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Voorwoord 
 

 

Wat waren we blij dat het nare coronavirus wat minder slachtoffers maakte. Het 
zag er allemaal weer een beetje normaler uit. We durfden het aan om de Lawei 
bijeenkomst op dinsdag 9 november te laten plaatsvinden met de voorstelling 
“MYNSKIP”. In dit nummer een prachtig verslag van deze middag, opgetekend 
door Alie Elgersma. Bij het lezen beleven de toen aanwezigen het stuk nogmaals. 

We hebben de feestdagen weer achter de rug. Wij hopen dat u een mooi 
Sinterklaascadeau hebt gekregen en fijne gezegende Kerstdagen hebt gehad. 

De activiteiten voor januari en februari hebben we geschrapt. De reden hoef ik 
helaas niet meer te noemen. 

Maar op dinsdag 15 maart hopen we jullie te ontvangen in de Lawei. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. 

De bestuursvergaderingen vinden weer via het digitale kastje plaats. Het is om 
eerlijk te zijn niet mijn manier om te overleggen. Ik mis de gezelligheid van het 
als bestuur bij elkaar zijn. Natuurlijk is het wel een prachtig hulpmiddel om zo 
toch te kunnen vergaderen. En velen moeten nu zo thuis werken.  

Ik wens u veel leesplezier en blijf vooral ver weg van dat nare virus.  

 

 

Met een warme groet, 

Felix Ernens 
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Bij de omslagfoto 

Ingang Philips Drachten zoals deze er nu uitziet 
 
Deze keer is de huidige hoofdingang met de bewakingsloge van Philips Drachten 
op de omslag geplaatst. Op de kontakt-bladen van 2006 t/m 2013 was een foto 
geplaatst van de ingang van Philips Drachten zoals deze eruitzag rond 1960. Sinds 
die tijd is er heel veel veranderd en ziet het er nu moderner en functioneler uit. 

Ingang Philips Drachten zoals deze er uitzag rond 1960  
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Verenigingsnieuws november/december 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. M. van Bruggen-Visser Markt   Drachten   
Dhr. A. Schra   ’t Fjouwerkant  Opeinde   
Dhr. J. Boonstra  G.P. Beukemalaan Grootegast   
 
Overleden 
8 okt.  Mevr. W. de Vries-Brandsma 89 jaar  Drachten 
9 okt.  Mevr. W.J. Postma-de Vries 78 jaar  Drachten 
4 nov. Dhr. W. Huisman  88 jaar  Drachten 
9 nov. Dhr. K. Nieuwenhuis 81 jaar  Drachten 
11 nov.  Dhr. F. van der Vinne 78 jaar  Drachten 
30 nov.  Dhr. K. Lamsma  96 jaar  Appelscha 
9 dec. Dhr. A. Schra  74 jaar  Opeinde 
9 dec. Mevr. A. Hoornveld-Jouksma 98 jaar  Drachten  
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
26 nov. Fam. H. van der Kooy Opeinde 50 jaar getrouwd 
22 dec. Fam. K. de Graaf Drachten 50 jaar getrouwd 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Nieuwe leden 
Mevr. en dhr. Feenstra-Haga Drachten 
Dhr. O. Zandstra Drachten  
Mevr. M. Pultrum Drachten 
Dhr. C. Filius  Drachten 
 
Oud-voorzitter Jack Wijnia verblijft in Lanen State 
Enige tijd geleden is Jack Wijnia tijdelijk opgenomen in NeiBertilla en inmiddels is 
hij verhuisd naar Lanen State in Drachten. Bij hem is de ziekte van Alzheimer 
vastgesteld. Voor Janny en de kinderen breekt nu een moeilijke periode aan. Wij 
wensen hen alle sterkte toe.  
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Bedankjes 
Hierbij onze hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen dat wij mochten 
ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk.  

Cor en Annie Blesma. 
 

Bij deze willen wij “Kontakt” heel hartelijk bedanken voor de schitterende bos 
bloemen, die we voor ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen. 

Rinus en Maartje Bliek 
 
Hartelijk dank voor het mooie boeket wat ik op mijn verjaardag heb ontvangen. 
met vriendelijke  groeten, 

Foppe en Abeltje Stelling 
 
Hierbij wil ik “Kontakt” bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht 
ontvangen ter gelegenheid van mijn 85ste verjaardag. 

Jannie Postema-Dobma, Roden 
 

“Kontakt” bedankt voor het mooie bos bloemen dat ik heb gekregen voor mijn 
85ste  verjaardag. 

S. de Graaf 
 

Beste mensen van “Kontakt”, voor ons 35 jarig huwelijksfeest mochten wij van 
jullie een heel mooi bos bloemen ontvangen,  heel hartelijk dank! 

Sam en Desiree de Jonge Mulock Houwer 
 
Bij deze wil ik “Kontakt” bedanken voor de prachtige bloemen die ik mocht 
ontvangen voor mijn 90ste  verjaardag. De kamer is er helemaal van opgefleurd. 
Hartelijke groeten van  

J.W. Meijer-Nijenhuis 
 
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen dat we gekregen hebben 
voor ons 60-jarig huwelijk. Met vriendelijke groet, 

Jan en Grietje Koopmans  

In de tijd van corona was het niet mogelijk om bezoek te ontvangen op ons 
50 jarig huwelijk. De dag met een gouden rand. Maar wij mochten een mooi bos 
bloemen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Een hartelijke groet van  

Klaas en Dina de Graaf 
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Van de penningmeester 

Met betrekking tot de contributiebetaling voor 2022 het volgende: 

 Indien u  “Kontakt” heeft gemachtigd  voor automatische incasso  zal de 
contributie op of rond 15 februari 2022 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 2022 op bankrekening  IBAN 
NL61 RABO 0131 8551 31 ten name van “Kontakt” onder vermelding 
van contributie 2022. 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 2022 

meegestuurd. Hierop staat de hoogte van de contributie en de betaalwijze.  

Warren Dodd, penningmeester 

Kontaktmiddagen 2022 

Door de beperkingen i.v.m. de coronamaatregelen zijn er in januari en februari 
geen bijeenkomsten. We hopen dat de situatie vanaf maart weer zodanig 
verbeterd is dat we een voorstelling in de Lawei kunnen organiseren. Zodra 
hierover meer bekend is zullen wij u informeren.  

Het bestuur 

Seniorenbulletin december 2021 
Het nieuwste nummer van het “Seniorenbulletin” is weer uit. U kunt het lezen op 
de website van de Federatie: 

https://www.federatie.nl/senioren-bulletin-2021-nr-3/ 

Hierin staan o.a. interessante artikelen over de situatie van ons pensioen en de 
voortgang van het nieuwe pensioenstelsel.  
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Hieronder leest u in het kort de belangrijkste 
informatie over de financiële positie van Philips 
Pensioenfonds. Meer info op 
www.philipspensioenfonds.nl 

 
 De actuele dekkingsgraad per 30 november 2021 bedroeg 129,4%. 
 De beleidsdekkingsgraad per 30 november 2021 bedroeg 124,6%. 
 De actuele dekkingsgraad per 30 september 2021 bedroeg 127,7%. 
 De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021 bedroeg 121,7%. 
 Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2021 bedroeg 0,5%. 
 Het rendement van 1 januari tot en met 30 september 2021 bedroeg 

2,3%. 
 Het pensioenvermogen per 30 september 2021 bedroeg € 23.129 

miljoen. 
 De pensioenverplichtingen waren per 30 september 2021 € 18.116 

miljoen. 
 De beleidsdekkingsgraad lag per 30 september 2021 met 121,7% boven 

de vereiste dekkingsgraad van 115,9%. Het Fonds had per die datum dus 
geen tekort meer.   
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Directe communicatie vanuit de Federatie. 

Als lid van de Vereniging van Gepensioneerden Philips 
Drachten bent u in feite ook indirect lid van de Federatie 
van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG). 

De Federatie zorgt al 40 jaar voor belangen behartiging van 
Philips gepensioneerden naar het Philips Pensioen Fonds 
(PPF). 

Dit is ook hard nodig, want we hebben als gepensioneerden al heel wat jaren 
geen of beperkte pensioen indexatie gehad. 
Er is een Pensioenakkoord gesloten en dat betekent dat er een nieuw 
pensioenstelsel komt. 
Dit zijn zaken die direct invloed hebben op uw pensioen. De Federatie heeft een 
aantal bestuursleden in zowel het Pensioenfonds als in het 
Verantwoordingsorgaan. Dit geeft ons de mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen. Ook spreekt de Federatie regelmatig met zowel Philips als met het 
Pensioenfonds over de te nemen besluiten. 
Wij steunen als Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten de Federatie. 
Vanaf 2022  biedt de Federatie u de mogelijkheid om een aantal keren per jaar 
direct per e-mail op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in uw 
Philips pensioen. Ook wil de Federatie deze mogelijkheid gebruiken om als dat 
relevant lijkt uw mening te peilen over de genoemde ontwikkelingen. 
 De FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden) streeft er 
naar om de informatie vanuit de Federatie zo direct mogelijk te doen 
plaatsvinden. Daarom hebben ze het bestuur  gevraagd of zij mogen  beschikken 
over de e-mailadressen van onze leden. Wij hebben daarin toegestemd, maar 
wel onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: 

 De betreffende leden moeten toestemming geven voor het verstrekken 
van hun e-mailadres aan de Federatie. Ieder lid waarvan het e-mailadres 
bij ons bekend is krijgt binnenkort een e-mail van ons. In het antwoord 
kunt u dan aangeven of uw e-mailadres wel of niet verstrekt mag worden 
aan de FPVG.  

 De door ons verstrekte e-mailadressen mogen alleen gebruikt worden 
voor het sturen van nieuwsbrieven vanuit de Federatie en mogen in geen 
geval aan derden worden doorgegeven. 
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 Degenen die toestemming hebben verleend om informatie vanuit de 
Federatie te ontvangen kunnen deze toestemming op elk moment 
intrekken.  

Wij zorgen ervoor dat de leden die geen e-mailadres hebben de nieuwsbrieven 
van de Federatie per post ontvangen, mogelijk als bijlage van ons Kontakt-
boekje.   
De privacyverklaring van de Federatie is aangepast aan bovenstaande. Ook de 
privacyverklaring van onze vereniging wordt hierop aangepast.  

Het bestuur 

Een Friese kaaskop in Singapore, hoe Albert 
Winsemius hele industrieën op drift bracht 

‘Het enige waar ik echt verstand van heb, is van kaas.’ Albert Winsemius 
(Leeuwarden, 26 februari 1910 – Den Haag, 4 december 1996) wist complete 
industrieën in beweging te krijgen, maar de econoom zou nooit vergeten waar 
zijn oorsprong lag: in de kaaswinkel van zijn vader aan de Leeuwarder 
Nieuweburen.  
 
Op 9 mei 1951 dook de directeur-generaal op in Drachten, destijds nog een 
achtergebleven veendorp met hoge werkloosheid. Hij was met minister Jan van 
den Brink van Economische zaken meegekomen om een fabriekje van Philips te 
openen. De Haagse delegatie had het arme Drachten weinig te bieden, maar met 
zijn koopmansgeest voelde Winsemius haarfijn aan hoe hij de publieke opinie 
kon bespelen.  
 
Eerst reed hij nog even langs Leeuwarden, waar vader Pieter Bernardus hem 
influisterde: ‘As it net kin sa ‘t it moat, dan moat it mar sa ‘t it kin.’ Die woorden 
liet de ambtenaar zijn minister onderweg naar Drachten uit het hoofd leren. 
Winsemius: ‘Van den Brink hield zijn rede en de Friese spreuk kwam er zo goed 
uit, dat ik dacht dat de omstanders van puur enthousiasme alles weer zouden 
afbreken wat al was opgebouwd. 
Negen jaar later stelde Winsemius al mijmerend vast dat die 
scheerapparatenfabriek van Philips een succes was geworden. Op dat moment 
had de gewiekste vijftiger de ambtenarij al lang vaarwel gezegd. Hij was gezwicht 
voor het grote geld, bezat meerdere zeeschepen en mocht zich multimiljonair 
noemen. De Friese kaaskop was verhuisd naar Genève.  
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 Terugblik “Kontakt”middag op 9 november 2021 in de Lawei 
Vandaag onze eerste 
“Kontakt”middag sinds 20 
februari 2020. Omdat er 
heel lang geen mogelijkheid 
was om elkaar te ontmoeten 
hebben we een middag met 
een feestelijk tintje. Vanaf 
13.00 uur zijn we welkom in 
de Lawei.  We hoeven deze 
middag geen entree te 
betalen en krijgen bij 
binnenkomst koffie/thee en 
een stukje oranjekoek. 

We kunnen gebruik maken 
van de grote zaal, zodat we 
wat afstand kunnen houden 
als we dat willen. We 
hadden 200 aanmeldingen. 
Er waren 161 leden. Jammer 
dat we 49 hebben gemist. 
Zal wel verband houden met 
Corona.  
Om 13.45 uur opent onze 

voorzitter, Felix Ernens, de bijeenkomst. 
Hij zegt het heel erg fijn te vinden dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en heet 
ons allemaal hartelijk welkom. We hopen er met elkaar een fijne middag van te 
maken.  
We delen het wel en wee: er zijn ons in de periode van januari 2020 tot 
november 2021 35 leden ontvallen. We herdenken hen staande in een moment 
van stilte. 
Zoals beloofd, zullen vanmiddag de prijswinnaars van de fietstocht bekend 
gemaakt worden. De trekking wordt gedaan door “notaris” J. v.d. Wal. De 
gelukkige winnaars van een cadeaubon zijn: Fam. F. de Jong, Fam. S. Bosch, en de 
Fam. R. Boivin. Van harte gefeliciteerd ! In de pauze kunnen ze hun prijs afhalen 
bij Sixtus. 
Verder deelt hij nog mee dat ook in de pauze de drankjes worden aangeboden 
door “Kontakt”. 
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Dan een hartelijk welkom aan verhalenverteller Age Veldboom en het duo Ella de 
Jong en Herman Woltman die de zang en muziek verzorgen.  
 
Age Veldboom is  een schipper en skûtsjekenner uit  Earnewâld. 
Hij neemt ons vanmiddag mee door de ruim honderdjarige geschiedenis van het 
skûtsje. Het begint bij de bouw, het gebruik als vrachtschip, de moeilijke jaren in 
en na de oorlog, de tijd dat het verbouwd werd tot woonschip en later als 
wedstrijdschip en voor pleziervaart. Het duo Ella en Herman zingt en speelt de 
speciaal voor de voorstelling gemaakte liederen. 
 
De provincie Fryslân is rijk aan water. Tegenwoordig wordt het vooral voor 
recreatie gebruikt, maar vroeger had het een belangrijke verbindingsfunctie voor 
vervoer van goederen (zoals turf, mest, afgegraven terpgrond, aardappelen) en 
personen. Boeren brachten vee en voer per boot van en naar hun boerderij. Op 
het Friese platteland en ook in Drachten waren destijds diverse scheepswerfjes 
gevestigd. 
 
Veldboom begint met te vertellen dat een houten schip veel werk geeft. Tussen de 
planken zitten altijd naden. Het dichtmaken hiervan heet breeuwen. Bij breeuwen 
worden de naden opgevuld met uitgeplozen touw, dat met een breeuwhamer tussen 
de naden geslagen wordt. Ook de bodem vraagt veel onderhoud en moet jaarlijks 
geteerd worden. Eind 1800, begin 1900 werden steeds meer ijzeren schepen 
gebouwd. Bij scheepswerf Roorda in Drachten werden in die tijd de mooiste ijzeren 
schepen gemaakt. 
De beurt- of veerscheepjes onderhielden beurtdiensten tussen alle aan het water 
gelegen plaatsen in Fryslân. In 1861 werd door Eeltje Holtrop van der Zee in Joure 
zo’n houten schip gebouwd. Hij moest niets hebben van bouwtekeningen. Geleidelijk 
kreeg het nieuwe schip vorm in zijn hoofd. Al kauwend op pruimtabak liep hij met 
regelmaat rond het schip. Op de plaats waar het zwaard moest komen duwde hij een 
deel van de pruimtabak tegen het hout en zei dan: “hjir komt it swurd” of “hjir moat 
de mêst komme”. Hij verkocht het schip tijdens de bouw aan Gerben Zuidema uit 
Grou. Die noemde het schip Æbelina – Koningin van het water. De Æbelina deed 
dienst als beurtschip van 1861 – 1910.  
Het schip stond bekend om zijn goede zeilkwaliteiten. Bij zeilwedstrijden werden 
zoveel prijzen gewonnen, dat ze soms van deelname werd uitgesloten. In de Tweede 
Wereldoorlog  is het schip verdwenen. Tussen 2004 en 2009 werd een replica van 
het skûtsje gebouwd bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld. 
 
Eind jaren 30 kwam er meer concurrentie. Er kwamen motorschepen en 
vrachtwagens. Er werden meer wegen aangelegd maar daardoor kwamen er ook 
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meer bruggen. En als de brug omhoog moest, moest de schipper betalen. Om hier 
onderuit te komen was er een schipper die het zeil wilde laten zakken om zo onder 
de brug door te varen.  Mem wordt geroepen om te sturen. Ze heeft de aardappelen 
opstaan, maar gaat toch naar boven om te helpen. Mem roept meerdere keren: Nu 
zakken!! , maar heit vindt dat het nog even kan wachten. Mem wordt bang en boos, 
het zweet breekt haar uit en het hart slaat haar in de keel. In haar gedachten ziet ze 
de hele boel tegen de brug te pletter slaan, maar….op het allerlaatste moment laten 
heit en zoon het zeil zakken en gaat het net goed. Het resultaat: een besparing van 4 
cent en aardappelen met een zwart korstje. 
 
Het leven op een skûtsje was zwaar. Er was veel armoede en ellende. Er was altijd 
gevaar voor de kinderen om overboord te vallen. ’s Avonds moesten ze in het donker 
en soms over een glad dek naar hun slaapplaats. Als ze er waren moesten ze drie 
keer op het luik kloppen zodat moeder wist dat ze veilig binnen waren. Ook bij het 
spelen ging het wel eens mis.  Dit gebeurde ook met lytse Freark die een prachtig 
eigen bootje had, maar tijdens het spelen hiermee, overboord viel en verdronk. Een 
heel jaar hing de zwarte rouwvlag op het schip. 
Ook voor de vrouwen was het leven zwaar. Vaak een groot gezin en als er geen 
wind stond of tegenwind was, moesten de vrouwen op het jaagpad ‘yn ’e beage’ 
om zo het schip te trekken. Soms hielpen de kinderen ook mee.  
 
Eind 1800 lag een schipper met zijn houten tjalk in Kampen. Hij had steen geladen 
samen met zijn 4 jongens. In de roef waren nog 5 jongere kinderen. ’s Morgens vroeg 
vertrokken ze naar Lemmer, met de stroom mee naar de Zuiderzee. Midden op de 
dag veranderde het weer. Aan het eind van de middag stormde het. Plotseling…. een 
dreun en een krakend geluid. De schippers in Lemmer zien dat er een schip in nood is 
en gaan de zee op. Redden wat er te redden valt. Als ze bij het schip komen steekt 
alleen de mast nog boven het water uit en de schipper hangt in de mast. Eerst kan de 
schipper geen woord uitbrengen, maar dan zegt hij: op zee zijn de vrouw en 9 
kinderen. Wat een verdriet.   
 
Na een klein uurtje hebben we Skoft en kunnen we gezellig bijkletsen in de foyer 
onder het genot van een drankje. Na 45 minuten gaan we weer naar de zaal en 
krijgen we nog een aantal verhalen en liederen te horen. 
 
In de winter, als er ijs lag, was er geen inkomen. De boodschappen werden op de pof 
gedaan en ook voor voldoende turf was vaak geen geld. 
Als het ijs betrouwbaar was, gingen de schippers op schaatsen en met sleeën over 
het ijs om de melkbussen bij de boeren op te halen en naar de melkfabriek te 
brengen. Zo kwam er nog wat geld binnen. Ook werden er veel 
kortebaanwedstrijden georganiseerd, waar ze graag aan meededen. Ook als je niet 
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won kreeg je een prijs: een stuk spek en een pot bonen. Vandaar de uitdrukking: 
voor spek en bonen meedoen. 
De oorlogstijd was zwaar. Ze moesten of voor de Duitsers varen (o.a. met munitie) of 
hun schip werd gevorderd.  
Sierd Visserman weigerde te werken voor de Duitsers. Hij haalt alles uit het schip en 
laat het zinken. Het woongedeelte blijft boven water en dat bedekt hij met bladeren. 
Daarin zitten hij en zijn vrouw ondergedoken met nog 4 anderen.  Ze worden 
ontdekt, waarschijnlijk door verraad. De onderduikers worden naar het 
Burmaniahuis in Leeuwarden gebracht en Visserman belandt in de gevangenis De 
Blokhuispoort. Zijn schip wordt door de Duitsers gevorderd. Hij wordt bevrijd bij de 
Overval op 8 december 1944. 
Hij hoort dat zijn schip gesignaleerd is in Noord Duitsland. Na de oorlog gaat hij op de 
fiets naar Noord Duitsland en daar ziet hij: Myn Skip. 
 
Tijdens het varen met schoolkinderen treft Age Veldboom een scheepje met daarop 
een man met zijn pakesisser. Pake zegt niks, klimt op het schip bij Age, kijkt rond en 
zegt emotioneel: “Dit wie myn skip fan 1936 – 1948”. Hij herkende het aan een deuk 
en een rotte plek bij het roefke waar zijn klompen altijd stonden. Bij het verlaten 
van het schip kijkt hij nog eens achterom en zegt: “Myn Skip”. 
 
Na de 2e Wereldoorlog werden de skûtsjes steeds meer omgebouwd tot 
woonbootjes. Er was grote woningnood en men was blij met een eigen stekkie. Zelfs 
in Utrecht en Amsterdam lagen skûtsjes. 
Ook werd in die tijd de SKS opgericht en begon het skûtsjesilen. Twee Drachtster 
skûtsjes doen hieraan mee, d' Halve Maen van Philips en De Twee Gebroeders. 
Omdat er maar 14 mee mogen doen aan de wedstrijd werd later de IFKS opgericht. 
Hieraan doen ± 60 skûtsjes mee.  
Skûtsjesilen is een ziekte, het is besmettelijk en erfelijk, maar er is veel veranderd 
door de jaren heen. Vroeger wilde men als eerste in de haven zijn, nu als eerste bij 
de finish. Vroeger gingen ze gewoon varen, ze gebruikten de handen en het gezonde 
verstand. Nu hebben ze van alles mee aan boord: pet, protestvlag, boekje, reglement 
enz. In de toekomst misschien varen met een helm op?  
Meer dan 100 jaar hebben de skûtsjes door Fryslân gevaren, eerst met turf e.d., nu 
met toeristen en studenten. 
Wij hebben deze middag door verhalen, beelden en liederen een reis gemaakt door 
de ruim 100 jarige historie van het skûtsje. Oude verhalen die veel mensen niet meer 
kennen, maar die het vertellen waard zijn. 
 
Om 16.30 uur sluit Felix de middag af. Hij bedankt Age Veldboom die op 
boeiende wijze de verhalen verteld heeft, en Ella en Herman worden bedankt 
voor hun zang en muzikale bijdrage. Namens ons allen krijgen ze een bloemetje 
aangeboden. 
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Felix vraagt onze nieuwe bestuursleden om even op het podium te komen. Hij 
stelt ze aan ons voor: Pierre van Tartwijk die de sociale contacten verzorgt en 
Joop de Graaf als 2e voorzitter. 
Verder deelt hij mee dat de My Shop in Drachten komt. De dagen/tijden in ons 
“Kontakt”boekje  kloppen niet. We kunnen op koopjesjacht op 10 en 11 
november van 09.00 – 18.00 uur en op 12 november van 09.00 – 14.00 uur. 
Ook geeft hij nog door dat het Kerstkienen op 22 december niet door kan gaan 
i.v.m. Covid-19. Jammer, maar het is niet anders. Gezondheid gaat voor alles. Hij 
wenst allen wel thuis en we hopen elkaar in 2022 weer te kunnen ontmoeten. 

Alie Elgersma 

Jonge ouderen, werk aan je toekomst nu het nog kan! 
Als een ramp niet hip is, kijken we graag de andere kant op. De woningmarkt, het 
klimaat, corona: daar is ons hart vol van en loopt ons de mond van over. Maar de 
dreigende ramp in de ouderenzorg? Daar gaan politieke partijen bij de komende 
verkiezingen heus geen show van maken. 
Wel horen we mooie praatjes over leefbare dorpen en wijken. Leuk, maar wat 
heb je eraan als ons zorgstelsel na 2030 krakend ineen zijgt? De cijfers zijn 
ronduit alarmerend. Waar we bij corona spreken van een zorginfarct , lijkt het bij 
de ouderenzorg regelrecht op een zorgramp uit te draaien. 
Stel je eens voor: het aantal tachtigplussers in Friesland verdubbelt, terwijl het 
aantal verpleegkundigen, huisartsen en mantelzorgers krimpt. Al in 2030 zijn er 
8000 mensen te weinig in de Friese zorg. Dat is catastrofaal, want juist die oudste 
mensen maken het meest gebruik van thuiszorg, verpleeg- en ziekenhuizen. 
Iedereen kan deze cijfers makkelijk vinden bij het Fries Sociaal Planbureau, 
zorgkoepels of het CBS. Toch blijft het debat beperkt. Een deel van de politieke 
partijen denkt alleen aan de korte termijn. Neem de coronadiscussie, waar 
gevraagd wordt om de intensive care (IC) snel uit te breiden. O ja? En waar haal 
je al dat zorgpersoneel vandaan? 
Daar zit het grote probleem. In de toekomst zou een kwart van alle Nederlanders 
in de zorg moeten werken om de gevolgen van de vergrijzing te bolwerken. Dat 
gaat waarschijnlijk niet lukken, benadrukte voorzitter Doekle Terpstra van de 
commissie Werken in de Zorg deze week in de krant. 
Binnen en buiten de zorg kapen veel werkgevers zorgpersoneel weg. 
Ondertussen is het lastig om voldoende verpleegstudenten te werven. Te veel 

Onderstaand stukje stond in de Leeuwarder Courant van 25 november 2021. 
Omdat dit ook interessant kan zijn  voor onze leden hebben we het in ons blad 
opgenomen. 
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personeel neemt de benen. De enige kans op verbetering ligt in betere 
samenwerking tussen zorginstellingen en een bredere waardering voor het 
personeel, aldus Terpstra. 
Wie nu tot de ‘jonge ouderen’ behoort, zou de scenario’s goed op zich moeten 
laten inwerken. Stel, je bent over vijftien jaar 85: is er dan nog garantie op een 
goede opvang? Wie slim is, neemt nu zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om 
lang zelfstandig en gezond te blijven. 
De denkkracht van de huidige generatie zestigers en zeventigers hebben we hard 
nodig. Zij behoren tot de rijkste en maatschappelijk actiefste mensen in onze 
samenleving. Het zou erg helpen als ieder van hen een persoonlijk toekomstplan 
maakt en ook anderen hierbij helpt. 
Er is al veel aanbod van cursussen en tips, maar het gaat ook om 
gedragsverandering: veel ouderen schuiven hun spaargeld vroeg door naar de 
kinderen, terwijl het misschien slimmer is om eerst te investeren in een 
rolstoelvriendelijke slaap- en badkamer en technische snufjes. 
Sommigen verdiepen zich niet meer in smartphones of andere digitale 
nieuwigheden. Jammer, want juist de komende jaren worden die almaar 
belangrijker voor de eigen zelfstandigheid, veiligheid en sociale contacten. De 
helft van alle Friese 75-plussers lijdt aan eenzaamheid, vergeet dat niet. 
Jonge ouderen, verdiep je in de cijfers en werk aan je eigen toekomst nu het nog 
kan. Help om de zorgramp te benoemen en te verzachten, voordat je er zelf het 
slachtoffer van wordt. 
commentaar@lc.nl  ERWIN BOERS 
 

Inzameling gebruikte balpennen 
Heel hartelijk dank aan ieder die lege balpennen heeft gespaard en bij mij 
ingeleverd voor Stichting Hulphond Nederland. Hierbij laat ik jullie weten dat ik 
gestopt ben met het inzamelen. Hebt u nog lege pennen dan u ze voortaan 
inleveren bij de heer P. Boonstra, Bouwakker 78-i, 9203 GT Drachten. 

Matty van Bruggen  
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