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Bij de omslagfoto 
 

Ter gelegenheid van de verhuizing van de 
afdeling Snij- en knipelementen in 1984 is 
er door Egbert (Eppe) Otter (1930-2012) 
een revue geschreven genaamd “Op 
fjouweren beslein”. In het Nederlands is 
de uitdrukking “Van zessen klaar”, gezegd 
van een paard dat bekwaam is en aan alle 
eisen voldoet.  Deze  revue is opgevoerd 
door medewerkers van afdeling SKE. 

Tijdens de pauzes werd er flink geoefend voor deze revue.  
Eppe Otter werd op De Veenhoop geboren in De Kraanlannen, waar hij met zijn 
ouders in een woonark leefde. In de 81 jaren van zijn leven bleef hij zijn 
geboortedorp trouw. Op de fiets reed hij dagelijks  naar Philips, waar hij in de 
gereedschapsslijperij van de afdeling snij-en knipelementen werkte. Dat hij daar 
zijn hersens goed  liet werken, blijkt uit het  feit dat hij een paar keer werd 
beloond voor geldbesparende ideeën. Hij was een man die stilletjes alles 
overzag, zegt een oud-collega. Als animator van jubileum- openings- en 
afscheidsfeesten was hij echter allerminst stil. Dan liet hij zijn creativiteit en 
organisatietalent de vrije loop. Hij schreef teksten voor revues, schroomde niet 
om voor een jubilaris een zweefvliegtuig te huren en zorgde voor het kunstwerk 
op Hal 6. Het is een mooi bord geworden  met drie scheerkoppen, geflankeerd 
door twee zwarte Friese paarden. Tijdens de opening van Hal 6 is dat feestelijk 
onthuld." 
 
 “Op fjouweren beslein” en “van zessen klaar” zijn in dit verband heel 
toepasselijke uitdrukkingen. Immers de afdeling Snij- en knipelementen 
verhuisde van hal 4 (fjouwer) naar hal 6.  
 
Ook in zijn dorp De Veenhoop was Otter zeer actief. Vanaf het begin in 1951 
speelde hij een hoofdrol bij de organisatie van het Veenhoop Festival, was 
eindredacteur van het dorpsblad “It Feantraperke”. Daarnaast was hij 
bestuurslid van de korfbalvereniging, waarvan hij Erelid was. Het dorpskoor had 
niet alleen een zanger aan Eppe Otter, maar ook iemand die liedteksten schreef. 
Kortom, Eppe Otter was een veelzijdig man.   
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Voorwoord 
 

De feestdagen zijn inmiddels weer voorbij. Ik hoop dat, ondanks de beperkingen, 
er een gevoel van feest is geweest tijdens de decembermaand Het nieuwe jaar is 
begonnen. Hopelijk krijgen we snel een prik met een veelbelovende vloeistof die 
ons afhelpt van de corona nachtmerrie. 

Het blad is weer leuk gevuld met zeer interessante onderwerpen, o.a. de 
schrijvershobby van Anders Rozendal. Het boek dat ik van hem gekregen heb is 
zeer de moeite waard om te lezen. Ook een feest van herkenning.  

Helaas ook een bericht van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Trienke Huitema. 
Ze geeft om begrijpelijke reden, met pijn in haar hart, aan haar functie te 
moeten neerleggen. Samen met hulp van u gaan we de vacature weer invullen. 

Het is fijn dat Philips Drachten per 1 januari 2021 een nieuwe bedrijfsdirecteur 
heeft. 

Dat de ontwikkelingen niet stil staan geeft het stukje over de nieuwste shavers 
mooi weer. Wie had ooit gedacht dat je telefoon verbonden wordt met een 
scheerapparaat.  

Onzeker is nog hoe het tweede deel van ons activiteitenjaar 2020/2021 eruit zal 
zien. Het houden van een Algemene Ledenvergadering zal in het begin van het 
jaar niet kunnen plaatsvinden. In het Maartnummer komen we hierop 
uitgebreid terug. 

Ik wens u veel leesplezier toe en blijf vooral gezond. 

 

Een warme groet van uw voorzitter, 

 

 Felix Ernens 
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Verenigingsnieuws november en december  2020 
 
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. G. de Wolf Schansburg Gorredijk 
Fam. J. Loonstra Stokkershagen Tijnje 
Dhr. H. Hoekstra Klaverweide Drachten 
Dhr. D. Geertsma De Jerden  Drachten 
Mevr. G. Geertsma-de Boer Zorgcentrum de Wiken, Drachten (tijdelijk)  
 
Overleden 
7 okt.  Mevr. G.F. Thiescheffer-Prins  89 jaar  Drachten 
4 dec.  Dhr. A. van Acquoij   83 jaar  Drachten 
8 dec.  Dhr. K. Dijkstra   92 jaar  Drachten 
31 dec.  Mevr. Lamsma-Akkerman 89 jaar  Drachten 
Mevr. Lamsma was erelid van onze vereniging. Zij maakte van 1989 tot 2005 
deel uit van het bestuur als notuliste. 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte.  
 
Jubilea 
We kregen de afgelopen tijd wat vragen over wanneer de jubilea vermeld 
worden in het “Kontaktblad”. Enkele jaren geleden hebben wij een vragenlijst 
naar de leden gestuurd, waarop ze diverse persoonsgegeven konden doorgeven. 
Hierbij was ook de huwelijksdatum. Nieuwe leden ontvangen ook een dergelijk 
formulier. Hierop kon u aangeven of u het jubileum vooraf vermeld wilde 
hebben of achteraf. U kon ook de keuze maken van geen vermelding. Mocht u 
niet meer weten wat u hebt ingevuld of als u de vermelding wilt wijzigen, neem 
dan contact op met Frans Roorda. 
 
24 nov.  Fam. C. Bosch Jubbega 60 jaar getrouwd 
26 nov. Fam. A. Krist Drachten 55 jaar getrouwd 
26 nov. Fam. A. Th. Rekers Drachten 55 jaar getrouwd 
3 dec. Fam. C.J. Luigjes Burgum 60 jaar getrouwd 
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Nieuwe leden 
 Dhr. en mevr. Dorenbos Drachten 
 

Bedankjes 
Bedankt Kontakt voor het mooie boeket bloemen, dat bezorgd werd op mijn 
verjaardag. 

Met vriendelijke groet, Wiepie Taekema-de Boer 
 
Bedankt voor het mooie boeket bloemen dat wij mochten ontvangen n.a.v. ons 
50 jarige huwelijksdag!  

met vriendelijke groet, Anny en Jozef Kluitenberg 
 
Kontakt, bedankt voor het mooie bos bloemen dat  we hebben gekregen op ons 
60 jarig huwelijk.  

Harm en Duurtje Hoekstra  
 
Graag willen wij jullie bedanken voor de felicitaties en voor het prachtige boeket 
bloemen.  Alles was een beetje beperkt door de corona perikelen, maar een 
draaiorgel fleurde tegen de tijd van zes uur de hele buurt op en de rest van de 
familie ook. Hartelijk bedankt. 

Groetjes van Evert en Geeske Veenstra-Adema. 
 
Langs deze weg willen we u allen bedanken voor de mooie bloemen die we 
hebben ontvangen op de dag dat we 55 jaar getrouwd waren. 

Anno en Sabina Rekers 
 
Wij willen het bestuur van “Kontakt   bedanken voor het prachtige bos bloemen 
die wij voor ons 55 jarig huwelijksjubileum hebben ontvangen. De bloemmist 
stond gelijk met 3 bossen op de stoep. Gelukkig wordt er in deze dagen nog wel 
eens aan je gedacht 

Hartelijk bedankt, Atze en Henny Krist. 
 
Hierbij willen we u heel hartelijk bedanken de bloemen die we mochten 
ontvangen nadat ik (Meindert ) thuiskwam uit het ziekenhuis na een Bypass 
operatie.  Een paar weken later kregen we nog een prachtig boeket voor ons 50 
jarig huwelijks jubileum. Ook daarvoor Hartelijk Dank. 
Vriendelijke Groeten,                                                        Meindert en Aukje Koolstra. 
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Bedankjes (vervolg) 
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen op onze 50jarige huwelijksdag. 
                                                                                                     Albert(je) Schra Opeinde 
 
Inmiddels loopt nu het coroniaal tijdperk, in de contouren van het tweede 
decennium van deze eeuw, ten einde. In het zicht van 2021 bereikte ons een 
adembenemende roze bloemenpracht van “Philips Kontakt”. De meer dan 6 
roze rozen symboliseren ons 60 jarig huwelijk met een hartje, terwijl de grote 
dominante gerbera’s het diamanten karakter ervan weergeven. 
Onze hartelijke DANK!!.  

Jelly en Rein Visser 

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.   
Onze vereniging is lid van de Federatie. Deze zet zich in voor de 
belangen van de gepensioneerden. Door lid te worden steunt u tevens 
het werk van de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van 
gepensioneerden) De FPVG op haar beurt is lid van de Koepel van 
Gepensioneerden. De Koepel komt op voor de belangen van de 
gepensioneerden op landelijk niveau.  
Voor meer informatie kan diegene een mailtje sturen naar: info@kontakt-
philips.nl of onderstaand strookje invullen voor meer informatie 
 
Naam: _______________________________________________________ 
 

Adres:________________________________________________________ 
 

PC/Woonplaats________________________________________________ 
 

Telefoonnummer:______________________________________________ 
 

E-mailadres:___________________________________________________ 
 
Opsturen naar Vereniging van Gepensioneerden  Philips Drachten “Kontakt”, 
Kwelderland 6, 9205 EW Drachten. 
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“Kontakt”middagen en overige activiteiten 2021 

Onderstaand programma is onder voorbehoud hoe de situatie 
rondom de coronacrisis zich ontwikkeld. 
 
Dinsdag 16 mrt Voorstelling 
 De Lawei 
 
Woensdag 24 mrt Regio Noord Vergadering 
  
Woensdag 21 april Kienen  
 Bedrijfsrestaurant 

 
Woensdag 12 mei Dagtochten 

 
Site en Operations Manager Philips Drachten 
 
Er is per 1 januari 2021 een nieuwe Site en Operations Manager en bestuurder 
van de Drachten site  benoemd:  de heer 

 

Özkan Tece 
 
De heer Özkan  Tece heeft een uitgebreide internationale ervaring en wat ook 
niet onbelangrijk is dat hij Nederlands spreekt. Wij hopen begin 2021 als bestuur 
kennis te kunnen maken met de heer Özkan  Tece.  

 
  

In verband met de onzekere situatie rondom de coronacrisis kunnen er  
voorlopig geen “Kontakt”middag gehouden worden. Dit betekent dat de 
Nieuwsjaarbijeenkomst op 20 januari komt te vervallen. Het bestuur beraadt 
zich nog hoe en wanneer onze Algemene Leden Vergadering zal worden 
gehouden. Op 16  maart hebben we de Lawei onder voorbehoud gereserveerd. 
Het zal geen toneelstuk worden, maar we zijn bezig met een alternatief. In het 
boekje van maart kunnen we wellicht meer duidelijkheid geven. 

 
 

8 
 
 

Van de penningmeester 
 
Met betrekking tot de contributiebetaling voor 2021 het volgende: 
 

 Indien u  “Kontakt” heeft gemachtigd  voor automatische incasso  zal de 
contributie op of rond 15 februari 2021 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 15 februari 2021 op bankrekening  IBAN 
NL61 RABO 0131 8551 31 ten name van “Kontakt” onder vermelding 
van contributie 2021. 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 2021 
 
meegestuurd. Hierop staat de hoogte van de contributie en de betaalwijze.  

 
Warren Dodd, penningmeester 
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Een afscheid helaas. 
In begin 2018 heb ik Hinke opgevolgd voor  het wel en wee 
bij onze vereniging Kontakt. 
Ik kwam terecht in een heel warme en hechte groep 
mensen die samen met hun partners het bestuur van onze 
vereniging vormen en vond het geweldig om hierin mee te 
mogen doen. 
Het wel en wee heb ik met heel veel plezier gedaan. Vanuit 
mijn werk in de gezinsverzorging had ik veel contact met 
oudere mensen en vond hierin een prachtig vervolg. 

De vele bezoekjes die we in verband met jubilea en dergelijke mochten afleggen 
hebben we met plezier gedaan en beleefd. 
Ook het mede organiseren van onze bijeenkomsten en reisjes vond ik mooi om 
te doen en heb dit met heel veel plezier gedaan tot de herfst vorig jaar. 
De problemen openbaarden zich in begin van 2018, ik kon niks meer onthouden 
en was steeds het spoor bijster, ook op weg binnen Drachten. 
In de herfst kwam ik via de huisarts bij de neurologie in Nij Smellinghe  terecht. 
Na de onderzoeken kwam in januari 2019 de uitslag. Helaas was de diagnose 
Alzheimer. Dit  kwam bij ons binnen als een bom want dat krijg jij toch niet maar 
een ander, zo voelt dat voor mij. 
Gelukkig is er tegenwoordig een medicijn dat weliswaar niet kan genezen maar 
het kan het ziekteproces wel enigszins vertragen. 
Dit medicijn heeft mij twee zomers tot deze herfst heel goed geholpen, maar nu 
is het helaas weer mis. 
Als ik het druk krijg haal ik alles door elkaar en raak erg gefrustreerd en krijg het 
niet meer voor elkaar. Helaas zie ik mij hierdoor genoodzaakt om te stoppen 
met het wel en wee van Kontakt. Het was prachtig en dankbaar werk om te 
doen. 
Ik wil het bestuur en de leden van Kontakt bedanken voor de prettige 
samenwerking en het genoten vertrouwen. 
Jullie zien ons natuurlijk nog wel verschijnen op de kontaktmiddagen en reisjes 
als het weer mag natuurlijk. 

Freonlike groetenis fan Trienke en Simon. 
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De baas traktearret 
Dit is de titel fan ien fan de boeken skreaun troch 
Anders M. Rozendal. Dit boek giet oer in 
elektroanika-konsern. Philips Drachten wurdt net by 
namme neamd, mar eigenlik spilet it him ôf op de 
wurkflier yn it fabryk fan Philips Drachten. De 
direksje fan in elektroanika-konsern is fan betinken 
dat der yn 'e personielskosten snien wurde kin. 
Benammen op 'e wurkflier. It legere kaderpersoniel 
kin der wol tuskenút en de minsken fan 'e produksje 
krije mear ferantwurdlikens taskikt. Dit boek is it 
ferhaal fan fiif manlju dy't in produksje-ienheid 
foarmje. Se kinne goed mei inoar, al is der fansels 
wolris wat. De reorganisaasjeplannen meitsje de 
sitewaasje kompleks. De ûnderlinge ferhâldings 

wurde der net better op en dat hat syn wjerslach thús. Guon minsken wurde 
tekniesd, oaren fine lykwicht yn har libben. 

Op in reinige moandeitemiddei bin ik nei Dokkum set om ris te praten mei de 
auteur fan dit boek. Hy wennet oan de Houtkolk yn in appartemint mei in 
prachtich útsjoch op de Dokkumer Ie. No wie it rêstich op it wetter, mar neffens 
Anders leit it simmers fol mei boatsjes dy ‘t wachtsje foar de brêge. 
 
Ûnder it genot fan in bakje kofje hie ik in noflik petear mei Anders oer syn 
boeken. Yn totaal hat er santjin boeken skreaun. Dizze boeken bin útjûn troch de 
KFFB (Kristlik  Fryske Folks Bibleteek). Hy is begûn mei it skriuwen fan koarte 
ferhalen foar it Friesch Dagblad. Dit hat er ûngefear tsien jier dien. Hy wie al 52 
jier doe ‘t er begûn te skriuwen oan in folslein boek. Syn debútroman “De 
muorre” giet oer in stel âldere minsken dy't mei fakânsje yn Limboarch tsjûge 
binne fan in moard. Krekt dêrom wurde se gizele en yn in simmerhúske 
opsletten. Yn de rin fan de dei komt by haadpersoan Minne van Hijum it ferline 
wer boppe. Hy hat yn it doetiidske Nederlânsk-Ynje meidien oan de saneamde 
polisjonele aksjes. Dêr trof er immen dy't net doogde. 'In duvelsbern,' sei syn 
maat Freddy, dy 't yn de roman in wichtige rol spilet.  
Dêrnei kaam der omtrint elk jier in boek fan Anders út. By de KFFB koest in 
manuskript ynstjoere. Dêr waarden dan trije útkeazen troch in sjuery fan de 
KFFB. De boeken fan Anders wiene yn de measte gefallen ien fan de trije. 
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Wa is Anders Rozendal? Hy is 
berne yn Easternijtsjerk, in 
plakje yn Noard-East Fryslân 
ticht by Dokkum. Hy wie net in 
learder, hy hat in pear jier nei 
de Mulo west, mar dat hat er 
net ôfmakke. Dan mar oan ‘t 
wurk, sei syn heit. Foardat er 
by Philips kaam hie er al 
ferskate baantsjes hân, sa as 
fytsmakker, 
frachtweinsjauffeur en matroas 
op ՚e binnenfeart. Hy krige 
ferkearing mei Corry Boelens 

en hja woenen wol trouwe, mar in hûs wie der net te krijen. Doe kaam Philips 
Drachten yn byld. Dêr wie wurk én der wie wenromte beskikber. Dus sa kamen 
hja yn Drachten te wenjen yn in flatsje oan it Âld Ambacht. Letter binne hja 
ferhûze nei ûnder oaren De Westereen, Bûtenpost, Ljussens en as lêste Dokkum. 
Yn de begjinjierren koe er mei de Philipsbus nei Drachten. Letter gong er mei 
eigen auto nei it wurk. Syn earste wurkplak by Philips wie by de 
hierdrûchkappen. Letter is er oerpleatst nei de ôfdieling Komponinten, dêr ‘t 
ûnder oaren de motorkes foar it skearapparaat makke waarden. Hy hat 33 jier 
by Philips wurke en gong op 59 jierrige leeftyd  mei pensjoen. Doe hie er fansels 
alle tiid om him te wijen oan it skriuwen.  
 
Om syn Frysk te ferbetterjen  hat er ferskate kursussen by de AFUK en by it Frysk 
Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum folge en twa kear oan in 
skriuwkursus meidien. Wat er yn syn jeugd net koe (of miskien ek wol net woe) 
hat er letter dûbel en dwers ynhelle. Fierder wie er lid fan in klup fan Fryske 
skriuwers dy‘t elkoars wurk beoardielen en dêr hat er ek in protte oan hân. 
Anders hat bydragen levere oan ferskate ferhalebondels.  
Neist de santjin boeken hat er in ferhalebondel “Hupsakee en oare ferhalen”, in 
ienakter en in bernebibel: “Foar dy, 20 bibelferhalen” skreaun. De yllustraasjes  
dêryn binne fan Wendela Kluitenberg. Wendela is de dochter fan Jozef 
Kluitenberg, ek lid fan “Kontakt”. 
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Doe ’t de bernsbern noch lyts wiene pasten pake en beppe woansdeitemiddeis 
wol op ien fan de bernsbern.  Tegearre mei in freondintsje hie se hiele ferhalen 
en fregen se pake om it op te skriuwen en der in moai ferhaaltsje fan te 
meitsjen. Al dy ferhalen hat er sammele yn in boekje dat er printsje litten hat.   
 
Hy skreau ek kollums yn Geandewei (provinsjale tsjerkekrante PKN), in pear 
ferhalen yn Switsj (tiidskrift foar skoalle skoallebern).  
Doe՚t it muzykkorps fan Ljussens “ADVENDO” 100 jier bes e fregen hja Anders 
om in Jubileumboek te skriuwen.  Dat wie in hiele opjefte, mar hy hat it mei 
nocht dien.  
Sûnt 2008 is er ek meiwurker fan “De Fleanende Krie”, it ledeblêd fan de KFFB 
 
Anders hat it skriuwen net fan frjemd, want syn Pake, Anders Minnes Wybenga, 
wie dichter, romanskriuwer en mei-oprjochter van de KFFB. Fan it libben fan 
Anders Minnes Wybenga hat de soan fan Anders en Corry, Jan Minno, yn 2018 in 
biografy skreaun. Ek hat Jan Minno in tal boeken skreaun. 
Anders syn frou, Corry Boelens hat ek in twatal boeken skreaun en sy hâldt har 
dwaande mei oersettingen fan boeken yn it Frysk.  
 
Ik frege him oft wy ynkoarten noch wat fan him ferwachtsje kinne, bygelyks in 
nij boek. Op dit momint net. Troch de ferhûzing en soarch om de sûnens fan 
Corry is der fan it skriuwen net folle kaam. Mar hy is wol fan plan om de 
sprekwurdlike pinne wer op te pakken. Wy wachtsje ôf.  
 
It wie in noflik petear dat ik mei Anders hie. Ik haw no in oare kant fan him 
sjoen. Wat er yn syn deistich wurk net kwyt koe, hat er fûn yn it skriuwen fan 
boeken en ferhalen. By it fuortgean krige ik noch in pear boeken fan him mei en 
it ledeblêd  fan de KFFB.  
 
Binne jo ynteresseare yn it wurk fan Anders M. Rozendal, der binne noch 
ferskate titels te bestellen by de KFFB. Ek op ynternet kinne jo noch wol wat fine 
(nij of twaddehânsk). 
Yn de bibleteek fan Drachten binne de measte titels te lienen.  
 

Frans Roorda 
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De baas traktearret/ De baas trakteert (Nederlandse 
vertaling) 
 

Dit is de titel van één van de boeken geschreven 
door Anders M. Rozendal. Dit boek gaat over een 
elektronicaconcern. Philips Drachten wordt niet bij 
naam genoemd, maar eigenlijk speet het zich af op 
de werkvloer in de fabriek van Philips Drachten. Het 
management team van een elektronicaconcern is 
van mening dat er bezuinigd kan worden op 
personeelskosten. Zeker op de werkvloer. Het lagere 
kaderpersoneel kan er tussen uit en de mensen van 
de productie krijgen meer verantwoordelijkheid. Dit 
boek is het verhaal van vijf mannen die een 
productie-eenheid vormen. Ze kunnen het goed met 
elkaar vinden, hoewel er natuurlijk  wel eens  wat is. 
De reorganisatieplannen maken de situatie complex. 
De relatie wordt er niet beter op en dat heeft thuis 

ook zijn weerslag. Sommige mensen komen er niet ongeschonden uit, anderen 
vinden balans in hun leven. 
Op een regenachtige maandagmiddag ben ik naar Dokkum gegaan om met de 
auteur van dit boek te praten. Hij woont aan de Houtkolk in een appartement 
met prachtig uitzicht op de Dokkumer Ie. Nu was het stil op het water, maar 
volgens Anders ligt het er zomers vol met boten die voor de brug liggen te 
wachten. 
Onder het genot van een kop koffie had ik een prettig gesprek met Anders over 
zijn boeken. In totaal heeft hij zeventien boeken geschreven. Deze boeken 
worden uitgegeven door de KFFB (Kristlik  Fryske Folks Bibleteek). Hij begon 
korte verhalen te schrijven voor het Friesch Dagblad. Dit heeft hij ongeveer tien 
jaar gedaan. Hij was al 52 jaar toen hij begon met het schrijven van een 
compleet boek. Zijn debuutroman "De Muorre" gaat over een groep ouderen die 
op vakantie in Limburg getuige is van een moord. Daarom worden ze gegijzeld 
en opgesloten in een zomerhuis. In de loop van de dag komt bij de 
hoofdpersoon Minne van Hijum het verleden weer boven. Hij nam deel aan de 
zogenaamde politionele acties in het toenmalige Nederlands-Indië. Daar 
ontmoette hij iemand die niet deugde. 'Een duivelskind', zei zijn vriend Freddy, 
die een hoofdrol speelt in de roman. 
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Daarna verscheen bijna elk jaar een boek van Anders. Men kon een manuscript 
indienen bij de KFFB. Daar werden er drie geselecteerd door een jury van de 
KFFB. Anders' boeken waren in de meeste gevallen één van de drie. 
 

Wie is Anders Rozendal? Hij is 
geboren in Easternijtsjerk, een 
plaats in Noordoost-Friesland 
bij Dokkum. Hij was geen 
studiebol, hij zat een paar jaar 
op de Mulo, maar dat heeft hij 
niet afgemaakt. Ga dan maar 
aan het werk, zei zijn vader. 
Voordat hij bij Philips kwam, 
heeft hij verschillende baantjes 
gehad, zoals fietsenmaker, 
vrachtwagenchauffeur en 
maatroos op de binnenvaart. Hij 
kreeg verkering met Corry 

Boelens en zij wilden trouwen, maar er was geen huis beschikbaar. Toen kwam 
Philips Drachten in beeld. Er was werk en er was woonruimte beschikbaar. Zo 
kwamen ze in Drachten wonen in een flat aan het Oud Ambacht. Later 
verhuisden ze naar De Westereen, Bûtenpost, Ljussens en tenslotte Dokkum. In 
de beginjaren kon hij met de Philipsbus naar Drachten. Later ging hij in zijn eigen 
auto naar het werk. Zijn eerste baan bij Philips was bij de haardroogkappen. 
Later werd hij overgeplaatst naar de afdeling Componenten, waar onder meer 
de motoren voor het scheerapparaat werden gemaakt. Hij werkte 33 jaar bij 
Philips en ging op 59-jarige leeftijd met pensioen. Daarna had hij natuurlijk alle 
tijd om zich aan het schrijven te wijden. 
 
Om zijn Fries te verbeteren heeft hij verschillende cursussen gevolgd bij de AFUK 
en bij het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum tweemaal een 
schrijfcursus gevolgd. Wat hij in zijn jeugd niet kon  (of misschien niet wilde), 
heeft hij later dubbel en dwars ingehaald. Verder was hij lid van een club Friese 
schrijvers die elkaars werk evalueerden, daar heeft hij veel aan gehad. 
Anders heeft bijdragen geleverd aan verschillende korte verhalenbundels. 
Naast de zeventien boeken heeft hij een verzameling korte verhalen "Hupsakee 
en oare ferhalen", een eenakter en een kinderbijbel geschreven: "Foar dy, 20 
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Bibelferhalen". De illustraties erin zijn van Wendela Kluitenberg. Wendela is de 
dochter van Josef Kluitenberg, ook lid van "Kontakt". 
Toen de kleinkinderen nog klein waren, pasten  Pake  en Beppe  
woensdagmiddags op één van de kleinkinderen. Samen met een vriendin had ze 
hele verhalen en ze vroegen Pake  om ze op te schrijven en er een mooi verhaal 
van te maken. Hij verzamelde al deze verhalen in een boekje dat hij liet drukken.  
 
Hij schreef ook columns in Geandewei (provinciaal kerkblad PKN), een paar 
verhalen in ”Switsj”(tijdschrift voor schoolkinderen). 
Toen het muziekkorps van Ljussens “ADVENDO” 100 jaar bestond, vroegen ze 
Anders om een jubileumboek te schrijven. Dat was een hele klus, maar hij deed 
het met plezier. 
Sinds 2008 is hij ook medewerker van "De Fleanende Krie", het ledenblad van de 
KFFB. 
Anders  heeft het schrijven niet van een vreemde, aangezien zijn grootvader, 
Anders Minnes Wybenga, een dichter, romanschrijver en mede-oprichter van de 
KFFB was. Over het leven van Anders Minnes Wybenga schreef de zoon van 
Anders en Corry, Jan Minno, in 2018 een biografie. Jan Minno heeft ook een 
aantal boeken geschreven. 
Ook Anders' vrouw, Corry Boelens, heeft twee boeken geschreven en ze vertaalt 
momenteel boeken in het Fries. 
Ik vroeg hem of we binnenkort nog meer van hem konden verwachten, zoals 
een nieuw boek. Niet op dit  moment. Vanwege de verhuizing en de zorg om  
Corry's gezondheid is er niet veel van het schrijven gekomen. Maar hij is wel van 
plan de spreekwoordelijke pen weer op te pakken. We wachten af. 
 
Het was een prettig gesprek dat ik met Anders had. Ik heb nu een andere kant 
van hem gezien. Wat hij niet kwijt kon in zijn dagelijkse werk, vond hij in het 
schrijven van boeken en verhalen. Bij vertrek ontving ik nog een paar boeken 
van hem en het ledenblad van de KFFB. 
 
Mocht u interesse hebben in het werk van Anders M. Rozendal, dan zijn er nog 
diverse titels te bestellen bij de KFFB. Ook op internet kun je nog iets vinden 
(nieuw of tweedehands). 
In de bibliotheek van Drachten zijn de meeste titels te leen. 
 

Frans Roorda 
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Philips Drachten: verlies 135 banen 
Ontwikkelaars huishoudelijke apparaten dupe van verkoop 
DRACHTEN Circa 135 medewerkers bij het innovatiecentrum van Philips in 
Drachten verliezen hun baan bij het Nederlandse technologieconcern. 
 
De betrokken medewerkers houden zich bezig met de ontwikkeling van 
airfryers, strijkijzers, koffiezetapparaten, stofzuigers en andere producten die 
behoren tot het bedrijfsonderdeel Domestic Appliances (huishoudelijke 
apparaten). Zoals bekend heeft Philips dit bedrijfsonderdeel in de etalage gezet 
om zich volledig te kunnen richten op de zorgsector en het bedrijfsonderdeel 
Personal Health. 
 
Philips hoopt de verkoop van Domestic Appliances volgend najaar af te ronden. 
Henk Siebren de Jong, geboren Harlinger en getogen Leeuwarder, begeleidt de 
verkoop van dit bedrijfsonderdeel met zijn zes buitenlandse fabrieken, 
vijfduizend medewerkers en een omzet van circa 2,3 miljard euro. 
 
Lang gaf Philips geen duidelijkheid over de toekomst van de circa 135 Drachtster 
ontwikkelaars voor huishoudelijke apparaten. Vrijdag, na een 
strategiebijeenkomst met beleggers, verklaarde Philips-woordvoerder Steve 
Klink echter dat de groep medewerkers onderdeel uitmaakt van de verkoop. ,,Ze 
gaan mee over naar de nieuwe eigenaar. En we gaan dat goed regelen.” 
FNV-bestuurder Masja Zwart vindt het nog te vroeg om te reageren. ,,Het 
wachten is op een concreet plan en wie de nieuwe eigenaar wordt.” Philips kent 
volgens haar ,,een keurig” sociaal plan dat loopt tot 2023. 
 
Het Drachtster innovatiecentrum telt daarnaast circa 450 medewerkers voor het 
bedrijfsonderdeel Personal Health. Daartoe behoren onder meer ook de 
scheerapparaten en de babyzorgproducten (spenen, flesjes) die met circa 1400 
medewerkers ook geproduceerd worden in Drachten. 

Onderstaand artikel stond de Leeuwarder Courant van 7 november. 
Als je alleen de kop leest lijkt het allemaal vrij dramatisch, maar als je 
verder leest blijkt dat de betreffende medewerkers 
hoogstwaarschijnlijk hun baan kunnen behouden bij de verkoop van 
het betreffende bedrijfsonderdeel 
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Uit de krant van toen: 
 
In de Drachtster Courant van 29 september 1953 stond 
onderstaand artikel: 

 
De gemeente wil Philips f 4 millioen 

lenen voor de nieuwe uitbreiding 

Werk voor 1000—1500 personen 

Zoals bekend wil de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken haar 
fabriekscomplex te Drachten belangrijk uitbreiden. De vloeroppervlakte zal 
van rond 11000 m2 op rond 18000 m2 worden gebracht. Het aantal 
werkkrachten zal hierdoor tot 1000 a 1500 kunnen aangroeien. 

De kosten van deze nieuwbouw zullen ongeveer ƒ4.000.000 bedragen en de 
N.V. Philips heeft de gemeente Smallingerland verzocht, daarbij 
verwijzende naar hetgeen in andere vestigingsplaatsen is geschied, dit 
kapitaal in de vorm van een geldlening te willen verstrekken. De aflossing 
zou plaats vinden in 10 jaar. De gemeente zal hierbij met generlei kosten 
worden bezwaard. 
De medewerking, die in dit geval van de gemeente wordt gevraagd, heeft een 
punt van ernstige overweging voor ons uitgemaakt, aldus delen B. en W. de raad 
mee. Vooral omdat deze medewerking afwijkt van datgene wat tot nog toe ter 
stimulering der industrialisatie gebruikelijk was. B. en W. zijn echter tot de 
conclusie gekomen, dat in dit bijzondere geval tegen het verlenen van 
medewerking, zoals gevraagd, geen bezwaar behoeft te bestaan. Het risico voor 
de gemeente kan, nu de gelden worden uitgeleend aan een concern als de N.V. 
Philips, worden verwaarloosd. Lasten zijn aan deze transactie voor de gemeente 
verder niet verbonden. 

Van de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten ontvingen B. en W. een aan-
bod tot het aangaan van een geldlening ad ƒ 4.000.000 a pari, rente 215/16 %, af te 
lossen in tien jaar. 

B. en W. stellen thans voor tot het sluiten van deze lening over te gaan en het 
geld aan de N.V. Philips weer uit te lenen. 
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Nieuwe serie S5000 en S7000 op de markt 

 
 
Wat is nieuw aan de S5000 en S7000?  
Ross McCallum , program Manager Shaving, betrokken bij het Innovatieproces 
van de S5000 en S7000, licht toe wat er nieuw is aan de nieuwe series: ‘De 
scheerprestatie van de S5000 en S7000 is de beste sinds ooit in deze range. De 
‘Steel precision mesjes’ zijn ontworpen om met minimale weerstand de haartjes 
zo kort mogelijk tegen de huid af te snijden, waardoor huidirritaties afnemen. 
De shavers beschikken over 360D flexibele scheerhoofden.  Uniek is dat de 
apparaten een functie hebben om de gebruiker een advies op maat te geven. 
Een ingebouwde sensor houdt de scheertechniek van de gebruiker bij en geeft 
real time feedback met tips om scheerkunsten te perfectioneren. De Groom 
Tribe app ondersteunt hierbij.  
Aanvullend beschikt de S7000 serie ook nog over een uiteenlopend handvat 
design en een verbetering in materiaal en afwerking. Voor de S7000 en een 
aantal S5000 modellen is er daarnaast nog een doorbraak: de snoerloze Quick 
Cleaning Pod, zorgt voor een krachtige en diepe reiniging van het 
scheerapparaat in slechts één minuut’.  
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Een stukje historie: De Ziekenkas en PSV  

In 1900 werd er een Ziekenpot ingesteld, waarin door de Firma Philips en 
Co en de werknemers een gelijk bedrag ter hoogte van 1 à 2 % van het 
loon werd bijgedragen. Uit deze Ziekenpot werd aan de werknemers in 
geval van loonderving door ziekte een uitkering verstrekt ten bedrage van 
70% van het loon.  

In 1909 werd de Ziekenpot omgezet in een Ziekenkas met een eigen 
bestuur, waarin zowel vertegenwoordigers van de onderneming als van 
de werknemers zitting hadden. In 1930 werd de Ziekenkas aangepast aan 
de voorschriften van de Ziektewet. 

Philips en Stork hadden als eerste  zo’n  Ziekenkas ingevoerd om 
werknemers bij ziekte door te betalen. Het was dus ook zorg voor Philips 
dat de medewerkers gezond bleven. Sport werd gestimuleerd. Denk dan 
vooral aan gymnastiek.  

In de eerste wereldoorlog was er geen aanvoer van glas producten voor 
de gloeilampen uit Duitsland. Met ging zelf glasblazen voor de lampen. 
Hier had men stevige jongens voor nodig. Ook zij moesten sporten. Het 
was fysiek zware arbeid. Dus ook jongens die stevig en sterk waren. Zij 
werden aangespoord om te voetballen.  

Philips heeft toen een sterk elftal weten op te zetten. We kennen het 
vervolg. PSV groeide uit tot een sterke  club in de eredivisie en werd 
meermalen kampioen. 
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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.: Vacature  
  

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. 


