsterdammer verzeild in Drachtstercompagnie 
Ruud is bij Philips begonnen op 1 mei 1982 in Oosterhout. Philips had toen een 
joint venture met de Firma Dupont: PDM. Misschien zegt jullie de wielerploeg 
PDM nog iets. Er werden bij PDM audio- en videobanden gemaakt. Even 
technisch: Zo’n zwarte videoband was voorzien van een magnetische laag. 
Hiervoor werd chroomdioxide pigment gebruikt, het beste materiaal voor deze 
toepassing. Dupont stapte na een aantal jaar uit de joint venture. Misschien 
herinneren jullie je het interview met Roel Buis in een eerdere editie (maart 
2021). Hierin staat dat Roel daar in 1983 directeur werd. In 1987 ging Ruud naar 
Philips Zwolle (Components). Eind 1989 ging PDM toch weer kriebelen en ging 
Ruud terug naar PDM. 
 
PDM ging in 1993 failliet. Ruud ging toen tijdelijk naar de centrale milieudienst 
van Philips (CEEO). Ruud wist dat Roel Buis in Drachten zat en heeft gesolliciteerd 
bij Roel. Het sollicitatie/lunchgesprek was verwarmend. Echter op dat moment 
waren er geen passende vacatures. 
 
Inmiddels was Ruud bij Philips CFT (Centrum Fabricage Technieken) gaan werken.  
 
In 1997 kwam Ruud naar Drachten als groepsleider Chemie en Polymeren, bij de 
afdeling LTM (Laboratorium voor Technologie en Materialen), bij Rinus Bliek, een 
zeer gewaardeerde afdelingschef met visie over zijn afdeling LTM, DAP en 
Drachten in zijn geheel als fabriek. De afdeling LTM heeft nadien vele namen 
gehad, LTM, ATC, AT, HIIC en uiteindelijk werd het TEG. Het rode moderne 
gebouw waarin ze momenteel gehuisvest zijn is goed te zien vanaf de 
gemeentelijke brandweerkazerne.   
 
In 1999 is het gezin gaan wonen in Drachtstercompagnie.   
 
Eind december 2013 is Ruud de eerste keer met pensioen gegaan. Omdat zijn 
opvolger pas halverwege 2014 zou beginnen werd hij gevraagd om als 
gepensioneerde weer in dienst te komen. Op zijn verzoek in deeltijd, drie dagen 
per week. Vanuit Amsterdam kreeg hij een projectplan te lezen over 
verduurzaming. Hierover had Ruud de nodige ideeën, waarop de leidinggevende 
over dit project hem vroeg om uitvoering te geven aan een door Ruud aangepast 
plan.  
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Op zijn 70e is hij echt met pensioen gegaan. Dat was eind 2019. Samen met 
andere gepensioneerden verzorgt Ruud nog steeds rondleidingen door de fabriek 
Drachten. Door Corona heeft dit stil gelegen, maar het begint binnenkort weer.  
 
Naast zijn werk werd Ruud mantelzorger voor zijn vrouw, die nu drie jaar in 
verzorgingshuis De Wiken woont.  
 
Ruud zijn hobby’s 
Naast lezen, klassieke muziek en fitness, zijn hobby’s vooral vrijwilligerswerk. Hij 
is voorzitter van de lokale cliëntenraad van Rispinge en De Wiken. Lid van de 
centrale cliëntenraad van ZuidOost Zorg, en heeft zitting in de cliëntenraad van 
de gemeente Smallingerland. 
 
Als veel tijd slurpende hobby heeft hij het voorzitterschap van de Voedselbank 
Smallingerland sinds eind 2019. 
 
Enkele kerncijfers van de Voedselbank Smallingerland: 
Ze hebben 150 adressen, met in totaal 450 monden, in Smallingerland.  Men 
heeft pas recht op een voedselpakket als er per week niet meer te besteden is 
dan € 35,- voor eten, drinken, reizen, kleren, cadeautjes enz., per persoon.  Dus 
als men op bijstandsniveau zit, gaat men ervan uit dat iemand zich volledig redt 
met dat geld. Wie bij de voedselbank aanklopt zit ver onder bijstandsniveau.  
 
Intake: Er vindt een screening plaats, waarbij bescheiden overgelegd moeten 
worden om aan te tonen dat men voldoet aan het € 35,- criterium. Na een half 
jaar vindt vaak een her-intake plaats. 
 
Er werken zo’n 75 vrijwilligers bij de Voedselbank Smallingerland. Per dag zijn er 
10 nodig. Er zijn 6 bestuurders: Voorzitter, Bestuurder Facilitair, Penningmeester, 
Secretaris, Bestuurder Screening en Bestuurder Uitdeling. 
 
De Voedselbank Smallingerland is gevestigd in een pand op De Giek 22a. De 
klanten komen, vanwege privacy, binnen aan de achterkant van het gebouw. De 
Voedselbank is alle werkdagen open, van 10:00 tot 12:00 uur. Het streven is om 
voedsel uit te geven dat voldoende is om twee keer per week van te eten. 
 
Door Ruud ben ik rondgeleid. Er is een grote koel- en diepvriescel. Helaas zijn ze 
niet te goed gevuld. Het gebouw en alle logistieke processen moeten zo ingevuld 
worden dat er aan de voedselveiligheidseisen wordt voldaan. Er vindt ook 
regelmatig externe controle plaats door de voedsel- en warenautoriteit (NVWA). 
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Ze zijn trots op de hoge score (9,6) die gehaald is tijdens een audit. Men kan dus 
niet alles wat aangeboden wordt zomaar accepteren. Er wordt goed gelet op 
houdbaarheidsdata. 
 
De pakketten worden zorgvuldig samengesteld.  
 

 
 
Waar komen de producten vandaan.  
Elke dag om 8:00 uur gaat er een speciale bus met ingebouwde koel- en 
diepvriescel rijden door Smallingerland om bij de winkels overgebleven of 
incourante producten op te halen.  Dit moet voor 10:00 uur binnen zijn. Het 
komt van winkels, bakkers en bedrijven. 
 
Aanvoer van voedsel stagneert. Er wordt de laatste tijd beduidend minder 
aangeboden. In het  kader van duurzaamheid zijn er steeds meer acties binnen 
supermarkten om vlak voor de houdbaarheidsdatum de producten met grote 
korting te verkopen. Uiteraard is dit goed om verspilling te voorkomen. De 
aanvoer van verse groente is al een jaar problematisch. Men zoekt sponsoren om 
diepvriesgroente in te kunnen kopen. 
Ruud is bang dat er steeds meer ingekocht moet gaan worden. 
 
Naast de plaatselijke, is er een landelijke voedselbank, die met grote bedrijven 
afspraken maakt en goederen verdeelt onder de lokale voedselbanken.   
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Ook vinden er acties plaats door vrijwilligers bij de uitgang van winkels in 
bepaalde periodes, waarbij particulieren producten geven. U bent ze vast wel 
eens tegengekomen bij een winkelcentrum tijdens uw kerstinkopen  Maar ook 
vanuit de kerken en voetbalverenigingen worden er acties gehouden.   
 
Kerstpakketten die overblijven bij Philips gaan ook naar de voedselbank. 
Ditzelfde gebeurt door meerdere bedrijven. 
 
Ook kunnen Douwe Egbertspunten worden ingeleverd, die dan weer pakken 
koffie opleveren. Voedselbank Smallingerland kan niet draaien zonder giften. Er 
zijn veel operationele kosten, zoals huur, verlichting, verwarming, 
brandstofkosten voor vervoer, onderhoud enz. 
 
Giften komen van verschillende instanties en personen; particulieren, bedrijven, 
winkels, kerken, scholen, maar ook van de gemeente (subsidie). 
  
Niemand binnen de organisatie krijgt geld voor zijn/haar werkzaamheden Het is 
allemaal vrijwilligerswerk. 
 
Bedankt voor het interview, 
Felix Ernens 
 
Onderstaande foto kreeg Felix van Ruud Schaake. Een grappige manier om aan te 
geven dat de doos rechtop behoort te staan.  
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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. 
  


