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Voorwoord 
  
In juni hebben we ons Pieterpad afgerond. Zoals u wellicht weet, eindigt deze in 
de mergelgroeve van de cementfabriek van ENCI in Maastricht. Een prachtige 
wandeling door het zuidelijkste stukje 
van Limburg.  
Omdat we er toch waren hebben we ook 
het theaterstuk Dagboek van en 
Herdershond gezien. Prachtig. De TV 
serie kwam weer helemaal naar boven. 
Mijn vader zag weinig TV, maar dit moest hij toen zien.  
 
Van 20 juli tot 4 augustus zijn we in Suriname 
geweest met de Stichting Vriendschapsbanden 
Nederland-Suriname. Een goede doelen 
stichting die vele projecten in Suriname 
ondersteunt.  
Het voert te ver om een volledig verslag te 
geven van deze bijzondere reis.  

We hebben o.a. een bezoek gebracht aan 
het kindertehuis te Alkmaar (dorp, resort en 
voormalige plantage aan de 
Commewijnerivier). Dit kindertehuis behoort 
toe aan de Evangelische Broeder Gemeente 
van Suriname. Het heeft de mooie naam 
“Sukh-Dhaam” wat betekent: Huis van Geluk. 
Het kindertehuis heeft een opvangcapaciteit 
voor 48 pupillen in de leeftijd van 4 tot en 

met 17 jaar. Er is ook een klein kerkgebouw op het terrein. De dagelijkse leiding 
staat onder leiding van een directrice. Zij heeft zelf 9 jaar als kind van dit tehuis 
mogen genieten. Naast schoolspullen hadden we 25 kilo aan leesboekjes mee.  
 Eén van de bezoekers stelde de vraag 
of ze voldoende hulp kregen. Hierop 
gaf ze aan dat ze zich geen zorgen 
maakte. Er komt altijd weer iets op 
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ons pad, waarmee we het redden. We vragen, maar;  
 Hij geeft niet wat we willen, maar wel wat we nodig hebben. Wat is het mooi 
om mensen te treffen die zo met passie werken voor hun medemens. 
Ook zijn we op bezoek geweest bij een werkplaats 
waar mensen met een achterstand naar de 
arbeidsmarkt werken. Toen ik dit zag en met welke 
werktuigen men werkt, dacht ik aan mijn technische 
Philips ervaring om processen te verbeteren.  

We hebben de Nederlandse ambassade 
bezocht en zijn ontvangen door de 
ambassadeur.  

 
Ook in Suriname is Friesland dichtbij.   En de plaats Groningen. 
 
Vrijdag 26 augustus was ik bij de repetitie van het stuk Festival Overmorgen. Ik 
was ontroerd hoe ze het deel van de komst van Philips in Drachten hebben 
neergezet. Enkele van onze leden zijn voor dit stuk geïnterviewd. Een theatrale 
ervaring over de vraag wanneer een nieuwe plek een thuis wordt.  
Wat hebben een oud-medewerker van Philips en een statushouder uit Drachten 
gemeen? Ze kwamen beiden naar Drachten om daar een nieuw leven op te 
bouwen. Alleen of met een gezin. Met goede moed of vol onzekerheid. 
 
Zondag 25 september om 15:00 uur is de uitvoering Festival Overmorgen in de 
Roel Oostra zaal. Lees in dit boekje hoe u kaarten kunt krijgen met korting.  
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. We gaan er weer iets moois van 
maken. Maak uw agenda’s vrij en noteer de activiteitendatums. 
Veel leesplezier. 

Met een warme groet, 
Felix Ernens 
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Bij de omslagfoto 
Een tijdje geleden fietste ik langs de 
Kraanlânnen in de buurt van De 
Veenhoop en ontdekte ik een 
kunstwerk van twee baltsende 
kraanvogels. Voor dit kunstwerk 
werden onder andere kweekwilgen 
en restmateriaal van boerenbedrijven 
gebruikt, zo werd gezegd. Ik heb toen 
een foto gemaakt en kwam deze 

laatst weer tegen en het leek me wel leuk om deze te plaatsen op de omslag van 
het boekje. Kortgeleden fietste ik er weer langs. Toen bleek dat alleen de 
draadconstructie nog over was. Misschien dat ze weer aangekleed worden als de 
wilgen weer aan een knotbeurt toe zijn. 

Wat zou het toch geweldig zijn als de oorspronkelijke bewoners, de kraanvogels, 
terugkeren naar de Kraanlânnen. Aan deze bijzondere vogels heeft dit gebied zijn 
naam te danken. In de zestiende eeuw broedden ze in het gebied. 

Helaas hebben deze sierlijke vogels het gebied al heel lang geleden verlaten, 
omdat hun leefgebied van uitgestrekt moerasbos steeds kleiner werd. Ze 
verdwenen zelfs helemaal uit Nederland, maar in 2001 klonk hun kenmerkende 
trompetgeschal weer in het Fochteloërveen. Sinds die tijd broeden daar deze 
sierlijke vogels. Dankzij een herinrichting van de Kraanlânnen is de kans op hun 
terugkeer naar It Fryske Gea vergroot. Het gebied ligt er in ieder geval klaar voor 
en moerasvogels en de otters profiteren hiervan volop mee. 

Frans Roorda 
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Verenigingsnieuws mei t/m augustus 2022 
 
Er is een kaart verstuurd naar de zieken: 
26 juli  Mevr. Kuiper   Drachten 
28 juli Mevr. H. Poortvliet Drachten 
9 aug. Dhr. D. Geertsma Drachten 
 

Bloemen i.v.m. beterschap verzorgd voor: 
24 mei Dhr. C. Blesma  Drachten 
7 juni Dhr. R. Boivin  Drachten 
8 juni Mevr. G. Spoelstra Drachten 
 
 

Overleden 
10 mei  Mevr. J. Jongsma-Witteveen 77 jaar Drachten 
31 mei  Mevr. A. Douma-van der Sluis 88 jaar Oosterwolde  
13 juni Mevr. A. Bouma-de Vries 90 jaar Burgum 
25 juni Dhr. P. Bos  87 jaar Drachten 
21 juli Dhr. B. Bouma  92 jaar Drachten 
29 juli Dhr. J.A. van der Werff 89 jaar Drachten 
31 juli Mevr. S. de Jong-Kingma 90 jaar Drachten 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
17 mei  Fam. A. Kuipers Drachten 60 jaar getrouwd 
11 juni Fam. J. Woudstra Drachten 40 jaar getrouwd 
11 juli Fam. J. Loonstra Gorredijk 60 jaar getrouwd 
14 juli Fam. J. Akkerman Drachten 55 jaar getrouwd 
17 aug. Fam. J. Hoekstra Grou 55 jaar getrouwd 
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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Nieuwe Leden 
Dhr. en mevr. De Boer  Moleneind zz Drachten 
 
Van harte welkom! 
 
Bedankjes 
Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen voor mijn 85ste 
verjaardag. 

Gretha Dijkstra-Hoekstra 
 
Hartstikke leuk gebaar, een prachtig boeket bloemen voor een flink zieke Cor. 
Heel hartelijk bedankt, ook namens Annie natuurlijk. Dit bedankje geldt 
natuurlijk ook voor het bestuur. Met vriendelijke groet,  

Cor Blesma. 
 
Op de dag dat we 50 jaar getrouwd waren kregen we bezoek van Sixtus en Fokje, 
Ze brachten namens de Vereniging van Gepensioneerden een mooi bos bloemen 
voor ons mee. Langs deze weg willen we hiervoor graag bedanken. 
Met vriendelijke groet,  

Hanneke en Marten Dorenbos 
 
Onlangs kwam dhr. Joop de Graaf bij ons op bezoek en verraste ons namens u 
allen met een schitterend zomerboeket ter ere van ons 40 jarig huwelijk.  
Wij danken u hier hartelijk voor. Een mooie zomer gewenst!  

Jan en Juliët Woudstra- Boers 
 
Ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum ontvingen wij namens 
“kontakt” een prachtig boeket bloemen. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Albert en Sieuwke Kuipers 
 
 
Bij deze wil ik het bestuur bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik heb 
gekregen na mijn knieoperatie.  

Rennie Boivin 
 
Bij deze wil ik het bestuur van "Kontakt" hartelijk bedanken voor het prachtige 
boeket bloemen dat ik mocht ontvangen voor mijn 75ste verjaardag. Met 
vriendelijke groet,  

A.Meijer-van der Leest.   
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Kontaktmiddagen en overige activiteiten 2022-2023 
 
21 sept. Notaris Anna de Vries 
 Bedrijfsrestaurant 
 
5 okt. Verrassingstocht 
 
26 okt. Shantykoor “De Brêgesjongers” 
 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 met na de pauze 

Klaas Geschiere, directeur van Norma geeft een inleiding over 
de ontwikkelingen bij Norma en de op handen zijnde 
verhuizing naar industrie terrein A7. Hierna is er een excursie 
naar hal 4. Wat is er nog te herkennen van de CW (Centrale 
Werkplaats.) 

 Bedrijfsrestaurant 
 
21 maart Toneel? 
 Lawei 
 
28 maart Regio Noord bijeenkomst 
 
19 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
3 mei Dagtochten 
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Kontaktmiddag 21 september:  
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 

Plaats: Bedrijfsrestaurant 

Aanvang: 14:00 uur (zaal open vanaf 13:30 uur) 

 
 
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, Atze de Haan 
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Woensdag 26 oktober: Shantykoor  “De Brêgesjongers” 

 

Op deze “kontaktmiddag” treedt het shantykoor “De Brêgesjongers”  uit Opeinde 
voor ons op. Het koor bestaat uit 35 leden. Met een keuze uit meer dan honderd 
nummers is er eigenlijk wel voor ,,elck wat wils’’. Het repertoire varieert van 
shanties tot folksongs, maar ook voor liedjes uit het Frysk Lieteboek en het 
populaire genre draaien ze hun hand niet om.  

Het belooft een gezellige middag te worden, u bent van harte welkom 

Plaats: Bedrijfsrestaurant Philips 

Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur)  
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Dinsdag 15 november: 
Fjlimsk met het 
programma: “Wêr sil dit 
hinne?” in de Lawei 

Drie Friese toppers bundelen 
opnieuw hun krachten.  
Het eerste theaterprogramma 
van zangeres Griet Wiersma, 
troubadour Piter Wilkens en 
goochelaar Minze Dijksma 
werd al enthousiast 
ontvangen.  
Recensenten spraken over een 
“heerlijke avond” (De 
Woudklank) en een “hilarische 
show” (Heerenveense 
Courant). 

Griet Wiersma en Piter Wilkens 
boeien en ontroeren met hun 
zangtalent en brengen ook 
verrassende duetten.  

Minze Dijksma verbluft het publiek met zijn goochelkunsten.  
In de vele sketches worden hun afzonderlijke kwaliteiten een komische 
optelsom. De hilarische typetjes van Griet gecombineerd met de gortdroge 
humor van Piter Wilkens en Minze Dijksma. 

Ze bieden een programma om alle zorgen uit het dagelijkse leven te vergeten en 
verbazen zich over de jachtige wereld waarin we leven. Griet, Piter en Minze 
vragen zich dan ook af:    “Wêr sil dit hinne…?” 

 
In verband met de organisatie is het noodzakelijk dat u zich hiervoor opgeeft. Dit 
kan via onze website www.kontakt-philips.nl of door invullen van het  
aanmeldingsformulier in dit boekje. Opgave is mogelijk tot 28 oktober  2022. 
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Deze middag zijn ook introducés welkom. U kunt op het aanmeldingsformulier 
aangeven hoeveel kaarten u wilt ontvangen voor introducés. Per lid kunt u 
maximaal 2 introducékaarten bestellen.  
 
Toegangsprijs: leden:   € 5,- per persoon 
   Introducés  € 10,- per persoon 
 
Plaats:             De Lawei Drachten 
Aanvang: 14:00 uur (zaal open 13:30) 
 
Na aanmelding ontvangt u ca. 8 november een toegangskaart voor uzelf 
(voorzien van uw naam) plus de door u aangevraagde kaart(en) voor introducés 
(zonder naam). Als u een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven 
wordt het verschuldigde bedrag (inclusief het bedrag voor de introducékaarten) 
op of omstreeks 15 november afgeschreven. Hebt u geen machtiging afgegeven 
dan betaalt u het verschuldigde bedrag na ontvangst van de toegangskaart(en) 
 

U bent van harte welkom! 

 
In 1985 kreeg iedere medewerker een wandklok.  
Misschien weet u het nog. Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van Philips 
Drachten in 1985 kreeg iedere medewerker als aandenken een wandklok cadeau. 
Dat deze van goede kwaliteit waren blijkt uit het feit dat er nog steeds een 
werkende klok hangt in een schoollokaal ergens in Drachten.  
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Aanmeldingsformulier voor de voorstelling  op dinsdag 15 
november  2022 in de Lawei. 
 
Ja, ik/wij kom(en) op 15 november  2022 naar de Lawei. 
 
Naam:    
 
Straat+huisnr:    
 
Postcode/woonplaats   
   
E-mail adres:__________________________________________________ 
 
Ο ik kom alleen   

Ο ik kom samen met mijn partner die ook lid is van Kontakt  

Aantal kaarten voor introducés: _____ (maximaal 2) 
 
Voor personen met een lichamelijke beperking is een gereserveerde plaats 
mogelijk (b.v. slecht ter been, slechthorend of slechtziend) 
 
Ο Ik/wij wil(len)  graag in aanmerking komen voor een gereserveerde plaats. 
 
Reden: _________________________________________________ 
 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 
 
 
Handtekening: _________________________________________ 
 
Dit formulier opsturen of inleveren uiterlijk 28 oktober 2022  bij Sixtus 
Muntendam, De Rien 66, 9201 AT Drachten. 
 
 
Ook kunt u zich aanmelden via de website: 
 

www.kontakt-philips.nl 
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Dinsdag 15 november in de Lawei 
 

14 
 

Verslag van de verrassingstocht van woensdag 11 mei 2022 
 
Er hadden zich ongeveer 90 personen  opgegeven. Doordat enkele leden door 
ziekte moesten afzeggen gingen er uiteindelijk 84 personen mee, verdeeld over 
twee bussen. 

Bus A met reisbegeleider  
Sixtus en Ehbo’ster Joukje, Bus 
B met reisbegeleider Frans en 
Ehbo’ster Iekje. 
Halfnegen zaten we met z’n 
allen in de bus op het 
Philipsterrein, allemaal blij dat 
de tocht doorging en ja, 
waarheen? Dat was de 
verrassing! Er werd druk 
gespeculeerd na bijna elke 

kruising, waar zouden we naar toe gaan? Eerst richting Heerenveen daarna 
richting Zwolle. 
 

Aan boord van de Jan Plezier kregen we koffie met gebak. 
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Ongeveer 10 uur reden we van de A28 Zwolle in en kwamen bij het IJsselkanaal 
waar een mooie boot van Jan Plezier (DE CELJO) op ons lag te wachten. 
Verwelkomd door de bemanning scheepten we ons in en zochten allen een mooi 
plekje aan een tafel. 
Weldra stak de boot van wal en gingen we door de sluis de IJssel af. 
Ondertussen kreeg iedereen koffie met gebak en werd er door de Kapitein 
gemeld dat we richting Kampen gingen.  
 
Op het bovendek genoten we van de mooie uitzichten. 
Na de koffie kon je een drankje bestellen en gingen een aantal even struinen ook 
om de boot te verkennen. Op het bovendek  genoten we van mooie uitzichten, 
de wind was hard en om te praten werd er luwte gezocht achter de stuurhut. De 
brug bij Kampen ging voor ons omhoog en we voeren Kampen voorbij verder 
naar het Ketelmeer en Schokkerhaven. En ondertussen kregen we een lekkere 
lunch aangeboden, die heel goed verzorgd was met de gebruikelijke kroket! 
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Sommigen kwamen niet verder dan het eerste bankje. 
We genoten verder van de vaartocht door het Ramsdiep, Zwartemeer en 
Zwartewater langs Genemuiden en Zwartsluis naar Hasselt, waar werd aangelegd 
en wij allen van boord gingen. Hier kregen we een uur de tijd om de stad te 
verkennen.  Sommigen kwamen niet verder dan het eerste bankje of een terrasje 
lekker genietend van de zon en het mooie weer! Hasselt is een oud Hanzestadje 
en kent een rijke historie en is best interessant om te verkennen en te bekijken. 
O.a. de Kalkovens met een museum erbij. Hier kregen we in verkorte versie 
uitgelegd hoe de ovens werkten: de schelpen werden eerst met turf en later met 
steenkool verhit voor hogere temperatuur. Om half 4 moesten we weer bij de 
bus zijn en vertrokken we uit Hasselt richting de plek waar we gingen eten. 
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In Tollebeek konden we genieten van een heerlijke maaltijd. 
We reden door Zwartsluis langs Giethoorn en Blokzijl en dwars door Emmeloord 
richting Urk maar kwamen terecht in Tollebeek bij café-restaurant De Goede 
Aanloop, waar we van een goed verzorgde en heerlijke maaltijd hebben genoten! 

 
Tegen zeven uur zat iedereen met een voldaan gevoel in de bus. Onderweg naar 
huis werden de chauffeurs van beide bussen bedankt en kregen een envelop met 
inhoud  en daarna een applaus. Ook de EHBO-ers Iekje en Joukje werden bedankt 
en ook dit werd onderstreept met applaus.  
Ook willen wij namens ons allemaal de organisatoren bedanken voor deze 
prachtige verrassingstocht!  
 
Na thuiskomst met de bus moesten we in de regen naar huis. Ook dat hoorde bij 
de verrassing! 
Al met al het was een geslaagde verrassingstocht! 

Willem van Dijk  en Tineke de Wit 
 
 N.B. Tijdens deze tocht zijn foto’s gemaakt door Joop de Graaf. U kunt ze 
bekijken op onze website www.kontakt-philips.nl 
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Benoeming bestuursleden 
Zoals gemeld in ons vorige kontaktboekje  heeft Alie Elgersma 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. In het boekje van mei hebben zij zich voorgesteld. Vanuit de leden was 
er de mogelijkheid om tegenkandidaten voor te stellen. Hiervan is geen gebruik 
gemaakt zodat de benoeming van Atze de Haan en Margreet Pultrum nu 
definitief is. Met ingang van het nieuwe seizoen treden ze in functie.  

 

Verrassingstocht woensdag 5 oktober 2022 

Op 5 oktober organiseren we een verrassingstocht zoals u gewend bent in het 
najaar. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leden die slecht ter been zijn. 
Rollators kunnen uiteraard mee. Voor een rolstoel kan worden gezorgd. De 
kosten zijn € 47,50 per persoon. Deze tocht is geheel verzorgd, dus inclusief 
koffie, lunch en een uitgebreid diner aan het eind van de dag. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen  worden 1 of 2 bussen ingezet. De inschrijftermijn is maar 
kort, dus geef u snel op tot uiterlijk  21 september 2022. 
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Aanmeldingsformulier verrassingstocht woensdag 
5 oktober 2022 
 
Naam:_________________________________________________ 

Straat+huisnr:___________________________________________ 

Postcode/woonplaats:____________________________________ 

E-mailadres:____________________________________________ 

Aantal personen_____ (1of 2) Tel.nr.________________________ 

Eventueel dieet_________________________________________ 

Opmerkingen___________________________________________ 

Betaling: 
Als u een machtiging aan “Kontakt” heeft verleend wordt het verschuldigde 
bedrag op of rond  1 oktober  2022 van uw bankrekening afgeschreven. Als u 
geen machtiging heeft verleend maakt u het verschuldigde bedrag zelf over na 
ontvangst van de instapkaart. 
 
Opzeggen: 
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. 

 
Handtekening____________________________________________________ 
 
Dit formulier opsturen of inleveren uiterlijk 21 september 2022 bij Sixtus 
Muntendam, De Rien 66, 9201 AT Drachten. 
 
 
Aanmelden is ook mogelijk via onze website  
 

www.kontakt-philips.nl 
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Algemene ledenvergadering 
Federatie van Philips Verenigingen 
van Gepensioneerden. 

Op 6 april is de Algemene ledenvergadering van de 
Federatie gehouden. Vanuit Drachten waren hierbij 
aanwezig Felix Ernens, Frans Roorda en Joop de Graaf. 

De Federatie heeft Gepensioneerden Verenigingen als leden. Sommige 
verenigingen hadden gekozen om de vergadering online te volgen.  

Hieronder is een impressie opgenomen van deze vergadering. Het volledige 
verslag kunt u vinden op de website van de federatie: www.federatie.nl  

Jan Konijnenberg vraagt om 1 minuut stilte vanwege het overlijden van Wim 
Hoogeboezem, lid van verdienste van de FPVG.  

Daarnaast meldt hij het terugtreden van Frank Altena als regio 
vertegenwoordiger zuid, Jan Christiaens (penningmeester) en Henk Hanneman 
(lid pensioencommissie). Voor de eerste twee wordt gezocht naar een opvolger.  

Het werk voor de Federatie is vrijwilligerswerk. Daarom is het belangrijk om 
mensen die veel werk verzet hebben voor de Federatie te eren. De voorzitter 
benoemt drie nieuwe Leden van Verdiensten Achtereenvolgens worden Roel 
Fonville, Frans Mooren en Aart de Winter naar voren geroepen. Waarna de 
voorzitter ze namens de vergadering hartelijk toespreekt, ze een oorkonde en 
een bos bloemen uitreikt. Roel was jarenlang voorzitter van de Federatie en 
Frans was penningmeester. Aart was niet alleen 8 jaar secretaris maar heeft 
samen met Frans ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de LBPG.  

Erik Overbeeke toont als secretaris een slide met de verder afnemende 
ledenaantallen van de FPVG en meldt dat de LBPG als enige een groei heeft laten 
zien in 2021. Veel lokale verenigingen hebben zwaar geleden onder corona: bijna 
alle activiteiten vonden geen doorgang. Dit heeft geleid tot een afname in leden.  

De activiteiten in 2021 en het beleidsplan 2022 van de Federatie komen overeen 
met die van de LBPG hierboven. De eerder voorgestelde structuur wijziging (van 
de Commissie Mooren) wordt voorlopig niet geïmplementeerd. Wel zal het 
bestuur zorgen dat enkele pijnpunten worden opgelost. De twee belangrijkste 
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punten zijn ledenverlies door verenigingen die stoppen en afdracht aan de 
Koepel voor niet-Philips leden.  

Directe communicatie  

Op het gebied van communicatie zijn er ook stappen gezet. Een eerste vereniging 
heeft emailadressen gedeeld met de Federatie om directe communicatie 
mogelijk te maken De pilot in Drachten heeft 150 email- adressen opgeleverd. 
Deze leden ont vangen nu al onze Nieuwsbrieven en Senioren Bulletins via de 
mail. De pilot wordt binnenkort verbreed naar andere verenigingen. 

Overige punten  

De secretaris bedankt namens het bestuur alle commissies en andere vrijwilligers 
die de FPVG dragen. Uit de jaarrekening blijkt dat de kosten lager zijn uitgevallen, 
voor- namelijk door Corona. Het positieve resultaat wordt aan de reserves toe- 
gevoegd. Op voordracht van de kas- commissie verleent de vergadering decharge 
aan het bestuur. De voorzitter geeft aan dankbaar te zijn voor het langer 
aanblijven van Wim Vaatstra als bestuurslid. Wim had vorig jaar al aangegeven te 
willen stoppen, maar is op verzoek van het nieuwe bestuur een jaar langer ge- 
bleven. Hij is van grote waarde gebleken bij de opstart van het nieuwe bestuur in 
het afgelopen jaar. Zijn kritische, nauwgezette houding en zijn meedenk 
kwaliteiten hebben ons zeker geholpen. Wim wordt opgevolgd door Hans 
Dijkman. Hans stelt zich kort voor aan de vergadering 

De voorzitter spreekt ook de penningmeester, Jan Christiaens hartelijk toe en 
bedankt hem ook voor zijn vele bijdragen. De penningmeester presenteert de 
begroting van de FPVG 2022 en geeft aan dat deze veel overeenkomsten 
vertoont met die van 2021. Ook komend jaar zal het bestuur zich weer laten 
bijstaan door een professioneel bureau zodat we maximaal voorbereid zijn voor 
de discussies met sociale partners en het pensioenfonds. Als datum voor de ALV 
in 2023 wordt 5 april gekozen. De voorzitter bedankt iedereen hier en ook de 
digitaal aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit de 
vergadering.  

SECRETARIS FPVG EN LBPG ERIK OVERBEEK 
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FESTIVAL OVERMORGEN 

“Welkom in Drachten” op 25 september 15:00 uur in de 
Lawei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een theatrale ervaring over de vraag wanneer een nieuwe 
plek een thuis wordt. 
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Meeuw Jonge Theatermakers en Schouwburg De Lawei nodigen u van harte uit 
voor de voorstelling Welkom in Drachten op zondag 25 september om 15.00 uur 
in Schouwburg De Lawei. Samen presenteren we tijdens het Festival Overmorgen 
deze bijzondere theatervoorstelling. 
 
De voorstelling vertelt de verhalen van (o.a.) 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? We vonden deze drie 
geïnterviewden dankzij de hulp van de Vereniging van Gepensioneerden Philips 
Drachten.  
 
Speciaal voor de leden van de Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten 
hebben we een kortingscode beschikbaar. 
 
 
De toegangsprijs is  €  15,- Leden van Kontakt betalen € 10,-   
 
U kunt de kaarten bestellen bij via de website van de Lawei: 
https://www.lawei.nl/  
 
Kortingscode: festivalovermorgen10 
 
 
De kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de kassa van de Lawei. Deze is geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 14:00 – 17:00 uur en zaterdag van 12:00 – 17:00 uur. 
Tel. 0512 – 335050 of info@lawei.nl. 
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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.  


