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Voorwoord 
Misschien is het u ook overkomen dat je gebeld wordt met de mededeling dat een 
vriendin corona heeft. We schrokken er goed van. Zij zei dat we nog door de GGD gebeld 
zouden worden in verband met het bron- en contactonderzoek. Het telefoontje van de 
GGD kwam. Een zeer vriendelijke vrouw, die ons reilen en zeilen van afgelopen dagen 
wilde weten. Natuurlijk hoe wij het contact met onze vriendin ervaarden. Anna, mijn 
vrouw wilde graag zekerheid, omdat haar moeder 94 is. We zouden op bezoek, maar dat 
werd voor nu even afgeraden, ondanks dat Anna’s moeder al twee keer gevaccineerd is.  
Tweede paasdag naar de teststraat op de Eikesingel om getest te worden. Onze eerste 
ervaring met zo’n watten staafje in je keel en neus. Op de vraag of ik al eens eerder 
getest was, zei ik:” geen ervaring en ik hoop na deze niet weer te hoeven”.  

Daarna is het wachten. We wisten dat we flink afstand hadden gehouden, maar mijn 
vrouw herinnerde mij eraan dat we even heel kort dicht bij elkaar een gesprek hadden 
gehad. We voelden ons de zesde dag niet ziek, dus gingen we van het positieve uit, dat 
we een negatieve uitslag zouden krijgen. De volgende morgen meteen de site van de 
GGD raadplegen. We hadden inmiddels ervaring met het opzoeken. Maar nu stond er 
gelukkig dat de uitslag negatief was. 

We hopen dat inmiddels velen van u zijn gevaccineerd. Dat is toch de enige uitweg om 
weer meer vrijheden te krijgen. Het bestuur verlangt er, net als u naar om elkaar weer te 
ontmoeten. We gaan nu de zomer tegemoet. Misschien kunnen we nog niet naar het 
buitenland, maar Nederland heeft ook veel mooie streken.  

Na de zomer pakken we de draad weer op en gaan er vanuit dat we weer een activiteit 
kunnen organiseren. Het bestuur heeft het voornemen om er iets speciaals van te 
maken.  

Het bestuur wenst u een prachtige zomer en veel gezondheid.  

Een warme groet van uw voorzitter, 

 

Felix Ernens 
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 Bij de omslagfoto        

Deze keer een foto van het skûtsje 
d’Halve Maen.  

Norelco, de Amerikaanse Philips-
tak, verblijdde Drachten in 1959 
met een mooi nieuwjaarsgeschenk: 
de organisatie stuurde een flink 
geldbedrag naar Drachten, dat 
bestemd was voor de aankoop van 
een skûtsje. De faam van de 
wedstrijden met deze Friese 
vrachtschepen was doorgedrongen 
tot in de Verenigde Staten. Het skûtsjesilen gebeurt onder auspiciën van de S.K.S. 
(Sintrale kommisje skûtsjesilen), waarbij elk jaar veertien schepen gedurende elf 

wedstrijden strijden om de kampioenswimpel. 
Die eer viel d' Halve Maen nog niet te beurt. Wel 
behaalde het schip enkele malen de 
dagoverwinning. In 1985 won het schip met 
Pieter Brouwer aan het roer de jubileumwedstrijd 
van de S.K.S. 

Philips Drachten is nog een schip rijk: de boeier 
Albatros, een acht meter lang schip uit 1880. In 
1966 kwam de Albatros in bezit, eveneens als gift 
van de Norelco-organisatie. Met het in de vaart 
houden van beide schepen houdt het bedrijf een 
stuk Friese traditie in ere. 

Verderop is in dit boekje een interview 
opgenomen met Chris Brouwer. Hij was van 1977 tot 1981 en in 1988 schipper van 
d’Halve Maen en is tevens enkele jaren schipper geweest van de  boeier de 
Albatros. 
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Verenigingsnieuws maart en april  2021 
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: 
Mevr. L. ten Hoeve-Witteveen Wilpsterend  Drachten 
 
Overleden 
25 febr.  Dhr. K.B. Idzerda  74 jaar  Feanwâldsterwâl 
28 febr. Dhr. L de Vegt  87 jaar  Frieschepalen 
6 maart Mevr. L. Zwieserijn-v. Bommel  86 jaar  Drachten 
26 maart Dhr. P.G.G. Rietmeyer 90 jaar  Leiden 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
8 apr. Fam.  H. Gaastra Drachten 50 jaar getrouwd 
28 mei Fam. J. de Jong Drachten 50 jaar getrouwd 
11 juni Fam. F. Kuipers Drachten 50 jaar getrouwd 
17 juni Fam. S. van der Werff Drachten 55 jaar getrouwd 
19 aug. Fam. J. de Boer Drachten 55 jaar getrouwd 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Bedankjes 
"Kontakt", bedankt voor de mooie bos bloemen die wij hebben gekregen voor 
onze 40 jarige huwelijksdag. Met vriendelijke groet,  

Hillie en Jan Boers 
 

Hartelijk dank voor de bos bloemen die ik op mijn 75e verjaardag mocht 
ontvangen. 

Sijko Boonstra. 
 
Hierbij willen wij “Kontakt” bedanken voor het fraaie bloemstukje dat we kregen 
ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum. Ook bedanken we de leden 
die ons verrast hebben met een kaartje. Een hartelijke groet van 

Frans en Iekje Roorda 
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Algemene Ledenvergadering 2021 

In het jaarverslag 2020 dat samen met het Kontaktboekje van maart is verstuurd 
is op blz. 2 bij het punt bestuursverkiezing door het bestuur voorgesteld om 
Warren Dodd en Sixtus Muntendam te herbenoemen. Tot 1 april 2021 konden 
tegenkandidaten worden ingediend. Er zijn geen kandidaten uit de vereniging 
binnengekomen zodat de herbenoeming van Warren Dodd en Sixtus Muntendam 
nu definitief is.  

Voor de vacature Sociale contacten hebben wij inmiddels gelukkig een kandidaat 
gevonden. Het is de heer Pierre van Tartwijk. Hij kan vanaf 1 september 
beginnen in deze functie. Verderop in dit boekje stelt hij zichzelf voor. Ook 
hiervoor geldt dat uit de vereniging tegenkandidaten naar voren kunnen worden 
gebracht, mits voorzien van een bereidverklaring plus de namen en 
handtekeningen van tenminste vijf andere leden, voor 1 juni 2021. Mochten er 
voor 1 juni 2021 geen tegenkandidaten ingeleverd zijn dan is de benoeming van 
Pierre van Tartwijk  per 1 september 2021 definitief.  

Het bestuur is verder bezig om voor de functie van 2e  voorzitter een geschikte 
kandidaat te vinden. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit in het Kontaktblad 
bekendgemaakt. 

In het jaarverslag is ook de verklaring van de Kascommissie opgenomen. Zij 
hebben de boekhouding van onze vereniging gecontroleerd en in orde 
bevonden. Er zijn geen opmerkingen c.q. vragen over het financiële jaarverslag 
2020 binnengekomen bij de penningmeester en de leden van de Kascommissie. 
Dit betekent dat er hiermee decharge is verleend aan de penningmeester en het 
bestuur.  

“Kontakt”middagen en overige activiteiten 2021 
In verband met de onzekere situatie rondom het Coronavirus worden er 
voorlopig geen bijeenkomsten gehouden. Ook de dagtochten gaan niet door.  
Zodra we weer van start kunnen is het de bedoeling om hier een feestelijk 
gebeuren van te maken.  
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Algemene Ledenvergadering FPVG 

Op 21 april j.l. heeft er een Algemene Ledenvergadering van de FPVG (Federatie 
van Philips Verenigingen van Gepensioneerden) plaatsgevonden. Namens 
“Kontakt” hebben drie personen hieraan deelgenomen. In verband met de 
coronamaatregelen was het een digitale vergadering. Een uitgebreid verslag  
volgt nog.  

Er is onder andere gesproken over de huidige situatie met betrekking tot onze 
pensioenen. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de indexering van het  Philips 
Pensioen flink achtergebleven bij de afgeleide CBS index. De Federatie zal zich 
blijven inzetten voor de belangen van de Philips gepensioneerden. Ook de bij 
invoering van het nieuwe Pensioenstelsel zal de Federatie dit blijven doen en zal 
alles in het werk stellen om de indexering meer in lijn te brengen met CBS index 
voor de kosten van levensonderhoud.  
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Onderstaand artikel stond in de Leeuwarder Courant van  
26 maart 2021.  

Chinezen kopen Philips-divisie 
JAAP HELLINGA 

DRACHTEN Philips verkoopt voor 44 miljard euro zijn divisie voor 
huishoudelijke apparaten aan de Chinese investeerder Hillhouse Ca-
pital 

Die transactie raakt tweehonderd Philips-medewerkers in Drachten. Zij 
hoeven niet te verhuizen. Hetzelfde geldt voor de 600 medewerkers op het 
hoofdkantoor in Amsterdam. De divisie Domestic Appliances 
(huishoudelijke apparaten) telt 7500 werknemers, verdeeld over vijf 
fabrieken. Het bedrijfsonderdeel hoekte vorig jaar een omzet van 2,2 miljard 
euro. 

Na bekendmaking van de overname won het aandeel Philips 1,7 procent. 
Oud-Harlinger Henk Siebren de Jong leidt vanuit Philips de verkoop. Het 
concern vindt de fabricage van koffiezetapparaten, strijkijzers, airfryers en 
stofzuigers niet meer bij de bedrijfsstrategie passen. Philips concentreert zich 
voortaan op zorgtechnologie en persoonlijke verzorging. Onder die laatste 
categorie valt de scheerapparatenfabriek in Drachten. De Drachtsters die wel 
overgaan naar Hillhouse Capital werken merendeels in het 
innovatiecentrum. 

De Chinezen betalen 4,4 miljard euro voor de huishoudtak. Daarvan is 3,7 
miljard voor de huishoudtak zelf. De investeringsmaatschappij betaalt 
daarbovenop ongeveer 700 miljoen euro om de naam Philips de komende 
vijftien jaar te mogen blijven gebruiken. Ook enkele andere merken zoals 
die van koffïemachinemaker Saeco vallen onder de deal. Die 
licentieovereenkomst is na afloop van de periode te verlengen. 

Hillhouse Capital is in 2005 opgericht door zakenman Lei Zhang. „We 
sluiten aan bij de missie van Philips om producten van hoge kwaliteit te 
leveren die een gezonde en bevredigende levensstijl voor consumenten over 
de hele wereld ondersteunen", zegt Lei Zhang. 

Volgens de Bloömberg Billionai-res Index bezit de Chinese zakenman een 
vermogen van ruim 5,5 miljard dollar. Zijn investeringsmaatschappij beheert 
zo'n looj miljard dollar, dat onder andere uitstaat bij technologiebedrijven. 
„We kijken ernaar uit om met Hillhouse samen te werken om extra 
groeimogelijkheden te benutten", aldus De Jong. 
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Even voorstellen……. 

Hallo beste gepensioneerden van Philips 
Drachten: 

Mijn naam is Pierre van Tartwijk en ik wil per 
1 september ’21 graag bestuurslid Sociale 
Zaken (commissie Wel & Wee) worden van 
Kontakt.  

Ik ben 35 jaar getrouwd met Marion en woon 
ook al die jaren al in wijk de Drait te 
Drachten. Marion is in 2011 gestopt met 
werken (als tandtechnisch laboratorium 
medewerkster) en doet nu vrijwilligerswerk 
(bij Bertilla). We hebben twee zoons van 33 
en bijna 30 jaar jong. De oudste zoon komt in 

de maand mei dit jaar weer in Nederland wonen (Amersfoort), nadat hij ruim 5 
jaar in Canada heeft doorgebracht met vrouw Kerri en zoon Sven (onze kleinzoon 
wordt in mei 4 jaar). Hij werkt al geruime tijd voor Deloitte Consulting (in 
Nederland en Canada). De jongste zoon is Sport-fysiotherapeut bij Fitaal aan de 
Sportlaan in Drachten en woont in Leeuwarden met zijn vriendin Lisanne, in een 
recent opgeleverd nieuwbouw huis in wijk de Klamp. 

Een beschrijving van mijn loopbaan bij Philips, vanaf februari 1986: 

Als scheikundig ingenieur (in 1982 afgestudeerd aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven, heet nu Universiteit) ben ik, vanuit het Noord-Brabantse land, en na 
bijna 3 jaar werkervaring opgedaan te hebben bij een waterleidingmaatschappij, 
op het LTM (Laboratorium voor Technologie en Materialen) in Drachten komen 
werken in de Chemie- en Polymerengroep van Bauke Visser (de “baas” van het 
LTM was destijds Jo van der Lende), als opvolger van Jaap Schothorst. 

Na iets meer dan 5 jaar vooral advies gegeven te hebben aan de 
Ontwikkelgroepen in Noord Nederland (Drachten, Groningen en Hoogeveen), 
welke speciale kunststof men het best kon gebruiken voor de diverse onderdelen 
van de huishoudelijke apparaten, heb ik, na een klein en kort uitstapje bij de 
Philite te Drachten, in juni 1991 de overstap gemaakt naar het toenmalige 
hoofdkantoor van Philips DAP in Groningen. Daar kwam ik op de afdeling CQD 
(centrale kwaliteitsdienst) terecht en heb me eerst vooral beziggehouden met de 
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product kwaliteit van vnl. strijkijzers en strijksystemen. Via deze breed opgezette 
afdeling van Kwaliteit, kon ik mij later ook bezig gaan houden met ISO 9000 (Q-
systemen) en ook met ISO 14000 (milieu gerelateerd Q-systeem) en allerlei 
aanverwante gebieden. Later ben ik nog groepsleider van de FAG (Fouten 
Analyse Groep) geweest. Deze afdeling hield zich bezig met de kwaliteit van vnl. 
nieuw geïntroduceerde producten, door de klachten en reparatie te behandelen 
en uit te voeren van producten die in de grote Personeelswinkel van Philips 
Eindhoven verkocht werden. Tevens zat ik in die laatste periode van het 
Groningen tijdperk vanaf 1998 in de OR (Ondernemingsraad). 

In 2002 werd Philips Groningen gesloten en werd mijn afdeling overgeplaatst 
naar Drachten (samen met Logistiek de enige twee afdelingen die niet naar 
Amersfoort verhuisden). We werden gehuisvest in gebouw TC op de 
Tussendiepen 4 in het grijze gebouw, wat daar als eerste gebouwd werd (o.a. ook 
voor de IT computer afdeling). Vanaf die tijd tot en met 2016 (dus totaal zo’n 18 
jaar) heb ik ook in de diversen OR-ren van Philips Drachten gezeten als secretaris, 
OR-lid en in diverse specifieke commissies. Als een voorbeeld hiervan kan de 
onoverkomelijke sluiting van het DDC (Drachten Distributie Centrum in het 
Veem, Tussendiepen 2) als een “diepte”-punt genoemd worden van de vele 
activiteiten, waar je als OR mee te maken krijgt. 

In de jaren t/m 2009 ben ik verantwoordelijk geweest voor het Philips 
milieujaarverslag (wereldwijd voor Philips DAP) en ook allerlei andere, centraal 
aangestuurde, Q zaken voor alle vestigingen van Philips over hele aardbol). 

In 2009 kwam Philips Hoogeveen naar Drachten toe (in de nieuwe gebouwen TD 
en TH op Tussendiepen 4) samen met het toenmalige Centrale 
Onderzoekscentrum, oftewel het oude LTM. Hier hield men zich bezig met de 
ontwikkeling van stofzuigers, koffiezetters en diverse andere keukenapparaten 
en daar ben ik toen gaan werken in de Kwaliteitsorganisatie om o.a. de 
internationale (elektrische) veiligheid- en kwaliteitsgoedkeur (KEMAKEUR) te 
regelen voor die producten. 

In 2014 ben ik overgestapt naar de Oliemolenstraat bij de afdeling DQD van 
Shaving & Grooming, alwaar ik mij vooral richtte op de kwaliteitszaken van de 
Wake Up Light (lichtwekker) en de Dames Scheerapparaten (Ladyshaves), welke 
toen vanuit Klagenfurt (Oostenrijk), als ontwikkelactiviteit, overgeplaatst werden 
naar Drachten. 
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In april 2020, net ná de allereerste lock-down wegens corona, ben ik, op eigen 
verzoek, gestopt met werken door gebruik te gaan maken van de Philips 
levensloopregeling. Momenteel ben ik nog altijd officieel ‘n Philips medewerker, 
maar met een zgn. 0-uren contract, totdat ik vanaf 1 juli 2021 gebruik ga maken 
van een vervroegde pensioenuitkering van het PPF (Philips Pensioen Fonds), na 
een ruim 35 jarig dienstverband. In juni dit jaar word ik 65 jaar, waardoor ik op 
die “ouderwetse” leeftijd, hopelijk nog lang, van mijn welverdiend pensioen mag 
gaan genieten. In april 2023 komt dan nog mijn allereerste AOW uitkering erbij, 
waar de meeste van jullie die dit lezen, al geruime tijd van kunnen en mogen 
genieten. 

Als geboren Noord-Brabander (Schijndel) hou ik erg veel van persoonlijk contact 
(de gezelligheid) en vier ook al 50 jaar Carnaval in mijn geboorteplaats Schorsbos. 
Helaas kon dat feest in 2021 niet doorgaan wegens corona, maar in 2022 ben ik 
er zeker weer bij. Met mijn naaste collega’s heb ik altijd op een persoonlijke en 
vooral menselijke manier samengewerkt, waardoor ik zeker geschikt lijk te zijn 
voor deze bestuursfunctie binnen Kontakt. De zgn. DQD dubbeltjes pot, de 
felicitaties met verjaardagen en jubilea ed. en de vele sportieve activiteiten 
rondom het volleybal in Drachten zijn hiervan ook prima voorbeelden. Velen van 
jullie kennen waarschijnlijk dat volleybal als een belangrijk onderdeel van de 
toenmalige PV Drachten personeelsvereniging (gestart vanaf mei 1953, toen ook 
direct met volleybal is begonnen), waar ik o.a. voorzitter en ook manusje van 
alles ben (geweest) vanaf 1989 tot op heden. Sinds de opheffing van die PV heet 
deze volleyclub H.W.H.O. (Het Wil Hoger Op) en bestaat nog altijd grotendeels 
uit huidige Philips medewerkers (zowel uit de productie als ook enkele in-
directen). 

Ik hoop van harte om jullie, vanaf 1 september as., en ná die toch wel moeilijke 
corona-tijd, eens te ontmoeten tijdens een Kontakt-activiteit (nadat we ook 
allemaal gevaccineerd zijn) in een opperbeste gezondheid. 

Iedereen de allerbeste groeten wensend in een vooral blijvende en goede 
gezondheid, 

Pierre van Tartwijk. 
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Fietstocht 2021  
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Fietstocht 2021 

 
RA = rechtsaf EW = einde weg  
LA = linksaf PNB = plaatsnaambord  
LAH  Links aanhouden VRW = voorrangsweg  
RI = richting DLW = doodlopende weg  
RD = rechtdoor FP = fietspad  

 

Lengte ca. 40 km. 

 

1. Start bij de Philipspoort Oliemolenstraat RI noorden 
2. Bij rotonde RD 
3. Eerste weg RA 
4. Derde weg LA 
5. Einde weg RA 
6. Rotonde RD 
7. Rotonde derde afslag (Waterlelie) 
8. Eerste weg RA , direct LA over de brug FP volgen 
9. Einde FP RA 
10. Bij ANWB bordje nr. 26 RA 
11. FP LA 
12. Einde FP LA 
13. Eerste FP RA 
14. Einde FP LA 
15. Einde weg RA 
16. Rotonde eerste weg RA 
17. Eerste weg LA (Denk om VRW!) 

18. Vraag 1: Hoe heet deze weg? 
19. Einde weg LA 
20. Bij café Bos RA (verharde weg gaat over in schelpenpad) 
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21. Kruising met verharde weg RD FP 
22. Viersprong FP LA 
23. FP rechts volgen, weg oversteken, FP weg oversteken 
24. Einde FP LA 
25. Einde weg LA 

26. Tweede vraag: Hoe heet deze weg? 
27. Einde weg RA 
28. Kruising LA (Postdijk) 
29. Eerste pad RA 
30. Einde pad RA 
31. Kruising RD 
32. T-kruising RA 
33. Eerste weg LA (Poelbuurt) 
34. VRW oversteken LA 
35. Eerste weg RA 
36. T-kruising LA 
37. Eerste weg RA (Boelenswei) 
38. Tweede weg LA 
39. Weg links aanhouden 
40. T-Kruising RA 
41. T-kruising LA 
42. T-Kruising LA (Foudenswei) 
43. Bij wegwijzernr. 7433/6 RA 
44. Einde FP RD 
45. T-kruising RA 

46. Derde vraag: Hoe heet het restaurant rechts van de weg? 
47. Knooppunt 95 volgen 
48. RA (Efterwei) 
49. Na 2x tunnel LA 
50. Door tunnel RA 
51. Over brug LA 
52. Eerste weg RA 
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53. Kruising met de Meer RA 
54. Tweede weg LA 
55. Vierde weg LA 
56. Antwoorden op de vragen inleveren bij Rien 66. 

Inleveren kan tot en met 15 oktober 2021, bij Sixtus Muntendam, 
De Rien 66, 9201 AT  Drachten. U kunt ook het formulier op  de website 
invullen:  www.kontakt-philips.nl 

De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het kontaktboekje  van 
november 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordformulier fietstocht 

Antwoord vraag  1 _________________________________________  

Antwoord vraag  2 _________________________________________  

Antwoord vraag 3 _________________________________________ 

Naam: _____________________________________________________  

  

Tel.nr._____________________________________________________  
  

Adres:_____________________________________________________  
  

Postcode/woonplaats________________________________________  
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Chris Jansz Brouwer; Skûtsjeschipper van 
d’ Halve Maen, 1977-1981; 1988 

Hoe kan het ook anders dan 
dat je Chris Brouwer bij het 
water tegenkomt. 
Noodgedwongen is hij met het 
onderhoud van hun motorboot 
bezig. Een nieuwe waterinlaat 
maken. De oude was verroest 
en zorgde voor water in de 
boot. Chris en zijn vrouw 
wonen aan het water in 
Opeinde met de boot voor het 
huis. De boot is vermoedelijk 
113 jaar geleden gebouwd in 

Stroobos als beurtschip op de werf van Barkmeijer in Stroobos , met 17 ton 
laadvermogen. Later is er een kajuit opgekomen. Chris heeft de kajuit verlaagd 
zodat hij onder de bruggen van Opeinde door kan varen. Simmerdream heeft ze 
als naam gekregen toen ze de boot kochten in 1979. Varen is hun grootste 
hobby. Liefst zeilen, maar dat gaat niet meer. 
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Chris, 76 jaar en inmiddels 18 jaar met pensioen, is in 1979 in dienst gekomen bij 
Philips. 

Zijn eerste werkgever was Anne de Groot, eigenaar van de firma Lammers in 
Drachten. Er werden apparaten voor de zuivelfabrieken gemaakt. Prachtig werk, 
omdat ze alles wat gevraagd werd probeerden te maken.  Na 2,5 jaar ging Chris 
naar Westerdijk in Eernewoude. Bouwen van zeeschouwen. Zijn werk werd niet 
zijn hobby. Hij wilde het fijner afwerken. Het ruwe werk paste niet bij Chris. Hij 
ging werken bij FIB (Fries installatie bedrijf) in Leeuwarden. Een bedrijf in 
roestvrij staal toepassingen. 

Chris moest ook nog zijn militaire dienstplicht vervullen. Daarna is hij gaan 
werken bij duimstokkenfabriek Schuil. Hier mocht hij een lijn opzetten voor de 
rolmaat fabricage. Na Schuil ging hij terug naar Lammers. Helaas hield Lammers 
op te bestaan. Toen naar Philips, zijn 6e werkgever. Zijn vrouw, die daar ook 
gewerkt heeft, zei toen tegen hem, dat hij het hier niet lang zou volhouden. 

Chris is geboren in een woonark. Het schippersbloed komt van zijn vader.  Zijn 
vader handelde en vervoerde turf en later kolen, maar bouwde ook bootjes, 
onder andere de Bulthuis Jol. Hij verhuurde deze bootjes.  

 

 

 

 

 

 

 

In de zomer kolenopslag en in de winter als botenloods. Met in het midden een 
Bulthuis Jol. 

Vader deed ook aan wedstrijdzeilen. De jongens gingen mee om te leren zeilen. 
Chris en zijn broer leerden het eerste zeilen met een kleine kano met zeiltje. Pa 
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bouwde voor Chris een 16m². Chris heeft veel eerste prijzen gewonnen. Pa gaf 
toch altijd nog even les, ook al was hij de snelste. Ma zei dan; ”Hij is toch eerste 
geworden”. 

Toen ze net getrouwd waren, ging Chris met de door vader Jan Brouwer 
gebouwde 16m²  wedstrijdzeilen. Zijn vrouw en dochtertje werden dan uit de 
BM2 in een tentje op de wal gezet. Dit was geen ideale situatie en daarom 
bouwde hij een zeeschouw van 8 meter. Ze hebben er echter maar één tochtje in 
gemaakt, namelijk toen ze hem wegbrachten naar een koper. Chris zag namelijk 
zijn huidige beurtscheepje liggen en was daar meteen aan verknocht. 

 Schipper van het Philips Skûtsje. 

Teake Lammertsz Brouwer was de schipper in de jaren 
1963-1968;1970-1976. Chris heeft hem opgevolgd. Hij 
zou de taken van Teake volledig overnemen. Teake 
was ook schipper van de boeier Albatros. ‘s Zomers 
waren ze veel op pad met het skûtsje en de boeier. 
‘s Winters moest er onderhoud gepleegd worden. Dat 
gebeurde in het magazijn en later in het veem. Teake 
had er een volledige dagtaak aan. Toen Teake ziek 

werd, nam Chris het roer over en werd schipper.  
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Meetsma zei tegen Chris: ”Jou kennende moet jij bij mij in de werkplaats, bij de 
afdeling onderhoud.” Chris hielp Kees Mollema in de plaatwerkerij. Misschien 
herinneren jullie zich Kees nog wel. Kees heeft een prachtige paardensjees 
gebouwd. Hiermee heeft hij ook in de Philips krant gestaan.  Chris heeft de plaats 
ingenomen van Kees, maar was moderner. Laste alles aan elkaar met moderne 
technieken. Argon lassen. 

Chris had een vrij hoekje in de werkplaats. Was eigen baas en had het best naar 
zijn zin. Op een keer zei iemand van het management hoe Chris een klus moest 
aanpakken. Chris zei; “Hier is het gereedschap en ik kijk hoe het moet”. Nooit 
weer gebeurd. Chris heeft voor velen geklust. Chris zei wel eens; ”Als  ze bij de  
bootjes waar ik aan gewerkt heb het kluswerk van mij er uit zouden halen 
zouden er veel bootjes zinken”. 

Hij heeft ook de nodige mooie zonnewijzers in roestvrijstaal gemaakt voor 
jubilarissen. Er staat ook één in zijn tuin. Een mooi exemplaar, die alleen de 
zonnige uren telt.   

 Chris heeft op het eerste Philipsskûtsje gevaren. Gebouwd op de werf van 
J.O.van der Werff, Buitenstverlaat bij Drachten. In Leeuwarden is het skûtsje 1,5 
meter verlengd. Hoe langer hoe sneller, maar dan moet het schip wel recht zijn. 
Het was echter zo krom als een banaan. Wanneer er een touw werd gespannen 
van voor naar achter, dan stond de mast 7 cm uit het midden. Overigens heeft de 
nieuwe eigenaar hem weer ingekort. Hij voer later onder de naam Evelien 
Smeltekop en vaart in de IFKS. 

Ondanks de beperkingen aan het skûtsje, zeilde Chris altijd met plezier. Voor 
hem gaf elke dag een nieuwe kans. Het spijt hem echter wel dat pas na zijn 
vertrek een ander skûtsje werd aangeschaft. Zijn hoogste prijs was de derde 
plaats. 

Wie binnen de Brouwers familie nu het meeste over schepen weet, ben ik niet 
achter gekomen.  Zijn dochter werkt namelijk al jaren bij het 
scheepvaartmuseum in Sneek. 

Naast het skûtsje voer Chris ook enkele jaren als schipper op de boeier, met zoon 
Jan, als die vrij kon krijgen, aan de fok. Dat was prachtig werk. En het loonde 
altijd.  Zaten de onderhandelingen na drie dagen muurvast, dan werden er zaken 
gedaan op de boeier. Ontspannen sfeer en de zaken liepen beter.     
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 Andere hobby van Chris. 

Varen moet je allebei leuk vinden. Vandaar dat Chris en zijn vrouw samen begin 
april al weg zijn met hun boot. Let maar eens op bij De Veenhoop. Daar zijn ze 
vaak te vinden. Maar dat is niet het enige dat ze samen doen. Ze spelen beiden 
op een trekzak en Chris begeleidt het shantykoor ,,De Brêgesjongers’’ 
uit Opeinde. 

Naast bovenstaande hobby’s doet Chris aan schaatsen en biljart hij bij Philips. 

Wij wensen Chris en zijn vrouw veel vaarplezier in deze zomer. En ik hoop hem 
zeker te ontmoeten op het water. 

 Bedankt voor het interview. 

Felix Ernens.  

 

 

  

20 
 

 
Drachten viert fantastische 
mijlpaal:  
100 miljoenste mesje van OneBlade 
geproduceerd! 
Een geweldige mijlpaal voor Philips Drachten: afgelopen week is het 
100.000.000e OneBlade mesje van de band gerold. ‘Dat is fantastisch nieuws!’ 
zegt Özkan Tece, Site en Operations Manager van Philips Drachten. ‘We hebben 
dit succes te danken aan alle collega’s op de site. Onze sterktes, competenties 
en de wilskracht bieden heel veel kansen voor de toekomst!’.  

Het 100 miljoenste mesje is overhandigd aan JayJay. Jay Jay is ambassadeur 
van de Philips OneBlade en groot fan van het product en heeft het mesje op 
zijn eigen OneBlade gezet.  

 

Van consumentenonderzoek tot de revolutionaire OneBlade 
In 2013 bleek uit consumentenonderzoek dat er behoefte was aan een apparaat 
als de OneBlade. Male Grooming had een nieuw apparaat nodig dat aan de 
behoeften van de moderne man kon voldoen: een product dat elke haarlengte 
kon knippen, scheren en stylen om flexibiliteit van stijl en creativiteit te bieden.  

Jan van Dalen en Martijn Stapelbroek kwamen met de uitvinding: de OneBlade. 
Met de aanwezige competenties voor ontwikkeling en door de aanwezige kennis 
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van scheer- en trimmertechniek te combineren lukte het om in samenwerking 
met Philips Klagenfurt de OneBlade te ontwikkelen. Ook de maakprocessen 
moesten worden ontwikkeld. Met veel vallen en opstaan, technische en 
organisatorische uitdagingen, werd met een team van maar liefst meer dan vijftig 
collega’s, waar Jan Bennik projectleider was, langere tijd gewerkt aan dit 
complexe project. En met succes, want op 25 september 2015 werd officieel de 
eerste productielijn van de OneBlade geopend.  

Productielijnen mesjes, verpakkingslijnen, Batam 
Gregor Badzwol is Productie Manager bij OneBlade: ‘Drachten levert een 
belangrijke bijdrage aan de productie van de OneBlade. Zo ontwikkelt en 
produceert Drachten alle knipelementen van dit revolutionaire product. Deze 
elementen worden naar Batam gestuurd, waar alle onderdelen bij elkaar komen 
tot de OneBlade’. In Drachten maken we de mesjes voor alle types OneBlade. De 
mesjes die Europese consumenten ‘los’ kunnen kopen, worden in Drachten 
verpakt en gaan direct naar de consument. De lijnen zijn volledig 
geautomatiseerd en hebben een hoge productiesnelheid.  

Wereldwijd groeit de markt en er worden nieuwe ranges ontwikkeld.  

Samenwerking en delen van competenties 
Jeroen Greidanus was bij bijna het hele traject van ontwikkeling en productie 
betrokken. Jeroen: ‘Het succes van OneBlade is voor een groot deel te danken 
aan de samenwerking van het team en de succesvolle samenwerking met Batam. 
Ook het one-room concept, heeft de samenwerking tussen I&D, Engineering en 

Hoe OneBlade groeide! 

2013 Consumentenonderzoek wees uit dat er behoefte was aan een nieuw 
apparaat 
2013 Ontwikkeling van het nieuwe concept door Jan van Dalen en Martijn 
Stapelbroek 
2014 Ontwikkeling van het product en de bijbehorende maakprocessen 
2015 25 september: officiële opening eerste OneBlade productielijn door Jack van 
Strien en John Smith 
2015       December: eerste miljoen blades geproduceerd! 
2017 Uitbreiding 2e productielijn 
2018 Uitbreiding 3e productielijn 
2019 KA, de voormalige tentoonstellingsruimte, omgebouwd voor samenstellen 
en  
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Supply bevorderd. Vanaf het allereerst begin is de samenwerking intens en goed 
geweest. Het delen van kennis en kunde in zo’n proces is onmisbaar. 

 
OneBlade, hybride styler 
De OneBlade scheert, trimt en styled (ook de langere baardharen) en het 
revolutionaire product doet dat allemaal in één.  Het is een hybride styler die 
ontworpen is voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het mesje, dat 
maar liefst 200 bewegingen per seconde maakt, is tweezijdig, waardoor je heel 
nauwkeurig contouren in bakkebaarden en baard kunt maken. Het is een 
veelzijdig en snel systeem.  
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Ledenwerving 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Dus als u iemand tegenkomt die 
bij Philips (Drachten)   heeft gewerkt, kunt u hem of haar attent maken op het 
bestaan van onze vereniging. Ook de partner van een overleden Philips 
medewerker kan lid worden.   
 
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:________________________________________________________ 
 

Postcode/Woonplaats________________________________________________ 
 

Telefoonnummer:______________________________________________ 
 

E-mailadres:___________________________________________________ 
 
Opsturen naar Vereniging van Gepensioneerden  Philips Drachten “Kontakt”, 
Kwelderland 6, 9205 EW Drachten. 
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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: Vacature 
 
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. 
 


