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Voorwoord 

Inmiddels is het jaar alweer flink gevorderd en zijn we nog steeds met Corona 
bezig. 
Wat betreft de activiteiten houden we nog een slag om de arm. We hopen dat ze 
door kunnen gaan. Zet de datums wel in uw agenda. 

Dit jaar moeten we wat haast maken met het gereed maken van ons bootje. Het 
Philips terrein op de Tussendiepen is verkocht. De botenclub moet het terrein 
verlaten. Dat betekent dat de 
te waterlating is vervroegd 
van 23 april naar 19 maart 
2022. Er is door de leden van 
de botenclub met veel plezier 
gebruik van gemaakt. Het is 
jammer dat het terrein 
overgaat naar een ander 
bedrijf. Voor de goede orde, 
het betreft alleen het grote 
grasveld. Dus niet het terrein 
waar de Philips gebouwen op 
staan. 
Ik heb ook goede herinneringen aan de tijd dat het veld nog veel groter was en er 
vliegerfeesten georganiseerd konden worden. Dat was met de vliegervereniging 
“Wynpûst”. Misschien bent u er wel eens geweest met uw kinderen of 
kleinkinderen? 
Onze jaarlijkse ledenvergadering in februari kon ook niet doorgaan. U hebt het 
jaarverslag en het financieel verslag met de goedkeuring van de kascommissie 
per post ontvangen. 
Afhankelijk van uw reacties beschouwen we het maar als officiële 
ledenvergadering. Het bestuur hoopt dat we volgend voorjaar een normale 
ledenvergadering hebben. 

Veel leesplezier. 

Met een warme groet, 

Felix Ernens 
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Bij de omslagfoto 

Deze keer de loopbrug die het 
ontwikkelingsgebouw verbindt met de 
fabriekshallen.  De  luchtbrug is een aantal 
jaren terug gerestaureerd en  voorzien 
van isolerende beglazing zodat het nu een 
stuk aangenamer is om er gebruik van te 
maken. Op de omslag staat de foto van de 
luchtbrug zoals hij er nu uitziet.  

Hieronder ziet u een foto die gemaakt is in ca. 1960.  Dit is ook af te leiden aan 
de auto’s die aan de straat geparkeerd staan. Ik kan me nog herinneren dat het 
zomers bloedheet was en ’s winters bitter koud in de luchtbrug. Bij regenachtig 
weer was de brug echter een uitkomst, zodat je droog aan de andere kant van de 
straat kon komen. Kan iemand ons vertellen van wie de auto’s zijn die op 
onderstaande foto staan en wie de mensen zijn die zich in de luchtbrug 
bevinden. Graag uw reactie naar ondergetekende.     

Frans Roorda 
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Verenigingsnieuws januari/februari 2022 

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. C. Luigjes   Ds. Talmasingel  Bergum   
Dhr. S. van der Werf  Molenaarsbreed Drachten  
Mevr. Kelderhuis-Bos  De Groene Zoom Drachten  
Dhr. W. Elverdink  Leitehiem  Ureterp   
Mevr. B. de Graaf  Polderland  Drachten  
Dhr. J.W. Boonstra  G.P. Beukemalaan Grootegast  
 
 
 
Overleden 
9 jan.  Dhr. S.J. Dijkstra  88 jaar Drachten  
14 febr. Dhr. Sj. van der Werff 79 jaar Drachten 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubilea 
24 jan. Fam. R.J. Bouma Burgum 65 jaar getrouwd 
1 mrt. Fam. J.H.P. te Velde Drachten 60 jaar getrouwd 
17 mrt Fam. J. Haringsma Drachten 55 jaar getrouwd 
14 apr. Fam. M. Dorenbos Drachten 50 jaar getrouwd 
28 apr. Fam. F.H. Boersma Drachten 55 jaar getrouwd 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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Bedankjes 
 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat ik voor mijn 85ste verjaardag 
mocht ontvangen. 

Ida Brouwer-Zorge 
 
Graag wil ik het bestuur hartelijk bedanken voor het prachtige bos bloemen dat 
ik mocht ontvangen voor mijn 85ste verjaardag. Hoewel mijn verjaardag al lang 
voorbij was, was de verrassing er niet minder om. Ik heb er erg van genoten. 

Betty de Vries 

 
It wie hiel jammer dat ik Felix mei in moai bosk blommen foar ús 50ste troudei by 
de doar begroetsje moast, fanwege Corona koe er der net efkes ynkomme. Mar 
wy wolle it bestjoer hertlik tank sizze foar it moaie bosk blommen.  

Henk en Riekje vd Kooy.  
 

Heel hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen voor mijn verjaardag 
ontvangen. 

Vriendelijke groet, Gosse Smeding 
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Laweimiddag op dinsdag 29 maart 2022 

Op 29 maart hebben wij weer een bijeenkomst in de Lawei georganiseerd. Zoals 
het er nu uit ziet kan deze gewoon doorgaan zonder beperkende maatregelen in 
verband met corona. 
 
Op deze middag treden Fred Delfgaauw en Ida van Dril  voor ons op met de 
theatervoorstelling “King Lear”. Verderop in het boekje vindt u meer informatie 
over deze voorstelling. Na de pauze worden we getrakteerd op zang en harpspel 
van de bekende Drachtster zangeres Iris Kroes. 
 
In verband met de organisatie is het noodzakelijk dat u zich hiervoor opgeeft. Dit 
kan via onze website www.kontakt-philips.nl of door invullen van het  
aanmeldingsformulier in dit boekje. Opgave is mogelijk tot 15 maart 2022. 
 
Deze middag zijn ook introducés welkom. U kunt op het aanmeldingsformulier 
aangeven hoeveel kaarten u wilt ontvangen voor introducés. Per lid kunt u 
maximaal 2 introducékaarten bestellen.  
 
Toegangsprijs: leden:   € 5,- per persoon 
   Introducés  € 10,- per persoon 
 
Plaats:             De Lawei Drachten 
Aanvang: 14:00 uur (zaal open 13:30) 
 
Na aanmelding ontvangt u ca. 22 maart een toegangskaart voor uzelf (voorzien 
van uw naam) plus de door u aangevraagde kaart(en) voor introducés (zonder 
naam). Als u een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven wordt het 
verschuldigde bedrag (inclusief het bedrag voor de introducékaarten) op of 
omstreeks 25 maart afgeschreven. Hebt u geen machtiging afgegeven dan 
betaalt u het verschuldigde bedrag na ontvangst van de toegangskaart(en) 
 

U bent van harte welkom! 
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Achtergrond verhaal van de voorstelling “King 
Lear” (Fred Delfgaauw/Ida van Dril): 

‘Mijn vader is een oude 
poppenspeler die zijn 
poppen niet meer wil 
zien.’ Met deze woorden 
opent actrice en 
poppenspeler Ida van Dril 
de voorstelling King Lear, 
die ze samen met 
vooraanstaand 
poppenspeler Fred 
Delfgaauw maakt. In 
eerste instantie lijkt de 
voorstelling over een 
dochter en haar oude 
vader te gaan die in een 
bejaardenhuis, nee sorry, 
‘huis met iets van service’ 
woont. Het woord 
‘bejaardenhuis’ mag tegenwoordig niet meer. Maar geleidelijk meandert de 
voorstelling naar Shakespeares ultieme tragedie over de ouderdom, King 
Lear (1606). 

Van Dril komt op met een kist waarin de oude vader de poppen bewaart. Twee 
dochters zijn boosaardig en willen hem wegstoppen in een tehuis, het huis 
verkopen en veertig jaar theaterverleden bij het grof vuil zetten. Dan neemt Van 
Dril twee poppen met vrouwengezichten uit de kist en speelt de dochters na; het 
zijn Regan en Goneril. Zijzelf is Cordelia, de jongste, de dochter die het meest van 
haar vader houdt, maar haar ‘eerlijkheid’ beschouwt haar vader als ‘verraad’. De 
koning denkt er goed aan te doen zijn rijk voor zijn dood te verdelen, maar die 
beslissing keert zich juist op noodlottige wijze tegen hem. 

Op de achtergrond staat een eenvoudig lijsttoneel met een doek. Daarop worden 
dag en nacht geprojecteerd, de stormscène speelt zich af met wapperende 
toneelgordijnen en bliksemflitsen. Regisseur Aus Greidanus sr., voorheen 
artistiek leider van De Appel, speelde zelf in 1981 Regan in Koning Lear van De 
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Appel, regie Erik Vos. In deze poëtische, beeldende en betoverende voorstelling 
zie je de signatuur van destijds terug. 

Delfgaauw vertolkt aanvankelijk de bejaarde man in het tehuis die de pyjama van 
zijn buurman aantrekt en roept om de zuster. Maar geleidelijk komt de 
poppenspeler in hem tevoorschijn. Daar zit hij op de troon, de speler met zijn 
Koning Lear-pop. Dan wordt ook duidelijk dat Van Dril de rol van jongste dochter 
Cordelia vertolkt als ze zonder pop is en met pop de nar. Dat levert ontroerende 
dialogen op tussen koning en nar, tussen vader en dochter. Het gaat over 
ouderdom, liefde van kind voor de vader en mededogen. 

Je kunt je als toeschouwer de vraag stellen in hoeverre je de oorspronkelijke 
tragedie moet kennen. Aanvankelijk zijn de verwijzingen los en associatief, maar 
ondanks de betrekkelijk korte duur krijgen we uiteindelijk het hele koningsdrama 
te zien, inclusief de blinde Gloucester aan de hoge kust van Dover. 

Het spel met de poppen van Van Dril en Delfgaauw is magisch. Met juiste lichtval, 
muziek en vormgeving (door Kathelijne Monnens) nemen de twee spelers ons 
mee in een wereld van tragiek en hoop, van ouderdom en jeugd. Delfgaauw laat 
zien dat alle spel illusie is, maar dat neemt niet weg dat we al kijkend en 
luisterend geloofden in de oude Lear en zijn jongste dochter. 

Aan het slot, na de beruchte stormscène waarin Lear tot inzicht komt van zijn 
foute besluit, speelt Delfgaauw zelfs zonder pop op zijn 
rechtervuist. Indrukwekkend en verrassend. Deze King Lear is werkelijk zeer mooi 
en ontroerend: het gaat over toneelwerkelijkheid en illusie, over spel en spelen, 
over poppen waarin je gelooft terwijl je weet dat het poppen zijn. En tot slot 
krijgt de toeschouwer inzicht in één van de aangrijpendste tragedies van 
Shakespeare, die over ouderdom en dochterliefde. 

Het algemene verhaal van King Lear (Shakespeare): 

Koning Lear is in de tachtig en het regeren moe. Hij heeft besloten zijn koninkrijk 
te verdelen onder zijn drie dochters, om te voorkomen dat er later geruzied zou 
worden over de erfenis. Maar de oude vorst maakte van de verdeling een 
spelletje: wie het meeste van mij houdt, zegt hij zijn dochters, die krijgt het 
grootste stuk land. Met verzen bezingen ze de liefde voor hun vader. Alleen Lears 
jongste dochter en oogappel heeft kritiek op haar zussen. Boos verstoot de oude 
koning zijn lievelingsdochter. Hij ontneemt haar haar bruidsschat. 
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Lear is niet de enige ongelukkige vader in dit stuk. Ook de graaf van Gloucester 
heeft problemen met zijn twee zoons. Edgar bedenkt een plan dat de goede zoon 
zijn vader vermoord. 
De twee misleide mannen (Gloucester en Edmon) vinden elkaar op de heide, ze 
willen elkaar helpen te overleven. 
Goneril heeft haar zus Regan vergiftigd en daarna zelfmoord gepleegd. Hun lijken 
worden op het toneel neergelegd. Lear komt het toneel op met de dode Cordelia 
in zijn armen. Hij riep: “O, jij komt nooit meer, nooit, nooit, nooit.’’ Maar heel 
even denkt Lear dat hij haar lippen ziet bewegen. In die gelukkige waan, in die 
seconde, sterft Lear omringd door zijn drie dode dochters. 

ALV 2022 
Bij de stukken van de ALV 2022 ontbreekt het volgende: 

De kascommissie  (H. Zwanenburg en K. van Zwol) heeft de boekhouding 
van de vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. Op- of 
aanmerkingen en vragen kunnen tot 1 april 2022 ingediend worden. Als er 
geen opmerkingen c.q. vragen over het financiële jaarverslag over 2021 
binnenkomen bij de penningmeester en de leden van de Kascommissie, 
dan betekent dat, dat hiermee decharge is verleend aan de 
penningmeester en het bestuur.  

Kontaktmiddag  woensdag 20 april 2022 

Op deze middag gaan we weer gezellig kienen. Er zijn weer fraaie prijzen te 
winnen. Ook door het bedrijf zijn  weer een aantal mooie Philipsproducten 
beschikbaar gesteld.  

Plaats: Bedrijfsrestaurant Philips Drachten 

Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 

Let op: Onze kontaktmiddagen in het bedrijfsrestaurant worden 
voortaan op woensdag gehouden. De middagen in de Lawei blijven op 
dinsdagmiddag.   
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Aanmeldingsformulier voor de voorstelling  op dinsdag 
29 maart 2022 in de Lawei. 
 
Ja, ik/wij kom(en) op 29 maart 2022 naar de Lawei. 
 
Naam:    
 
Straat+huisnr:    
 
Postcode/woonplaats   
   
E-mail adres:__________________________________________________ 
 
Ο ik kom alleen   

Ο ik kom samen met mijn partner die ook lid is van Kontakt  

Aantal kaarten voor introducés: _____ (maximaal 2) 
 
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) 
 
Betaling:  
Als u een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven wordt het 
verschuldigde bedrag op of omstreeks 25 maart afgeschreven. Hebt u geen 
machtiging afgegeven dan betaalt u het verschuldigde bedrag na ontvangst van 
de toegangskaart(en) 
 
Handtekening: _________________________________________ 
 
Dit formulier opsturen of inleveren uiterlijk 15 maart 2022  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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Dagtocht woensdag 11 mei 2022 

Op 11 mei organiseren we weer een dagtocht. Zoals het er nu uitziet zijn 
we dan van de meeste  coronamaatregelen af. Wel kan het zo zijn dat 
tijdens de bustocht een mondkapje nog verplicht is.  
Het wordt deze keer een  verrassingstocht. Er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met leden die slecht ter been zijn. Rollators kunnen 
uiteraard mee. Voor een rolstoel kan worden gezorgd. De kosten zijn 
€ 47,50 per persoon. Deze tocht is geheel verzorgd, dus inclusief koffie, 
lunch en een uitgebreid diner aan het eind van de dag. 
 
N.B. Deze dagtocht gaat alleen door bij voldoende deelname.  
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Aanmeldingsformulier dagtocht woensdag 
11 mei 2022 
 
Naam:_________________________________________________ 

Straat+huisnr:___________________________________________ 

Postcode/woonplaats:____________________________________ 

E-mailadres:____________________________________________ 

Aantal personen_____ (1of 2) Tel.nr.________________________ 

Eventueel dieet_________________________________________ 

Opmerkingen___________________________________________ 

Betaling: 
Als u een machtiging aan “Kontakt” heeft verleend wordt het verschuldigde 
bedrag op of rond  5 mei  2022 van uw bankrekening afgeschreven. Als u geen 
machtiging heeft verleend maakt u het verschuldigde bedrag zelf over na 
ontvangst van de instapkaart. 
 
Opzeggen: 
Opzeggen kan tot  5 dagen voor de vertrekdatum. Het gehele bedrag wordt dan 
teruggestort. Bij opzeggen na 5 dagen vóór de geplande datum wordt de helft 
van het betaalde bedrag teruggestort. 

 
Handtekening____________________________________________________ 
 
Dit formulier opsturen of inleveren uiterlijk 15 maart 2022 bij Sixtus 
Muntendam, De Rien 66, 9201 AT Drachten. 
 
 
Aanmelden is ook mogelijk via onze website  
 

www.kontakt-philips.nl 
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Notulist, iets voor jou??? 

Zoals u hebt kunnen lezen in de stukken voor de ALV van januari 2022 heeft onze huidige 
notulist, Alie Elgersma,  aangegeven dat zij  einde van dit jaar wil stoppen met haar 
bestuursfunctie als notulist. Zij heeft met veel plezier deze functie inmiddels vijf  jaar 
bekleed. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger. Gezien de samenstelling van het 
bestuur gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. 

Wat houdt de functie in: 

 Het notuleren van de bestuursvergaderingen (8x per jaar) 
 Het maken van een verslag van de “Kontakt”middagen. (8x per jaar)  
 Het maken van een jaarverslag 
 Het verzorgen van de bloemen voor de artiesten 

Daarnaast kun je voor andere taken gevraagd worden, zoals lid van een commissie, 
assisteren bij de Bingo enz. Je bent  volwaardig bestuurslid en er wordt  van jou verwacht 
dat je op constructieve wijze je inbreng geeft in de bestuursvergadering. 

Wat krijgt je er voor terug? 

Behalve dat je een bijdrage levert aan goed functioneren van onze vereniging kan het 
bestuurswerk ook een verrijking voor jou zelf betekenen. Je maakt deel uit van een hecht 
team met enthousiaste bestuursleden. Je leert onze vereniging eens op een andere 
manier kennen en maakt kennis met wat er allemaal moet gebeuren om onze vereniging 
goed te laten draaien. 

Om deze functie te kunnen uitoefenen moet je bekend met zijn met tekstverwerken 
(Word) en gebruik kunnen maken van e-mail. 

Heb je belangstelling? Je kunt reageren naar onze voorzitter, dhr. Felix Ernens, telefoon 
0512-521296 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie van notulist dan kun je Alie Elgersma  
benaderen, tel. 0512-342149. 

Een vereniging kan niet zonder een goed bestuur. Ook “Kontakt” niet. Aarzel daarom niet 
om te reageren. Wij hebben jou nodig! 

Het bestuur 
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Vacature penningmeester 

Onze penningmeester heeft aangegeven dat hij binnenkort wil stoppen met zijn 
bestuursfunctie als penningmeester. Hij heeft dit de afgelopen zes jaar met veel 
plezier gedaan. Wij zoeken daarom op korte termijn een opvolger. 

Wat houdt de functie in: 

 Het verzorgen van de financiële administratie  
 Het verzorgen van de incasso-opdrachten naar de bank 
 Het opstellen van de resultatenrekening en de balans en presenteren in 

de Algemene Ledenvergadering. 
 Het opstellen van de jaarlijkse begroting 
 Het adviseren van het bestuur en meebeslissen over het te voeren 

financiële beleid. 

Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket  
“PC-leden” .  Voor de ledenadministratie wordt hetzelfde pakket gebruikt door 
de secretaris. Op geregelde tijden vindt synchronisatie plaats tussen beide 
administraties.  

Je komt terecht in een hecht team met enthousiaste bestuursleden. Op deze 
manier leer je ook de andere kant van de vereniging kennen en kun je actief 
meewerken aan het goed functioneren van onze vereniging.  

Voor deze functie is het vereist dat je enige ervaring hebt met het  werken met cijfers en 
kunt omgaan met Excel en Word.  

Als  je belangstelling hebt Je kunt reageren naar onze voorzitter, dhr. Felix Ernens, 
telefoon 0512-521296. 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie van penningmeester dan kun je onze 
huidige penningmeester, Warren Dodd,  benaderen tel. 0511-843080. 

Een vereniging als de onze kan niet zonder een goede penningmeester.  Aarzel daarom 
niet om te reageren. Wij hebben jou nodig! 

Het bestuur 
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Van botenberging naar Vereniging Botenclub Drachten 
naar stoppen van het bergen van boten. 
Je boot na het vaarseizoen een goed onderdak op de wal geven. Dat was de wens 
van veel varende collega’s. Begin jaren zeventig lag er achter het veemgebouw 
een groot stuk land braak aan het water. 
 In 1973 kreeg de PV onderstaand bericht uit Eindhoven. 
In antwoord op een verzoek wat wij ontvingen van Dr. Ir. Reinsma, plantmanager 
van ons bedrijf in Drachten, delen wij U 
mede dat wij gaarne bereid zijn om aan uw 
vereniging gratis een perceel grond af te 
staan ten behoeve van het bouwen van een 
opstal voor het opslaan en repareren van 
boten van uw leden. 
Toen Philips enkele fietshokken ging 
vervangen, kwam Frits v.d. Staay op een 
lumineus idee: we kunnen de fietshokken 
gebruiken als botenberging op het 
braakliggend terrein! 

Deze botenberging zou dan bestemd zijn 
voor Philips-personeel en onder de hoede 
komen van de personeelsvereniging. Het Grondbedrijf verleende toestemming 
en Philips stelde de fietshokken uit Leeuwarden gratis ter beschikking. Op 
11 december 1974 kwam ook de bouwvergunning van de gemeente en kon een 
groep van elf liefhebbers de handen uit de mouwen steken: Feike Wouda, Hielke 
Ypenga, Jan van Poeteren, Foppe Kramer, Egbert Boelens, Albert Jan Meyer, Frits 

van der Staay, Johan van der Meulen, 
Lieuwe Herrema, Sipke Ausma en 
Henk Bolt. Er moest nogal wat 
gebeuren: grondwerk fundatie 
aanleggen, wanden verhogen, grote 
toegangsdeuren aanbrengen, 
enzovoort. Hij moest op hogere 
poten. Hiervoor werden oude 
waterbuizen van boven de 
productiehallen gebruikt. Uiteindelijk 
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werd van de fietsenbergingen een loods gebouwd van 27 meter breed en 13,5 
meter diep. Deze berging bood plaats aan twaalf boten met een lengte van 
maximaal 7,5 meter. Het in en uit het water takelen van de boten gebeurde eerst 
met een dragline. Later met een kraanwagen van BKF. De boten werden in het 
najaar uit het water getild en voor de loods gezet, waarna met een zelfgebouwde 
rijdende portaalkraan de boten naar binnen werden gebracht. Zeer tijdrovend, 
dus werd verordonneerd dat elke boot over een eigen rijdend onderstel of kar 
moest beschikken.  

Het aantal liefhebbers voor een goedkope winterstalling nam snel toe. Er was 
behoefte aan een berging voor circa zestig boten. Voor een plekje bestond een 
wachtlijst en de aanwas werd buiten rondom de loods geparkeerd. In 1987 
stuurde het Philips Grondbedrijf een brandbrief. Aan de hand van luchtfoto’s 
hadden ze geconstateerd dat de Botenclub veel meer grond gebruikte dan was 
toegestaan! Om verdere discussie te voorkomen hebben vrijwilligers een greppel 
gegraven rondom het terrein, zodat er geen boten over de grens werden gestald. 
Vrijwilligers verrichten zelf regelmatig allerlei onderhoudswerk.  

Wanneer de boten uit het water op de bok 
stonden moesten ze natuurlijk schoon. 
Hiervoor had Cor Blesma een pomp (3fasen) 
gemaakt om water in een grote plastic 
bak(afkomstig van de galvano) vol water te 
pompen. Zo hoefden de dames niet met 
emmers het riet in. Later was het niet meer 
toegestaan om de boten te reinigen op het 

terrein. Dit om milieutechnische redenen. Een verplichte milieuvergunning heeft 
de personeelsvereniging 2613,00 gulden gekost. Althans de factuur was 
geadresseerd aan de vereniging. Er is een aantal malen controle geweest of we 
voldeden aan het verbod van boten afspuiten met een hogedrukspuit.  

Toen in 2002 weer een fietsenstalling 
vrij kwam, mocht de Botenclub die 
gebruiken. Zo kwamen er weer plaatsen 
voor boten bij. Vrijwilligers moesten de 
fietsenstalling wel even zelf afbreken en 
afvoeren. Dat leek geen moeilijke klus, 
maar pakte toch iets anders uit.    
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Harmen Altena beklom iets te enthousiast een wankel trapje en hield zich vast 
aan een Trespa-boeideel. Dat zat slechts vast met een paar zelftappertjes. Het 
brak af en stortte samen met Harmen naar beneden. Cor Blesma die het trapje 
vasthield, kreeg eerst het boeideel op zijn hoofd en daarna Harmen boven op 
hem. Cor kwam eraf met vier hechtingen in zijn voorhoofd en Harmen met een 
gebroken arm.  Tja aan wal was het soms meer uitkijken geblazen dan op het 
ruime sop! 

De loods en ruimte eromheen heeft tot dusver uitstekend dienst gedaan en bood 
voor weinig geld onderdak aan vele boten. 

Harmen Altena had een bijzonder loodsje voor 
zijn zelfgebouwde boot gemaakt. Een verrijdbare 
loods. Deze werd boven de boot gereden 
wanneer de boot op zijn bok stond. Maar de 
loods moet wel goed vastgezet worden. Met een 
flinke storm is de hele loods over de 
naastgelegen boot van Egbert gevlogen en op de 

kop beland tussen twee boten. Helaas wel wat schade aan Egbert zijn boot.  
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Voordat de boot in het water 
gaat moet hij in de 
antifouling. Een flinke klus. En 
wanneer hij dan in de touwen 
hing nog even snel de 
plaatsen behandelen 
waarmee de boot op de bok 
rustte, want daar zat nog een 
kaal plekje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 oktober 2013 zijn de statuten van de personeelsvereniging zo gewijzigd 
dat de Botenclub als vereniging kon blijven bestaan. De vereniging draagt de 
naam: Botenclub Philips Drachten. Hiermee was ook de historie van de 
personeelsvereniging nog zichtbaar in de huidige statuten. Cor Blesma, Egbert 
Boelens en Atze de Haan vormen het huidige bestuur.   

Bijzonder is dat het tweede bestuur in 1986 is aangetreden, bestaande uit 
voorzitter Cor Blesma, secretaris Egbert Boelens en penningmeester Freek van 
der Wal. Cor en Egbert zitten 36 jaar in het bestuur. De huidige penningmester 
Atze de Haan vervult deze functie vanaf 2014. 

Helaas is het terrein verkocht. Dit betekent het einde van de activiteiten.  Op 19 
maart vindt voor de laatste maal het takelen van de boten in het water plaats.  
Het gaat dan nog om een 13 stuks boten.  
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Leuk om te vermelden, dat er nu nog  boten van drie bouwers van de botenloods 
in de loods liggen. Die van  Albert Jan Meyer, Hielke Ypenga en Egbert Boelens. 
Met de verkoop van het terrein eindigt voor deze drie mensen een periode van 
47 jaar stallen in een mooie loods met elektriciteitsvoorziening.  
 
Zoals vastgesteld in de statuten zal er een ledenvergadering plaatsvinden met als 
agendapunt het opheffen van de vereniging en bepalen waar het batig saldo naar 
toe gaat.  

Grote dank gaat uit naar Philips, die het mogelijk heeft gemaakt om jaren te 
genieten van de stalling. 

Hiermee is ook één van de laatste onderafdelingen van de oorspronkelijke 
personeelsvereniging opgehouden te bestaan. De biljartclub is nu de enige 
onderafdeling die nog bestaat  en maakt  deel uit van Kontakt. 

Felix Ernens 

Met dank aan het Botenclub bestuur. 

  

Regio Noord Vergadering op 23 maart 2022 
Op woensdag 23 maart vindt er een regio Noord vergadering plaats in Drachten. 
Na een onderbreking van twee jaar komen de besturen van de noordelijke 
verenigingen van Gepensioneerden weer bij elkaar. 
In de ochtend komen de reguliere agendapunten aan de orde. 
De middag zal worden ingevuld door Jan Konijnenberg (voorztter FPVG) samen 
met Rutger van Mazijk (communicatie FPVG). Zij zullen ons bijpraten over 
pensioenzaken maar geven ook informatie vanuit de FPVG (Federatie van Philips 
Verenigingen van Gepensioneerden) en de relatie met het Philips Pensioenfonds. 
In ons volgende Informatiebulletin zullen wij u verslag doen van deze 
bijeenkomst.  

 

  

 

20 
 

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: J.C. de Graaf 
 Polderland 25 9205 EZ Drachten tel. 06-51605439 
 
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.  


