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Voorwoord 
De zomervakantie is weer voorbij. Velen van u zijn misschien even weg geweest 
met de caravan, camper, huisje of hotelletje gepakt. Maar ook thuis kun je 
genieten van het zomerse weer. Tenminste als je niet in een zwaar regengebied 
woont. Wat is er in een korte tijd veel water gevallen. Anna en ik hebben een 
boottocht gemaakt. Gestart met de turfroute en in Assen onze Pieterpad 
wandeling weer opgepakt. Wandelend vanaf Zuidlaren naar Rolde. Daarna steeds 
weer een etappe om uiteindelijk in Vorden uit te komen. Totaal 236 km afgelegd. 
Nog 246 km te gaan tot Maastricht. Tussendoor een vaartocht van Assen naar 
Coevorden, Gramsbergen en Almelo. Zo konden we de boot gebruiken als 
slaapplaats. Wat een prachtige wandeling. Veel verschillende landschappen, 
zandvlakten, heidevelden en bossen. Ook de dorpen waren zeer verschillend. 
Over de IJssel zijn we  weer 
terug gevaren. De reis over 
de IJssel ging snel. Er was 
meer stroming door de 
regenval in Duitsland en 
België.  
We maken ons weer op voor 
een nieuw 
verenigingsseizoen. Binnen 
Philips Drachten is nog steeds 
het coronabeleid om zo 
weinig mogelijk mensen op 
het terrein te hebben. We zijn nog niet welkom in het bedrijfsrestaurant.  We 
hopen u te ontmoeten in de Lawei op 9 november. Zet de datum in uw agenda.  
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een aantal van onze leden, onder 
anderen onze erelid Tjeerd Douma. 
Met uw goedvinden, is het bestuur weer compleet met Joop de Graaf als 
vicevoorzitter.    
Veel leesplezier. 

Met een warme groet, 
Felix Ernens 
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 Bij de omslagfoto        
Deze keer op de omslag 
van ons “Kontakt” blad 
een foto van het Skûtsje 
dat geplaats is op de 
rotonde van Nijtap. De 
gemeente Smallingerland 
wilde op de rotonde bij 
Nijtap een oud skûtsje 
plaatsen, die gevuld met 
bloemen langzaam ten 
prooi zou vallen aan de 
tand des tijds. Dat valt niet 
goed bij 

skûtsjeliefhebbers, vertelde Haiko van der Werff aan de gemeente, toen die hem 
benaderde om een wrak te zoeken. ,,In fuortrotsjend skip fol blommen is net 
representatyf foar Drachten, wy wolle krekt it byld fersterke fan it farrende 
kultuer-histoaryske erfskip, dat boud is yn Drachten.'' 
Voor dit project is niet een geschikt Drachtster skûtsje gevonden. Het moest een 
opknapper zijn. Wel de ‘Hendrika’ gebouwd bij Barkmeijer in Stroobos. Dit 
skûtsje was jarenlang privé-eigendom. 
 
Hendrika 
 It skûtsje leit op fjouwer karren dy't symboal steane foar de fjouwer Drachtster 
werven dy't skûtsjes bouden: De Piip, De Lange Wyk, Bûtenstfallaat en de 
Dwersfeart. Dy nammen binne der útsnien en der sit der ljocht yn de karren, 
sadat de nammen ek yn 't tsjuster goed te sjen binne.'' 
 
Opleiding Scheepsbouw 
In de wintermaanden gaat het schip er steeds een paar maanden af, om 
gerestaureerd te worden door studenten van de Friese Poort, opleiding 
Scheepsbouw  
De restauratie wordt een project van jaren, zoals ook de Jonge Trijntje in vier jaar 
tijd is opgeknapt. Steeds als er weer een fase van een paar maanden wordt 
afgerond komt het schip opnieuw op de rotonde te liggen. ,,Sa komt der 
stadichoan ek libben yn it skûtsje, it wurdt hieltyd moaier.''  
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Verenigingsnieuws mei t/m augustus 
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. P. v.d. Wal  Houtzaagmolen   Drachten 
Mevr. A. Meijer  De Stoeken   Drachten 
Dhr. G. Smeding  Dorsvloer   Drachten 
Dhr. J. Kramer  J.F. Kennedylaan  Drachten 
Mevr. A. Blaam-de Boer  Berglaan   Drachten 
 
Overleden 
26 april Dhr. R. Overzet   91 jaar  Drachten 
29 april Dhr. S.J. Wilkens  69 jaar  Aldeboarn 
25 mei  Mw. J. Kramer-van der Meulen 87 jaar  Drachten 
28 mei Mw. W.J. de Jong-Klamer 81 jaar  Drachten 
29 mei Mw. J. Andries-Buruma  82 jaar  Drachten 
1 juni Dhr. F. Veenstra  82 jaar  Drachten 
11 juni Dhr. A. van Gijssel  94 jaar  Drachten  
2 auAg. Dhr. Tj. Douma  88 jaar  Oosterwolde 
10 aug.  Mw. J. Schra  84 jaar  Drachten 
13 aug. Dhr. H. Meijer  77 jaar  Drachten 
27 aug. Mevr. A.T. Conijn-Voorsluijs 81 jaar  Dr. Compagnie 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
31 mei Fam. L. Sietsma Drachten 60 jaar getrouwd 
18 juni Fam. R. Schaake Drachtstercompagnie 45 jaar getrouwd 
25 juni Fam. F. van Wattum Drachten 50 jaar getrouwd 
7 juli Fam. J. Adema Drachten 55 jaar getrouwd 
27 okt. Fam. C. Blesma Drachten 60 jaar getrouwd 
 
Nieuwe leden 
Dhr. L. Schriever  Drachten 
Dhr. en Mevr. Duursma  Harkema 

Van harte welkom! 
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Bedankjes 
Veel dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik mocht ontvangen ter 
gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag. Ik heb er ruim twee weken van 
kunnen genieten. Vriendelijke groet, 

Jan Boersma 

Bij deze wil ik “Kontakt” bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik heb 
gekregen op mijn 85e verjaardag. Hier had ik niet op gerekend. Dat was een echte 
verrassing nogmaals. Bedankt,  

Jantje Kelderhuis-Bos 
 
 

Bij deze bedanken wij “Kontakt” hartelijk voor het mooie bloemstuk dat we 
hebben gekregen ter gelegenheid van ons vijftig jarig huwelijksjubileum. 
Met vriendelijke groet, 

Alie en Auke Hiemstra 
 

Hierbij wil ik “Kontakt” heel hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen 
die ik gekregen heb voor mijn 80ste verjaardag. 

Sytha Riemersma-Brijker 
 

Hallo "Kontakt", heel hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die wij 
mochten ontvangen voor ons 35-jarig huwelijk. Vriendelijke groet, 

Marion en Pierre van Tartwijk 

Hierbij willen wij "Kontakt" bedanken voor de mooie bloemen die wij van de 
gepensioneerdenvereniging mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig 
huwelijk. Met vriendelijke groet, 

Johannes en Thea van der Meer. 
 
Hartelijk dank voor het fraaie boeket bloemen dat we kregen ter gelegenheid van 
ons 40-jarig huwelijksjubileum. Hartelijke groeten van 

Fam. Riemersma, Buitenpost. 
 
Hierbij onze hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen, dat wij mochten 
ontvangen ter ere van ons 50 jarig huwelijk op 28 mei.  

Jan en Egbertina de Jong 
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Bestuur “Kontakt”, hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die wij namens de 
vereniging op 8 april 2021 mochten ontvangen. Dit als attentie bij ons 50 jarig 
huwelijksjubileum.  

Harry en Anneke Gaastra 
 
Wat laat, maar we willen “Kontakt” toch hartelijk bedanken voor de mooie bos 
bloemen die we voor de 55 jarige trouwdag hebben ontvangen. 

 Hannie en Henk Heuvelink.  
 
Ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum ontvingen wij een prachtig 
bos bloemen. Wij willen jullie daar heel hartelijk voor bedanken Ze waren 
prachtig, het heeft ons goed gedaan. Wij hopen elkaar snel weer in levende lijve 
te ontmoeten in het najaar. Hartelijke groet, 

 Frans en Albertje van Wattum 
 
 
Van het bestuur van Kontakt ontvingen we een prachtig bos bloemen ter 
gelegenheid van ons 45 jarig huwelijksjubileum . We willen dan ook alle leden 
bedanken. U geeft het bestuur de mogelijkheid om hier aandacht aan te 
schenken. Naast deze bloemen kregen we ook mooie kaarten van een aantal 
leden van de vereniging. Een blije verrassing.       

Anna en Felix Ernens 
 
 
Bêste minsken, tige tank foar it prachtige bosk blommen dat ik op myn 75e 
jierdei fan Kontakt krige.  Mei hertlike groetnis,  

Anders Rozendal 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik van “Kontakt” heb ontvangen 
voor mijn 85e verjaardag 

Hoe zat het ook al weer met de bloemen?.... 
Er wordt een boeket bezorgd bij een huwelijksjubileum, vanaf 25 jaar en daarna 
iedere 5 jaar. Alleenstaanden ontvangen een bloemetje vanaf hun 70ste  
verjaardag, ook iedere vijf jaar.  
De vermelding van een huwelijksjubileum in het Kontaktblad is afhankelijk van 
hoe dit is aangegeven op het inschrijfformulier. Hierbij waren  de volgende 
keuzes mogelijk: vóór de datum van het huwelijksjubileum, na de datum van het  
huwelijksjubileum of geen vermelding.  
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Benoeming bestuurslid Sociale contacten 
In het meinummer van het “Kontaktblad” hebben we geschreven dat Pierre van 
Tartwijk bereid is gevonden zich kandidaat te stellen voor de vacature in het 
bestuur voor de functie van sociale contacten. In het meinummer van ons 
“Kontakt”blad heeft hij zichzelf voorgesteld. De leden van onze vereniging zijn in 
de gelegenheid gesteld om eventuele tegenkandidaten naar voren te brengen tot 
1 juni 2021. Hiervan is geen gebruik gemaakt zodat de benoeming van Pierre van 
Tartwijk nu definitief is. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met deze 
benoeming en heten hem welkom in het bestuur.  

Kandidaat bestuurslid Vicevoorzitter 
Door het overlijden van ons bestuurslid  Lammert Rodenburg is er een vacature 
in het bestuur ontstaan voor de functie van vicevoorzitter. Gelukkig hebben we 
Joop de Graaf bereid gevonden deze plaats in te nemen. Verderop in  het boekje 
stelt hij zichzelf voor. Ook hiervoor geldt dat vanuit de vereniging 
tegenkandidaten kunnen worden aangedragen, mits voorzien van een 
bereidverklaring plus de namen en handtekeningen van tenminste vijf andere 
leden, voor 15 oktober 2021. Mochten er voor 15 oktober 2021 geen 
tegenkandidaten ingeleverd zijn dan is de benoeming van Joop de Graaf per 
15 oktober 2021 definitief.  
  

“Kontakt”middagen en overige activiteiten 2021 
 
Door de vele beperkingen in verband met het Coronavirus gaat de 
verrassingstocht niet door.  
 
9 november hopen we weer van start te gaan  met een feestelijke bijeenkomst in 
de Lawei. Op deze middag wordt “Myn Skip” opgevoerd. Verderop in het boekje 
vindt u nadere informatie over de voorstelling. Deze voorstelling is alleen 
bedoeld voor onze eigen leden.  
 
Deze middag gaat door onder voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen. In het boekje van november kunnen we aangeven of het wel 
of niet doorgaat. 
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In memoriam  Erelid Tjeerd Douma 
 

Op 2 augustus 2021 is Tjeerd Douma op 88 jarige leeftijd 
overleden. Hij was vanaf 1993 lid van onze vereniging. Van 
2000 tot 2006 is hij voorzitter geweest. Daarnaast was hij 
van 1994 tot en met 2013 voorzitter van de Reiscommissie. 
Deze commissie organiseerde gedurende deze periode een 
vakantiereis van een wek naar een bestemming in 
Nederland. Zijn ervaring als chef van het Reisbureau  
tijdens zijn actieve periode bij Philips kwam hierbij goed 

van pas. Deze vakantiereizen werden door de deelnemers erg gewaardeerd. 
Tijdens de “Kontakt”middag van 17 december 2013 werd Tjeerd benoemd als 
Erelid vanwege het feit dat hij zich vele jaren heeft ingezet als voorzitter van 
zowel “Kontakt” als de Reiscommissie. Omdat de gezondheid van zowel Tjeerd 
als zijn vrouw Anna achteruitging zijn ze in 2019 in Rikkingahof in Oosterwolde 
gaan wonen. In 2019 waren ze 65 jaar getrouwd en heb ik Tjeerd en Anna nog 
een bloemetje gebracht. Namens Kontakt wensen we Anna, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

In memoriam Henk Meijer 
 

Op 13 augustus 2021 is Henk Meijer, oud-bestuurslid van 
“Kontakt” op 77 jarige leeftijd overleden. Hij was vanaf  
2003 lid van “Kontakt”. Van 2005 tot 2013 was hij 
secretaris van onze vereniging. Deze functie heeft hij altijd 
met veel inzet vervuld. Gedurende deze periode verzorgde 
hij samen met zijn vrouw Annie ook het  “Kontakt”boekje. 
Henk is 1980 bij Philips begonnen, eerst in de Centrale 

Werkplaats en ging vervolgens naar het toenmalige L.T.M (Laboratorium voor 
Technologie en Materialen)  waar hij proefopstellingen maakte. Henk en Annie 
waren trouwe bezoekers van de “Kontakt”middagen en gingen ook vaak mee 
met de jaarlijkse dagtochten. Namens “Kontakt” wensen we Annie, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe.  
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Op de grens van maakbaarheid 

Chips. Ze worden steeds kleiner, zitten overal in en er is een 
schreeuwend tekort aan. Chipmachinefabrikanten schalen op. Dat zorgt 
voor hoogspanning in Drachten, waar een fabriek staat die 
microscopisch kleine onderdelen voor die machines maakt. NTS Norma 
is dringend toe aan nieuwbouw. 
 
“Kijk, dit maken we voor de nieuwste chipmachine van één van onze klanten.” 
Directeur Klaas Geschiere schuift een doorzichtig doosje over tafel. Er zit een dun 
plakje titanium in met tal van uitsparingen, kleiner dan de nagel van een pink. 

Onderstaand artikel stond in de Leeuwarden Courant van 21 augustus  en gaat 
over NTS Norma. In 2007 werd de Centrale Werkplaats verzelfstandigd en de 
nieuwe eigenaar werd Norma. Later werd Norma overgenomen door NTS en 
heet nu NTS Norma. Er werken nu nog verscheidene medewerkers die indertijd  
bij Philips in de Centrale Werkplaats zijn begonnen. Uit dit artikel  blijkt dat na 
de overname er veel is veranderd.  
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“Het is een soort bladspringveer.” Opdrachtgever is ASML de wereldwijd 
vermaarde chipmachinebouwer in Veldhoven. 
NTS Norma maakt meerdere ultraprecisie-onderdelen voor ASML's EUV, de 
superchipmachine waarvan de VS niet wil dat het Brabantse bedrijf die 
exporteert naar China. Tientallen onderdeeltjes van de machine (die zelf zo groot 
als een kustvaarder is) zijn gemaakt aan de Oliemolenstraat in Drachten.  
Voor het Drachtster bedrijf is ASML een belangrijke, maar niet de enige klant in 
de industrie voor halfgeleiders. 40 tot 50 procent van de omzet komt uit die 
hoek. Verder is de onderneming een geziene toeleverancier in de internationale 
wereld van medische en optische machinebouwers. “Zonder NTS Norma geen 
iPad, geen Philishave, zeggen we hier.” 
 
PHILIPS-NEST 
Het is een gevolg van de stormachtige ontwikkeling die startte met het besluit 
van Philips Scheerapparaten in 2007 om haar instrument- en matrijzenmakerij 
op eigen benen te zetten. De verstoting uit het Philips-nest leidde 
noodgedwongen tot heroriëntatie. De nieuwe missie werd om de randen van 
maakbaarheid op te zoeken. Kleiner, preciezer. Norma, de nieuwe eigenaar, zat 
al op dat spoor, en zorgde voor introducties. “Inmiddels kunnen we op 1 
micrometer nauwkeurig werken, dus op één duizendste millimeter.” 
Weinigen doen het NTS Norma na, zegt Geschiere, nu ruim vijf jaar aan het roer. 
Dat bevreemdt, want de vraag naar chips en dus chip-machines zal onstuimig 
blijven groeien als gevolg van de uitrol van 5G (draadloze communicatie), de 
opmars van autonoom rijdende auto's en de stortvloed van apparaten die 
'praten' met computers (Internet of Things). Je zou denken dat meer 
ondernemers kansen ruiken. 
Geschiere: “Je hebt zomaar niet een fabriek als de onze werkend. Daar gaan 
jaren overheen.” Zonder mensen met jarenlange ervaring,  met kennis van en 
gevoel voor materialen gaat het niet, zegt hij. “Wij hebben een mix van werkne-
mers die hier al in de Philipstijd werkten en net afgestudeerden die heel goed 
zijn in bijvoorbeeld programmeren en analyseren. Het gaat om de combinatie 
van mensen en machines.” 20 miljoen euro aan omzet haalt NTS Norma 
tegenwoordig op, bijna twee keer zoveel als vijf jaar geleden. 
Over zijn huidige ploeg van honderd werknemers heeft Geschiere geen zorgen, 
wel over de toekomstige. Meer dan tien vacatures staan er momenteel uit. De 
spoeling in het technische veld is dun, zoals bekend.  “En dan hebben we in 
Drachten nog geluk. In andere regio's is het veel erger.” Binnen het 
Innovatiecluster Drachten, waar 23 hightech-bedrijven in het Noorden lid van 
zijn, wordt van alles ondernomen om de jeugd te interesseren. Dat helpt iets. 
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SUPERSCHONE OMGEVING 
Het huidige team opereert behoorlijk hutjemutje in een oude fabriekshal op het 
Philips-terrein. Steeds komen er machines bij en wordt er herschikt De hal is qua 
klimaat reinheid en routing niet meer van deze tijd. Dus komt er nieuwbouw op 
Azeven-Noord in Drachten. Uiteraard in Drachten, zegt de directeur. Geen tel is 
een andere plaats overwogen. “Vanwege de mensen.” 
Die fabriek wordt iets speciaals. Het werken op micron-niveau dwingt tot een 
superschone omgeving, legt Geschiere uit. Een huidschilfer geldt in de 
miniatuurwereld als een rotsblok. “Op dit moment laten we onderdelen achteraf 
reinigen. Straks willen we vervuiling zoveel mogelijk in het proces al 
voorkomen.” 
In het nieuwe pand zal ook de temperatuur niet meer dan 1 graad per 24 uur 
mogen schommelen     Dus we moeten per machine bekijken wat we met de 
afvoer van warmte doen. Maar het moet wel warm genoeg voor de werknemers 
blijven." De vloeren worden misschien wel de stabielste van heel Friesland. 
“Helemaal trillingvrij krijg je ze niet, want de aarde trilt van zichzelf heel licht.” 
 
MINITURISATIE 
Al maanden is de miljoeneninvestering in voorbereiding en het definitieve 
ontwerp is vanwege de complexiteit nog lang niet af. “De komende twee jaar zie 
ik hem nog niet staan.” 
Onderwijl schrijdt de miniaturisatie voort. Heeft Geschiere een idee waar de 
grens voor zijn bedrijf ligt? Wat kunnen zijn vakmensen nog maken?  “We zitten 
in het micron-bereik, voorlopig zit er nog rek in.” 
Op naar het nano-bereik, is dat realistisch? In 1 nanometer passen 5 atomen. 
Geschiere: “We gaan mee in de technologische ontwikkelingen. Uiteindelijk werk 
je voor de continuïteit van het bedrijf. Je wilt dat de werknemers ook op de lange 
termijn een goede boterham kunnen verdienen.” 
 
Hieronder ziet u een impressie van de nieuwbouw van NTS Norma op A-zeven-noord 
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Joop de Graaf stelt zich voor…. 
 

Beste leden, begin deze zomer ben ik gevraagd om 
zitting te nemen in het bestuur van de Vereniging 
van Gepensioneerden Philips Drachten waarop ik 
positief gereageerd heb. Inmiddels ben ik alweer 2 
jaar met pensioen en het lijkt me  leuk om met vele 
voormalige Philips Drachten collega’s gezellige en 
zinvolle activiteiten mede in te vullen. 

Ik ben 67 jaar, bijna 39 jaar getrouwd met Bea. We 
zijn beide geboren en getogen in Leeuwarden. We 
hebben 2 dochters die beiden nu in de omgeving 

van Utrecht wonen. Via een HTS-Werktuigbouw stage in 1974 ben ik in contact 
gekomen met Philips Drachten. Sinds 1978 in vaste dienst gekomen  bij de 
afdeling Fabricage Voorbereiding (FV) Motoren en Componenten. Na vele 
projecten voor de PM-motor vervolgens geswitcht naar de opkomende FV-
elektronica  en de 1e SMD-plaatsingsmachine productierijp mogen maken met 
het daarvoor specifieke soldeerproces. Binnen Philips Drachten doe je zoiets 
nooit alleen, maar altijd in nauwe samenwerking met oa de productie en 
ondersteunende afdelingen. Samenwerking was en is de kracht van Drachten! 
Daarna een mooie en enerverende periode in de afdeling “Engineering SKE” 
doorgemaakt, waarin ik met de ervaring van de proeffabriek van dhr. Ahlers 
verantwoordelijk werd voor het project transport en buffers voor de nieuwe 
ABC-lijnen in hal 6. Ook hier gedurende de start van de 5-ploegendiensten allerlei 
nieuwe processen mede productierijp gemaakt oa de draadvonkers van fa Agie. 
Nadat ik een 3 –jarige Bedrijfskunde avondopleiding aan de Universiteit in 
Groningen had afgerond werd ik gevraagd voor chef van het BM-stafbureau. Hier 
werden de BM-offertes en planningen van de BM-machines gemaakt. Ook hier 
veel samenwerking met vele (ontwikkel)-afdelingen en de productie. Na de  
reorganisatie binnen de BM ben ik naar afdeling Inkoop-Equipment gegaan en 
werd daar groepsleider “ Non BOM”.  Deze afdeling werd losgeweekt van Philips 
Drachten en centraal geleid vanuit Eindhoven. Ik kreeg een contract met Philips 
International en standplaats Philips Drachten en werd “ Inkoop-
verantwoordelijk” voor alle tijdelijk ingehuurd personeel. Vervolgens heb ik het 
”RPEC” (het huidige Randstad kantoor voor alle uitzendkrachten) en de MSP –
Managed Service Provider- voor de inhuur van alle hoger opgeleide tijdelijke 
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krachten met een nieuw systeem “Fieldglass” mede mogen introduceren. Een 
woud van regelgeving en afstemmingen met wederom vele afdelingen was een 
leuke uitdaging. Deze activiteit vergde heel veel overleg met enerzijds intern 
Philips verantwoordelijken maar ook met de leveranciers die het tijdelijk 
personeel aanbieden en met  Randstad Source Right, de uitvoerder van het MSP-
programma. Dit proces is in Drachten gestart en is momenteel wereldwijd binnen 
Philips een verplicht programma geworden, aangestuurd door de inkoopcollega’s 
van de huidige  “Inkoop IMS- Time Hire -commodity.  Hiermee heb ik een 
prachtig, bijna 41-jarig dienstverband beëindigd. Na 2 jaar “ vrije tijd” met veel 
werk in en om huis, verhuizingen van onze dochters, werken aan een andere 
boot, nu tijd voor ook andere nieuwe leuke zaken ……………………… 

Joop de Graaf   

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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Algemene Ledenvergadering FPVG 

Roel vertelt dat Philips en Signify positief gereageerd hebben 
naar aanleiding van het 'hoorrecht' aangaande het nieuw pensioenstelsel. Inmiddels 
hebben de eerste over-legsessies plaatsgevonden zowel met het PPF als met Philips en 
Signify. Roel legt uit dat het hoorrecht juridisch slechts een zwakke positie betekent. Wel 
moet men onze argumenten meenemen bij het vaststellen van het transitieplan. 
Het verzoek van de FPVG om te participeren in de projectgroep 'nieuw 
pensioenstelsel voor Philips/Signify' met werkgevers en werknemers is helaas niet 
ingewilligd. Het bestuur respecteert dit besluit wel omdat in deze projectgroep ook 
andere onderwerpen aan de orde komen. 
De notulen, de jaarrekening en het jaarverslag worden soepel door de vergadering 
geloodst. Wel wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het ledenaantal. De 
voorzitter laat aan de hand van onderstaande grafiek zien hoe het ledenaantal zich 
ontwikkelt. Het aantal Philipsleden is net onder de 8.000 uitgekomen. We 
vertegenwoordigen daarmee ongeveer 18% van alle Philips-gepensioneerden. Voor het 
hoorrecht geldt een minimum van 10%. Werving blijft dus wel een punt van aan-
dacht. 

Roel Fonville opent - voor hem als de laatste keer - de 
vergadering en heet allen van harte welkom. Vanwege corona 
is deze ALV opnieuw online. De oude en de nieuwe 
bestuursleden zijn fysiek aanwezig. Alleen Wim Vaatstra is 
online. De vergaderstukken zijn vooraf gedeeld met de 23 
verenigingen. In totaal zijn er 44 deelnemers online. 
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De nieuwe secretaris Erik Overbeeke presenteert het jaarverslag 2020 nadat hij zich kort 
heeft voorgesteld. In dit verslag komen de vele commissies, die tijdens de pandemie 
gewoon hebben doorgewerkt, aan de orde alsmede de indexatieachterstand. 
Erik bedankt namens het bestuur alle commissies en andere vrijwilligers die ons in woord 
en daad bijstaan, zoals: 
• de pensioencommissie 
• commissie Zorg en zorgverzekering 
• commissie Toekomst Federatie 
• de vertegenwoordigers in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden 

 
De indexatieachterstand is inmiddels opgelopen tot ruim 12%. Vergeleken met de cao-
verhogingen en de normale koopkrachtontwikkeling is de achterstand pijnlijk groot. 
Tijdens het overleg met het Pensioenfonds blijven we aandacht vragen voor de 
indexatieachterstand. 
Tot slot licht Jan Konijnenberg als nieuwe voorzitter zijn visie op het beleids- en 
werkplan toe in samenhang met de aanstaande nieuwe pensioenwet. Hij raadt 
iedereen aan om de vernieuwde en aangevulde position paper te lezen. 
Een volledig verslag van de Algemene Ledenvergadering is te vinden op www.federatie.nl. 

 
ERIK OVERBEEKE, SECRETARIS FPVG 

 
Beleids- en Werkplan 2021 Federatie 
- De Toekomst van de Federatie en de Philips gepensioneerden       
Uitwerking en haalbaarheidstoets van een ledenvereniging  

• Directe communicatie van eminent belang 
• In het najaar een extra ALV 

- Het nieuwe pensioenstelsel (Wet Toekomst Pensioenstelsel) 
• Landelijk via de Koepel Gepensioneerden en PUSH 
• Richting PPF en, haar stakeholders middels het position paper en hoorrecht 

- Nieuwe pensioenafspraken bij Philips en Signify vanaf 2022 
• Transitie FTK? 
• Verlenging huidige regeling 

- Continuering collectieve zorgverzekering 
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“Myn Skip” op dinsdag 9 november 2021 in de Lawei 

“Myn Skip” giet oer de skiednis fan it skûtsje en spilet op 9 novimber 2021 foar  
de leden fan “Kontakt” yn de Lawei. 

In foarstelling oer hurd wurkjen en geniete, oer lije en leafde, oer stoer en 
kwetsber, oer winne en ferlieze. Mar foaral ek ferhalen oer it skûtsje, fan 
wurkskip nei wenskip nei rekreaasjeskip. 
Ferhalenferteller Age Veldboom nimt it publyk op entûsjaste wize mei yn de 
wrâld fan it skûtsje, dy’t hy as gjin oar kin. It duo Ella & Herman spilet en sjongt 
de spesjaal foar dizze foarstelling skreaune lieten. De ferhalen, bylden en lieten 
soargje foar in ferbyldzjende reis troch 100 jier skûtsje histoarje. 
 
FERHAAL – Age Veldboom  
MUZYK – Herman Woltman en Ella de Jong 
REZJY – Theo Smedes  
TECHNYK – Daam Bruinsma 
 
Ella & Herman is in singer/songwritersduo út Fryslân. Ella de Jong sjongt en spilet 
piano, trompet en melodica. Herman Woltman spilet gitaar. We kinne him fan 
Souldada en de gearwurking mei û.o. Fay Lovsky en Izaline Calister. Tegearre 
wûnen Ella & Herman de singer/songwriterspriis fan Fryslân yn 2015. Age 
Veldboom is in kuierjende ensyklopedy as it oer it skûtsje giet en jout ferskate 
kearen kommentaar by Omrop Fryslân en Omroep Max  tidens it skûtsjesilen. 

Myn Skip waard bekroand mei de Fryske Anjer 2018 fan it Prins Bernard 
Cultuurfonds Fryslân. 

N.B. Deze middag gaat door onder voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen. In het boekje van november kunnen we aangeven of het wel 
of niet doorgaat. 
  

Zoals elders in dit boekje aangegeven gaan we op  
9 november onze bijeenkomsten weer starten met een 
feestelijke bijeenkomst in de Lawei.  Over de verdere 
invulling van deze middag wordt u geïnformeerd in het 
novembernummer van het “Kontakt”blad. 
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Aanmeldingsformulier feestelijke bijeenkomst op 9 november 
2021 in de Lawei.  
 

Ja, ik (wij) kom(en) op  9 nov. 2021 in de Lawei.  
 

Naam___________________________________________________  
 
Straat+huisnr.____________________________________________  
 
Postcode/woonplaats______________________________________  
 
E-mailadres:______________________________________________  
 
Tel.nr. __________________________________________________  
 
Ο ik kom alleen  
Ο ik kom samen met mijn partner die ook lid is van “Kontakt”  
 
Voor personen met een lichamelijke beperking is een gereserveerde plaats  
mogelijk (b.v. slecht ter been, slechthorend of slechtziend)  

 
Ο Ik/wij wil(len) graag in aanmerking komen voor een gereserveerde plaats.  
 
Reden: _________________________________________________  
 

(s.v.p aankruisen wat van toepassing is)  
 
Dit formulier opsturen of inleveren vóór 15 oktober a.s. bij Sixtus Muntendam,  
De Rien 66, 9201 AT Drachten.  
 

Ook kunt u zich aanmelden via de website www.kontakt-philips.nl  
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Jan Konijnenberg nieuwe voorzitter Federatie 
 

Op 21 april, tijdens de Algemene Ledenvergadering, heeft Jan 
Konijnenberg Roel Fonville opgevolgd als voorzitter van de 
Federatie. Hij heeft van 1988 tot en met 2019 voor Philips 
gewerkt, begonnen als procestechnoloog en via 
innovatiemanagement terecht gekomen in operationele 
rollen, waaronder plantmanagement in Hasselt (Belgë) en 
Drachten. Eind 2019 heeft hij afscheid genomen als hoofd 
van de commerciële Supply Chain van Consumer Lifestyle.  

 
Directe communicatie vanuit de Federatie 
Om een snellere en betere berichtgeving vanuit de Federatie te bewerkstelligen 
is het wenselijk dat er een directe communicatie vanuit de Federatie richting de 
leden van de aangesloten verenigingen gaat. Om dit te bereiken is het nodig dat 
de e-mail adressen van onze leden beschikbaar gesteld worden aan de Federatie. 
Hierbij zullen we als uitdrukkelijke voorwaarde stellen dat deze e-mail adressen 
alleen gebruikt zullen worden voor berichtgeving vanuit de Federatie. Leden die 
niet willen dat hun e-mail adres doorgegeven wordt aan de Federatie kunnen dit 
aangeven. Gezien bovenstaande is het nodig  onze Privacyverklaring aan te 
passen. Zodra één en ander concrete vormen krijgt zullen wij u hierover 
informeren.  
De leden die geen beschikking hebben over een e-mail adres ontvangen deze 
informatie (als bijlage) bij  Kontaktblad.  

 
Seniorenbulletin Federatie 
Het Senioren Bulletin is het blad van de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen 
van Gepensioneerden). Het verschijnt drie keer per kalenderjaar. Als lid van 
“Kontakt” kunt u zich abonneren op het Senioren Bulletin tegen betaling van 
minimaal € 20,- per jaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de 
Federatie, Primulalaan 46-48, 5582 GL Waalre, of per e-mail: 
bestuur@federatie.nl. Het Senioren Bulletin is ook te lezen op de website van de 
Federatie: www.federatie.nl   
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Bestuur 
 Voorzitter: Dhr. F.T.M. Ernens 
 Broekfinne 139 9213 RP De Wilgen tel:0512-521296         
  
Secretaris: Dhr. F. Roorda       
 Kwelderland 6 9205 EW Drachten tel:0512-512414 
  
Penningmeester: Dhr. 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.: Dhr. P.van Tartwijk 
 Marne 27 9204 BC  Drachten tel:0512-516479  
  
Correspondentie adres:    Dhr. F. Roorda 
  Kwelderland 6 
  9205 EW Drachten  
 
e-mail:   info@kontakt-philips.nl 
Betalingen (bank): Rabobank NL61 RABO 0131 8551 31 t.n.v. Kontakt, Drachten 
 
Website:         www.kontakt-philips.nl 
 

Onderafdeling 
Biljartclub 
 
Voorz./penn.m.: Dhr. J. v.d. Galiën  
 Oudeweg 164  9201 ES  Drachten  tel:0512-513693  
 
Secretaris:       Vacature 
Opgave nieuwe led en van de biljartclub bij de voorzitter. 
  


