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Bij de omslagfoto 
De Fierljepper 
In oktober 1995 vond een feestelijke 
gebeurtenis plaats: de onthulling 
van de Fierljepper over de Noorder- 
hogeweg. Aan het kunstwerk, 
gemaakt door kunstenaar Hans Mes, 
hebben veel medewerkers een 
bijdrage geleverd. De opvallende 
verschijning staat symbool voor 
samenwerking, vernieuwing en de 
binding met zowel de klant als met 
Drachten. 
De 'Philips Costumer Day' was van 
begin tot midden jaren '90 een 
jaarlijks terug kerend evenement, 
waarbij alle medewerkers van Philips 
een dag lang extra aandacht 
besteedden aan hun inzet voor de 
klant. De Fierljepper heeft zijn 
bestaan aan zo'n Customer Day te 

danken. "We wilden een zichtbare herinnering hebben aan het positieve gevoel 
als je samen werkt aan verbeteringen", zei Frank Verrest,  toenmalige 
coördinator van het evenement. "We dachten aan een kunstwerk." 
 
Merktekens 
Tijdens de Customer Day van 1995 kreeg iedere medewerker de opdracht een 
eigen symbool te bedenken, een soort persoonlijk meesterteken. Er werden zo'n 
1200 merktekens gemaakt, die een plaats kregen op de metalen huid van het 
kunstwerk. Die merktekens staan voor het gezamenlijke vakmanschap van alle 
medewerkers in Drachten. Samen maken we telkens weer een sprong vooruit. 
Dat vakmanschap, de samenwerking en de vernieuwingsdrang zijn de grote 
krachten van ons bedrijf. Op bovenstaande detailfoto zijn de door medewerkers 
ontworpen symbolen die zijn aangebracht in de metalen huid van de Fierljepper 
goed te zien. 
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Voorwoord 
 
In dit nummer blikken we terug op onze Algemene Ledenvergadering 
waarin weer een aantal belangrijke zaken rondom onze vereniging aan de 
orde zijn geweest. Bij het onderwerp bestuursverkiezing is Trienke 
Huitema  herkozen en zijn we gelukkig  ook voorzien in de vacature van 
voorzitter in de persoon van Felix Ernens. Van harte welkom in onze 
vereniging en vanaf deze plaats veel succes gewenst in de functie van 
voorzitter.  
 
Op 17 maart kunt u genieten van het toneelstuk “Troch omstannichheden 
iepen” , opgevoerd door “Pro Rege” uit Holwerd. Twee van onze 
bestuursleden zijn naar een voorstelling geweest en waren zeer 
enthousiast. Neem gerust uw familie, buren, vrienden en kennissen mee. 
Verderop in dit boekje staat meer informatie over hoe u aan 
introducékaarten kunt komen. We hopen weer op een volle zaal.   
 
Op 25 maart houden we onze jaarlijkse Regio Noord vergadering. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt u weer bijgepraat door Roel Fonville over de 
stand van zaken met betrekking tot de pensioenen in het algemeen en 
het Philips Pensioen in het bijzonder.  
 
U kunt zich ook weer opgeven voor de dagtochten op 6 mei aanstaande. 
U kunt kiezen uit drie bestemmingen. Dus voor elk  wat wils. 
 
 
Tot ziens op 17 maart in de Lawei,  
 

 
Frans Roorda, secretaris 
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Verenigingsnieuws januari/februari 2020 
 

Er is een kaart verstuurd naar: 
Dhr.  M. Zwieserijn Dwarswijk Drachten  
Dhr.  R.  Boivin Molenaarsbreed Drachten 
Dhr.  H. Dijkstra De Wissel Beetsterzwaag 
Dhr.  W. Huisman Dwarswijk Drachten 
Dhr.  B.  v.d. Wal Pastoriekamp Burgum 
Mevr. A. Zandman Het Haagje Hoogeveen 
Dhr. A. Schra ’t Fjouwerkant Opeinde 
Dhr. T. Veenstra Oud Ambacht Drachten 
 
 
Ziekenbezoek heeft gehad: 
Dhr. W. Nicolai, G. Sondermanstraat, Drachten 
 

Overleden 
 
15 febr. Mevr. G. Pander-Meester 91 jaar  Drachten 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Jubilea 
5 jan. fam. B. v.d. Wal Burgum 60 jaar getrouwd 
16 mrt. Fam. H. Zwanenburg Drachten 50 jaar getrouwd 

 
Nieuwe leden 
Dhr. en mevr. Duursma   Ureterp 
Dhr. en mevr. De Graaf   Drachten 
Dhr. en mevr. De Haan   Drachten 
Dhr. en mevr. Ernens   De Wilgen 
 
Van harte welkom! 
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Bedankjes 
 
As alles tsjuster is,                                                                                                 
ûntstek dan in ljochtsjend fjoer                                                                                             
dat nea wer dôvet,                                                                                                                              
in fjoer dat nea wer dôvet.                                                                                                 
As alles tsjuster is… 
(Taizé) 
 
Wy wolle elkenien tank sizze foar it meilibjen nei in tiid fan siik wêzen en nei it 
ferstjerren fan myn leave frou, ús mem en beppe. 
 

      Anneke Idzerda-Postma 
 
De waarmte, besites, blommen, kaarten, brieven en tillefoantsjes hat ús tige 
goed dien. 

Klaas Idzerda, bern en beppesizzers 
 
 
 
Ik was verrast dat Trienke Huitema namens “Kontakt” belde om een boeket 
bloemen te bezorgen vanwege mijn 85ste verjaardag. Dit is een mooie vorm van 
contact. Mijn dank hiervoor. Met vriendelijke groet, 

Johan Ettema 
 
 
Voor ons 50-jarig huwelijk kregen we een prachtig mooi boeket. Kontakt, heel 
hartelijk bedankt hiervoor. We hebben ervan genoten. 

Sieds en Froukje Bosch-Kuipers 
 
 
Ik wil het bestuur van Kontakt bedanken voor de mooie bloemen die ik heb 
ontvangen voor mijn 85e  verjaardag 

Ida Spijker-Vedder 
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Bedankjes (vervolg )  
 
Voor mijn 90e verjaardag kreeg ik een fraai bloemstukje. Hartelijk bedankt 
hiervoor. 

Alie Blaam-de Boer 
 
 
Mede namens mijn vrouw wil ik “Kontakt” bedanken voor het bezoek en het 
heerlijke fruit na mijn geslaagde operatie in het UMCG. 

Wopke Nicolai 
 

Hierbij willen wij het bestuur  van “Kontakt” bedanken voor de kaart die wij 
kregen tijdens mijn ziek zijn en voor het mooie boeket bloemen voor ons 60 jarig 
huwelijk. Gezellig dat de penningmeester en zijn vrouw ze kwamen brengen. 

Bert en Afke van der Wal 
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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 
Hierna: Bram Porrey vertelt over de geschiedenis van het Philips 
scheerapparaat 
Bedrijfsrestaurant 

17 mrt  Toneel: Pro Rege uit Holwerd speelt het stuk “Troch 
omstannichheden iepen” 

 De Lawei 
 
25 mrt Regio Noord Vergadering 
  
21 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
6   mei Dagtochten  
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17 maart Pro Rege treedt voor ons op met het 
toneelstuk: “Troch omstannichheden iepen” 
 

It is net sa maklik om it lytse doarpke Krimpen 
oan de Kronkel op de kaart te finen. Dochs 
komme Lidy, Ellen en Meta mei harren jierlikse 
kanotocht dêr telâne. Om te skûljen foar in 
ûnwaarsbui bedarje sy yn herberch “De Kromme 
Kronkel”. Dizze hat, krekt as it hiele doarp 
bettere tiden kend. Nei de Grutte Knal, dy ‘t de 
iennige fabryk yn pún lei, kaam de grutte krimp. 
Krimpen oan de Kronkel kromp ta in stipke yn it 
prachtige riviere lânskip.  
Krijn en Styn Kromme, broer en suster, eigeners 
fan de herberch, kinne amper de holle boppe 
wetter hâlde. Styn wurket heale dagen yn in 
bargehâlderij en Krijn wachtet op klanten en 
sammelet âlde moppen. Bram Bûterblom is 
de iennige stamgast en leafhawwer fan de 
Kleare Kronkel, de spesjaliteit fan it hûs én 
omdat hy fereale is op Styn.  
De trije froulju kinne elkoar fan de kanoferiening 

en binne hiel ferskillend. De babbelskûte Lidy is gek op streekprodukten en Ellen 
tinkt dat se fan Krimpen in toeristyske trekpleister meitsje kin en Meta wol dêr 
har boek oer harsensôfwikings dien meitsje. Sy soenen mar efkes bliuwe mar nei 
(krekt)wat tefolle Kleare Kronkel boekt de iene nei de oare in keamer. De 
útfanhuzerij rint út op in gaos en wat foar geheimen komme der allegear oan ‘t 
ljocht? Mei wat foar bedoeling is elts der eins? 
Plak:   De Lawei, Drachten 
Oanfang:  14:00 ûre, (seal iepen om 13:30 ûre) 
Priis:   Leden en gastleden € 5,-. Introducés € 10,- 



 
 

9 
 
 

Introducés 
Ook deze middag zijn introducés weer welkom. Introducékaarten kunnen 
besteld worden bij Sixtus Muntendam, tel. 0512-521074. Ook via onze website 
(www.kontakt-philips.nl) kunt u kaarten voor introducés bestellen.   

In de Lawei staan op 17 maart weer  twee kassa’s opgesteld. Aan de ene kassa 
kunnen leden en gastleden op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap een 
entreekaart kopen voor €  5,- 
Bij de andere kassa kunnen introducés tegen inlevering  van hun introducékaart 
een entreekaart kopen voor € 10,- 
 
Gereserveerde plaats 
Wilt u in aanmerking komen voor een gereserveerde plaats i.v.m. lichamelijke 
beperking, dan kunt u dit aangeven bij Sixtus Muntendam, tel. 0512-521074.  

Parkeren 
U kunt parkeren op het Kyriat Onoplein. Hier is een parkeerschijf verplicht van 
9:00 tot 17:00 uur. Houdt u hier wel rekening met de maximum parkeertijd van 
3 uren. Gratis parkeren is  mogelijk op het parkeerterrein van VV Drachten aan 
de Gauke Boelensstraat. 
In de parkeergarage Raadhuisplein (ingang De Drift) kunt u parkeren voor € 2,50 
per dag.  

21 april Kienen 
Op deze middag gaan we weer gezellig 
kienen. U maakt weer kans op fraaie 
prijzen, waaronder een aantal mooie 
Philips producten. 
 
Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 
Plaats: Bedrijfsrestaurant   
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Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst  21 januari 2020 
 
Frans Roorda heet ons  hartelijk welkom en wenst ons allemaal nog een gelukkig 
Nieuwjaar. De opkomst is goed, in totaal zijn 114 leden aanwezig, onder wie drie 
leden die voor het eerst op een “Kontakt”middag zijn. Hij heet hen in het 
bijzonder welkom en hoopt dat we hen nog vaak op onze middagen mogen 
ontmoeten. 
 
Dan is het tijd voor Trienke om het wel en wee met ons te delen. 
Er is een kaart verstuurd naar : 
Dhr.  M. Zwieserijn Dwarswijk  Drachten  
Dhr.  R.  Boivin Molenaarsbreed  Drachten 
Dhr.  H. Dijkstra De Wissel  Beetsterzwaag 
Dhr.  W. Huisman Dwarswijk  Drachten 
Dhr.  B.  v.d. Wal Pastoriekamp  Burgum 
 
Op 20 december is overleden op 91 jarige leeftijd:  
Mevr. G. Otter-Krist  Kiryat Onoplein    Drachten 
 
Ter nagedachtenis aan haar zijn we een moment stil en we wensen de familie 
veel sterkte voor de komende tijd. 
 
Zoals gewoonlijk hebben we vanmiddag weer twee keer een pauze. In de eerste 
pauze krijgen we een koek bij de koffie en in de tweede pauze is er kaas en 
rollade. Dank aan Frans die weer gezorgd heeft voor deze heerlijke traktaties. 
Het smaakte voortreffelijk. 
 
Vanmiddag treden Djoeke en Wietske voor ons op, beter bekend als "De 
Jukeboxzusjes". 
Ze worden met applaus begroet. Het zijn twee zussen uit de Sonnema familie uit 
Tytjerksteradiel. Hun “broertje” Jelle is meegekomen voor de muzikale 
omlijsting. 
De dames zijn muzikaal en houden van interactie met het publiek. Ze lopen 
direct de zaal in en maken kennis met diverse mensen. 
Ze zingen liedjes uit de jaren 50, 60 en 70 en er kunnen verzoeknummers 
worden ingediend. De mensen in de zaal doen na enige aarzeling goed mee. Het 
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repertoire bestaat uit  Nederlandse, Engelse, Duitse, Friese en zelfs Groningse 
jukebox-hits. Een aantal liedjes  hebben ze zelf geschreven. Op banners staan ± 
60 titels waaruit een keuze gemaakt kan worden. Diverse mensen uit de zaal 
worden uitgenodigd om mee te doen. Zo zingt Jack solo: Que Sera, Sera. 
Onze nieuwe voorzitter is een gedeelte van de middag aanwezig en hij wordt 
ook even naar voren gehaald en samen met de dames zingt hij: Daar in dat 
kleine café aan de haven. Het refrein zit er goed in, maar bij het zingen van de 
coupletten vallen ze al snel in herhaling. Het bestaat op ’t laatst alleen nog uit:   
Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar 'n hardgekookt ei.  
Voor de heer Boonstra, die na de 2e pauze nog alleen aan een tafeltje zit, zingen 
ze speciaal: De klok van Arnemuiden. 
Drie heren mogen naar voren komen en hun zangkwaliteit ten gehore brengen. 
Eén van de leden houdt ze de tekst voor zodat ze uit volle borst mee kunnen 
zingen.  
Tussen de liedjes door stellen Djoeke en Wietske vragen en maken een praatje 
met diverse mensen in de zaal. Er wordt meegezongen, gedanst en getwist op 
verschillende soorten muziek.  
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Na het aankondigen van een lied, klinkt steevast: Jelle knal em d’r mar yn, en 
dan start Jelle de muziek.  
Dan is het alweer 16.45 uur en wordt het tijd om af te sluiten. Als slotlied zingen 
we samen met het duo het bekende lied: I have a dream.  
Het was een middag waar met plezier op teruggekeken kan worden. Er was voor 

ieder wat wils.  
Frans bedankt Djoeke, 
Wietske en Jelle voor 
hun bijdrage aan deze 
middag. Ze krijgen als 
dank nog een bloemetje 
aangeboden.  
We worden allemaal wel 
thuis gewenst door 
Frans en hij nodigt ons 
uit voor onze ALV op 18 
febr. a.s. Na de 
ledenvergadering zal 
Bram Porrey ons iets 
vertellen over de 
geschiedenis van het 
Philips scheerapparaat 
van 1939 tot nu.   
Bij de uitgang staat 

Sixtus met een paar dozen vol “cadeautjes”. Deze “cadeautjes” waren door Felix 
Ernens gebracht. In de ene doos zitten scrubhandschoenen. Ieder die dat wil kan 
er 1 meenemen. Volgens internet verwijder je door te scrubben je dode en oude 
huidcellen. Zo krijgen de nieuwe huidcellen weer ruimte. Ook verwijdert 
de scrub vuil en onzuiverheden in je huid. Na het scrubben straalt je huid weer, 
ziet ze er weer gezond uit en is ze lekker zacht. We zullen het zien!!!! 
Ook is er een doos met kokertjes waar een pincet met lampje (handig als je een 
splinter wilt verwijderen) en een minispiegeltje inzit. Ook daarvan kan ieder die 
belangstelling heeft 1 meenemen.  
 

Alie Elgersma 
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25 maart informatiemiddag FPVG regio Noord in 
Drachten 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 25 maart komen de besturen van de Verenigingen van 
Gepensioneerden uit de regio Noord in Drachten bijeen. 
’s Middags is er een informatiemiddag voor alle leden van  Verenigingen van 
gepensioneerden uit de regio Noord. Ook leden van de LBPG (Landelijke 
Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden) die in het noorden wonen 
worden hiervoor uitgenodigd. 
Op de bijeenkomst zal door Roel Fonville een presentatie worden gegeven over 
de activiteiten en plannen van de Federatie van Philips Verenigingen van 
Gepensioneerden, waar de LBPG bij is aangesloten. Daarnaast krijgt u informatie 
over de laatste stand van zaken met betrekking tot Pensioenen in het algemeen 
en het Philips Pensioenfonds in het bijzonder.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 

13:30 uur Ontvangst met koffie/thee 
14:00 uur Lezing door dhr. R. Fonville, voorzitter van de FPVG  
15:00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 
15:30 uur Sluiting 
 

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen i.v.m. de te 
reserveren ruimte. Daarom is het nodig dat u zich opgeeft. Dit kan door het 
strookje onderaan de brief bij dit informatiebulletin in te vullen en op te sturen 
vóór 14 maart 2020.  (Er hoeft geen postzegel op). Na aanmelding ontvangt u 
bericht in welke zaal binnen Philips Drachten  deze bijeenkomst wordt 
gehouden.  

Federatie Regio-Noord 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 18 februari 2020 
 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom. Ook een 
hartelijk welkom voor de heer Bram Porrey die na de ALV ons wat zal vertellen 
over de geschiedenis van het scheerapparaat vanaf 1939. De opkomst is niet 
groot vanmiddag, er zijn 70 leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen en Wel en Wee 
Frans deelt mee dat Lammert Rodenburg verhinderd is vanwege opname in het 
ziekenhuis. Joop de Graaf is vanmiddag voor het eerst op een “Kontakt”middag 
aanwezig. Hartelijk welkom. 
Van Trienke Huitema krijgen we het wel en wee te horen.  
Er is een kaart verstuurd naar: 
Mevr. A. Zandman Het Haagje Hoogeveen 
Dhr. A. Schra  ’t Fjouwerkant Opeinde 
Dhr. T. Veenstra Oud Ambacht Drachten 
Ziekenbezoek heeft gehad: Dhr. W. Nicolai, G. Sondermanstraat, Drachten 
Helaas is ook weer één van onze leden overleden:  
Op 15 febr. Mevr. G. Pander-Meester uit Drachten in de leeftijd van  91 jaar.  
In een moment van stilte hebben we haar herdacht en we wensen de 
nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2019 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag 2019 
Ook hierover geen op- of aanmerkingen en ook dit verslag wordt goedgekeurd.  
 

5. Financieel verslag 2019 
Het verslag had iedereen al ontvangen. Onze penningmeester, Warren Dodd, ligt 
e.e.a toe. Allereerst dat er iets mis gegaan is. Het betreft de begroting voor 
2020. Bij het overnemen van de bedragen vanaf de originele begroting zijn een 
tweetal bedragen niet overgenomen, te weten de uitgaven voor 
organisatiekosten en het Wel & Wee. De leden van wie het e-mailadres bekend 
is, hebben alsnog de juiste versie ontvangen. 
Zonder jubileumfeest zouden we een positief resultaat hebben van € 2.191,-. 
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Met het jubileumfeest was dit       € 13.746,-  negatief. De werkelijk kosten van 
het jubileum waren € 15.937,-.  Hiervoor was € 10.000,- gereserveerd. Het 
verschil is uit de  algemene reserve betaald. Er was geen eigen bijdrage voor het 
jubileum, mede hierdoor waren de inkomsten lager.  
Omdat de prijzen van de busreizen elk jaar behoorlijk stijgen zal de eigen 
bijdrage na vele jaren met € 2,50 verhoogd worden naar € 47,50. De prijzen voor 
de consumpties blijven € 1,-. 
Er zijn geen vragen en de voorzitter bedankt Warren voor het vele werk dat hij 
heeft gedaan. 
 

6. Verslag kascommissie (dhr. F. de Jong + dhr. J. Akkerman) 
Dhr. De Jong is i.v.m. ziekte niet aanwezig. Dhr. Akkerman doet het woord en 
zegt dat ze alles in orde bevonden hebben. Alle lof voor Warren: Ga zo door!! De 
kascommissie wordt bedankt voor het door hen gedane werk.  
 

7. Goedkeuring financieel overzicht/decharge penningmeester respectievelijk 
bestuur 
De voorzitter vraagt de leden of ze het verslag kunnen goedkeuren en hiermee 
de penningmeester en het bestuur decharge willen verlenen. De leden gaan 
hiermee akkoord. 
 

8. Benoeming kascommissie 2020 
Door het bestuur worden de heren J. Akkerman en H. Zwanenburg voorgedragen 
met als reserve de heer K. van Zwol. De leden gaan hiermee akkoord. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend: Mevr. T. Huitema - herkiesbaar 
In het afgelopen jaar hadden we geen voorzitter en heeft Frans Roorda de 
functie van voorzitter op zich genomen naast zijn werk als secretaris. Frans heel 
hartelijk dank voor al het werk dat je verzet hebt.  
 
We zijn blij dat we Felix Ernens bereid hebben gevonden om onze nieuwe 
voorzitter te worden. Hij moet nog een paar maanden werken voor hij aan zijn 
officiële pensioen toe is maar hij hoopt zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de 
vergaderingen. Ook vanmiddag is hij in ons midden en in ons “Kontakt”blad 
heeft hij zich voorgesteld aan de leden.  
Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht en daarmee is T. Huitema herkozen en 
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F. Ernens benoemd als voorzitter.  
Felix krijgt even het woord en zegt dat het als een warm welkom voelt, zowel 
van de bestuurskant als door het applaus van de leden. Hij hoopt leuke dingen 
mee te organiseren. 
 

10. Aanpassing privacyverklaring  
Frans licht toe waarom deze aanpassing noodzakelijk is.   
Wij zijn lid van de Federatie. Nu een aantal verenigingen dreigt te verdwijnen 
omdat het ledental terugloopt, dreigt ook een groot deel van de achterban te 
verdwijnen. Het alternatief is om lid te worden van de LBPG. Mocht onze 
vereniging ooit opgeheven worden dan moet er toestemming zijn van de leden 
om namen, adressen e.d. door te geven aan de LBPG zodat zij die leden kunnen 
benaderen en om hen de gelegenheid te geven lid te worden van de LBPG. Na 
een half jaar zal de LBPG de gegevens verwijderen. 
De leden gaan akkoord. 
 

11. Wat verder ter tafel komt 
Frans meldt nog dat introducés van harte welkom zijn op onze toneelmiddag in de 
Lawei op 17 maart a.s. Kaarten zijn vanmiddag al te krijgen bij Sixtus Muntendam. 
Tot 15 maart kunnen ze nog besteld worden. 
Jan Merk (Marke) heeft zich beschikbaar gesteld als bezoekheer bij ziekte van de 
leden.  
 

12. Rondvraag 
Niemand maakt hier gebruik van. 
 

13. Om 14.30 uur sluit onze tijdelijke voorzitter de Algemene Ledenvergadering. 
 

Alie Elgersma 
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Terugblik Kontaktmiddag 18 februari 2020 
 

Na de ALV hebben we een koffie/theepauze en dan 
krijgt Bram Porrey het woord. Hij zal ons in het kort iets 
vertellen over de scheerapparatengeschiedenis van 1930 
– 1966, en ook zal hij een film laten zien uit die periode. 
In 1994 is hij met pensioen gegaan. Hij heeft gewerkt in 
Eindhoven, Drachten en Groningen. Vanaf zijn 
pensionering tot heden is hij initiator en vrijwilliger van 
het Philishave Historisch Archief in Drachten. Elke 

maandag is hij te vinden in gebouw AA. 
De geschiedenis gaat terug naar 1919. Toen verliet in Amerika een 
beroepsmilitair het leger met maar één doel: de mensheid verlossen uit de 
ellende van het natscheren. Hij dacht dat een man wel 120 jaar kon worden als 
hij zich dagelijks correct zou scheren. Zelf is hij echter maar 60 jaar geworden! 
Omdat er geen producent is te vinden die het apparaat op de markt wil brengen 
start hij in 1926 zelf een bedrijf. 
De ontwikkeling van nieuwe producten staat dan bij Philips nog in de 
kinderschoenen maar in 1936 brengt de heer Thomann van een reis naar 
Amerika scheerapparaten mee. Hij denkt dat het voor Philips interessant kan zijn 
om een betere versie op de markt te brengen. De voorbereiding voor de Philips 
scheerapparaten was in de dertiger jaren. De eerste elektrische apparaten 
hadden veel nadelen: ze gaven veel huidirritatie, sterke trillingen en veel lawaai. 
Het apparaat moest rechtlijnig worden bewogen om de haren weg te scheren. In 
1937 ontdekte Alexandre Horowitz een beter systeem, een scheerhoofd met 
een roterend mes.  
Zo worden verschillende prototypes gemaakt. Begin 1939 wordt het definitieve 

besluit genomen tot introductie van het 
scheerapparaat, het sigaarmodel. In maart 1939 wordt 
het model gepresenteerd op de voorjaarsbeurs in 
Utrecht. In september 1939 is de officiële introductie.  
De ontwikkeling van de scheerapparaten gaat door. 
Tijdens de oorlog stagneerde de productie door gebrek 
aan personeel. Na de oorlog wil Philips zo snel mogelijk 
met een nieuw model komen. Door het grote succes 
van de scheerapparaten is uitbreiding noodzakelijk, 
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maar in Eindhoven is dit, vooral door gebrek aan personeel, niet mogelijk. De 
assemblage vindt van 1946 – 1948 plaats in Zwolle. In 1948 gaat de montage 
naar de fabriek voor rijwielverlichting in Roermond. Daar is ook geen 
mogelijkheid om uit te breiden en ook gebrek aan met name vrouwelijk 
personeel. 
Er wordt een locatie gezocht ver buiten Eindhoven. De overheid stimuleert 
investeringen in 3 gebieden: Zuid Limburg, Oost Groningen en de Friese 
Wouden. In de Friese Wouden scoren de meisjes goed voor het fijn mechanische 
werk.  Door enthousiaste medewerking van het gemeentebestuur wordt 
Drachten verkozen boven Heerenveen. Er is voldoende ruimte voor een 
vestiging van 500 – 1000 medewerkers (vooral meisjes). In september 1950 doet 
de gemeente een voorstel: Philips mag een industrieterrein van 5 ha. kopen aan 
de Oliemolenstraat. De gemeente zal er een gebouw neerzetten dat Philips kan 
huren met kooprecht.  
Philips mag starten in een houten gebouw van de VVV (Vereniging voor 
Volksvermaak). Als de proef mislukt zal de gemeente de nieuwbouw houden als 

verenigingsgebouw/theater. Gaat 
Philips door dan is het gebouw 
geschikt als personeelskantine. Zo 
is de “verloving” van Philips met 
Drachten een feit. 
In november 1950 begint de 
assemblage met 10 vrouwen en 4 
mannen. De productie start met 
het 1-kops eitje, later gevolgd door 
het 2-kops model. 

Al snel is uitbreiding nodig die gevonden wordt in de naastgelegen 
autowerkplaats van Kielstra. Philips verwacht dat er uiteindelijk voor 750 
mensen werk zal zijn, waarvan 300 – 400 meisjes. 
Het experiment is geslaagd, Philips vestigt zich definitief in Drachten en in mei 
1951 wordt het “huwelijk” gesloten en wordt de Philips fabriek officieel 
geopend. In dit gebouw is nu het bedrijfsrestaurant gevestigd.  De montage 
wordt naar deze ruimte verplaatst. In december 1951 start in de voormalige 
garage van de NTM het mannenwerk: de scheerhoofden fabricage.  
Er wordt voortdurend uitgebreid op het Philips terrein en het aantal 
medewerkers stijgt. In Drachten wordt werken in een fabriek eerst als iets 



 
 

19 
 
 

minderwaardigs gezien. Philips doet er alles aan om die drempel te verlagen: de 
meisjes gaan niet naar de fabriek, maar naar het montageatelier.  
De leiding van de eerste directeur, de heer L. Nieuwenhuyse wordt alom 
geroemd. Hij kent de dames bij naam en noemt ze monteuses, zij noemen hem 
“ús heit”. De sociale begeleiding is uitstekend. Er is een maatschappelijk 
werkster en medische verzorging. Toch is er veel verloop, vooral door huwelijk. 
De ontwikkeling en productie wordt aangestuurd vanuit Eindhoven, wat gezien 
de afstand veel communicatieproblemen geeft. Dhr. Nieuwenhuyse stimuleert 
verhuizing vanuit het zuiden naar het noorden. Er was woningnood maar 
Nieuwenhuyse belooft dat ze een zelfde huis goedkoper, of een mooier huis 
voor de zelfde prijs zullen krijgen. Ongeveer 25 mensen geven hier gehoor aan. 
Ze worden warm onthaald en worden ingeschreven in het stamboekveeregister 
en krijgen een Fries paspoort. Sommigen wonen en werken met plezier in 
Friesland, anderen willen wel kruipend terug naar het Brabantse land. 
Door de komst van Philips is Drachten in die jaren enorm uitgebreid. Er zijn heel 
veel woningen gebouwd en er zijn veel voorzieningen gekomen, o.a. de airstrip 
in 1961 en in 1973 de bibliotheek. 

In 1956 is de voorbereiding voor een 3-kops model ver 
gevorderd, maar de introductie wordt afgelast 
vanwege vooruitzicht op het “verende kap”systeem. 
In 1959 kwam een Philishave met verende 
scheerhoofden.  
In de jaren 60 wordt de 3 kops in productie genomen. 
Het “huwelijk” heeft een stevige basis want in 2020 
worden er nog steeds scheerapparaten gemaakt in 
Drachten. Vanaf 2006 niet meer onder de naam 
Philishave maar sindsdien onder de naam Philips. 
 
Frans bedankt Bram voor alles wat hij ons heeft laten 

zien en verteld . Als dank krijgt hij nog een bloemetje. 
 
Mocht er nog iemand vragen hebben aan Bram, dan kan dat  via e-mail: 
bporrey@kpnplanet.nl of telefonisch op nummer 050 50166306. 
Frans wenst ons wel thuis en hoopt ons weer te zien op 17 maart in de Lawei. 

 
Alie Elgersma 
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Dagtochten 6 mei 2020 

Ook dit jaar houden we onze  jaarlijkse dagtochten. Er zijn drie bestemmingen 
waaruit u kunt kiezen. Zie verderop in het boekje voor een uitgebreide 
beschrijving.  

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:  
Door de gestegen kosten van de dagtochten hebben we de eigen bijdrage van 
de leden verhoogd  naar € 47,50 per persoon. Indien u een machtiging hebt 
afgegeven wordt het  verschuldigde bedrag op of omstreeks 1 mei 2020 van uw 
rekening afgeschreven. 
 
Als u nog geen machtiging hebt afgegeven kunt er voor kiezen dit alsnog te 
doen. U ontvangt dan een machtigingsformulier met het verzoek deze in te 
vullen en te ondertekenen. De contributie en de kosten voor de dagtocht 
worden dan voortaan automatisch afgeschreven. 
 
Als u geen machtiging hebt afgegeven dient u zelf het bedrag over te maken, na 
ontvangst van de instapkaart onder vermelding van “dagtocht 2020” 
 
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 
   



 
 

21 
 
 

Dagtochten  6 mei 2020 
 
 

Dagtocht A: Hasselt 
Dagtocht B: Otterloo 
Dagtocht C: Harbrinkhoek 

 
 

voor beschrijvingen van deze tochten zie volgende 
bladzijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(op de volgende bladzijde vindt u het aanmeldingsformulier)  
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Aanmeldingsformulier Dagtochten 2020 
 

Zie voor een volledige omschrijving pagina’s …………. 

S.v.p hieronder uw 1e , 2e en 3e keuze aangeven. 

Keuze 1:   

Keuze 2:____________________________________________ 

Keuze 3:    

Aantal personen:           (1 of 2) Tel. nr.    

E-mail adres:_________________________________________ 

Naam:    

Straat+huisnr:    

Postcode/woonplaats    

Eventueel dieet:   

Betaling: 
⃝ Ik heb een machtiging verleend aan "Kontakt" (Het bedrag 

wordt automatisch afgeschreven) 
⃝ Ik heb (nog) geen machtiging verleend, maar ik wil vanaf heden 

mijn contributie en de kosten voor de dagtocht automatisch 
betalen. U ontvangt een machtigingsformulier met het verzoek 
dit in te vullen en te ondertekenen. 

⃝ Ik maak zelf het verschuldigde bedrag over na ontvangst van de 
instapkaart. 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

Handtekening……………………………………………………… 
 
Inleveren vóór 17 maart 2020 bij S. Muntendam, De Rien 66, 9201 AT, 
Drachten of op de “Kontakt”middag van 17 maart a.s.  
U kunt ook een formulier invullen op onze website: www.kontakt-philips.nl 
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Dagtocht A: Hasselt (Vertrek 8:30 uur) 

Na ons vertrek uit Drachten komen we om ca. 10:00 uur aan in Hasselt gaan we 
aan boord van een schip. Hier krijgen we koffie met gebak. Om 10:15 uur geeft 
de kapitein het sein om te vertrekken voor een prachtige rondvaart via 
Zwartsluis en Genemuiden om via het Zwartewater en het Kadoelermeer naar 

Vollenhove te varen. Vervolgens 
varen we via het Vollenhovermeer, 
het sluisje van Blokzijl, het 
Giethoornsemeer en de 
Beulakkerweide naar de 
Belterweide. Via Beukesluis komen 
we op het Meppelerdiep om 
vervolgens via Zwartsluis in Hasselt 
te arriveren. Tijdens de boottocht 
wordt er een koffietafel 
geserveerd. 

In deze Hanzestad krijgen we de gelegenheid om even de benen te strekken. Het 
aanzicht van Hasselt wordt gedomineerd door de Grote of Sint Stafanuskerk. 
Hier vinden we ook Baangracht, Heerengracht, Prinsengracht en 
Brouwersgracht. Veel bezoekers zijn verbaasd in Hasselt “klein Amsterdam” aan 
te treffen. Het Oude Stadhuis is een markant laatgotisch gebouw uit 1550, dat 
behoort tot de oudste 
raadhuizen in Nederland. 
Hierna vertrekken we met 
de bus voor een mooie 
route door de Weerribben 
naar ons dineradres. Hier 
arriveren we om ca. 17:30 
uur. We verwachten om ca. 
20:30 uur weer in Drachten 
te zijn.  
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Dagtocht B: Otterloo (Vertrek 8:30 uur) 

Onze eerste stop is in 
Vierakker in de gemeente 
Bronckhorst. Hier 
bezoeken we de 
Chocolaterie Magdalena, 
waar we ontvangen 
worden met koffie en 
Arretjescake. Vervolgens 
wordt er een film 
vertoond over het bedrijf 
en krijgen we een 
demonstratie waarna er 
kan worden geproefd.  

 

Daarna vertrekken we naar ons 
lunchadres in Harskamp. 
Om 14:30 uur komen we aan bij 
het Nederlands Tegelmuseum in 
Otterloo. Hier worden we 
voorzien van een  kopje 
koffie/thee. Daarna volgt een 
rondleiding. Dan is het tijd om te 
vertrekken naar ons dineradres, 
waar om 17:30 uur aankomen.  
De verwachte terugkomst in 
Drachten is om ca. 20:30 uur. 
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Dagtocht C: Harbrinkhoek (Vertrek 8:30 uur) 

Na een tocht met de bus komen we om 10:30 uur aan in Haaksbergen waar we 
instappen  in een historische dieseltrein voor een ritje naar Boekelo. In de trein 

krijgt u koffie met gebak. In Boekelo aangekomen kunnen we de Museumloods 
bekijken met daarin diverse historische rijtuigen en modelbanen. In de 
tussentijd wordt de locomotief in tegengestelde richting en aan de andere kant 
van de trein gerangeerd  voor de terugtocht naar Haaksbergen waar we om ca. 
12:25 uur aankomen en brengt de bus ons naar het lunchadres. 

 Na de koffietafel 
gaan we naar 
Paardenmelkerij 
Sand in 
Harbrinkhoek. 
Hier wordt een 
presentatie en 
een rondleiding 
gegeven. Hierna 
is er gelegenheid 
om paardenmelk 
en likeur te 
proeven. 
Om 16:30 uur 
vertrekken we naar ons dineradres waar we om 17:30 uur aankomen en kunnen 
genieten van een 3-gangendiner. 
We zijn ca. 20:30 uur weer terug in Drachten.  
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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. 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 (Er hoeft geen 
postzegel op) 
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Boek over alle Philips vestigingen in Nederland 
 
Bert Tip heeft een prachtig boek 
geschreven over alle vestigingen van 
Philips in Nederland.  
Een belangrijk deel gaat over Philips 
Drachten. Een uitgebreid interview 
van Bert Tip met onze voorzitter, Felix 
Ernens is opgenomen in het boek. 
Het boek komt in september van dit 
jaar uit is dan verkrijgbaar in de 
boekhandel en bij Bol.com. U kunt het 
nu alvast bestellen op onderstaande 
website waar ook meer informatie 
over het boek te vinden is. 
 

https://www.philipsinnederland.nl/ 
 
De Nederlandse vlag 
Gisteren liep ik langs het gemeentehuis waar de Nederlandse driekleur vrolijk 
wapperde.  
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst naar die vlag te staren. 
Hij vroeg me wat nu de betekenis is van de kleuren rood, wit en blauw. 
Ik zei tegen hem: Dat heeft alles te maken met de belastingen in Nederland. 
 
Als we de belastingaangifte in de bus krijgen, worden wij rood van woede. 
Als we het te betalen bedrag lezen, trekken we wit weg. 
Om vervolgens ons blauw te betalen! 
 
De  Amerikaan knikte begripvol en antwoordde:  
Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij. 
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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: 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 


