Ingezonden
ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd
Ze kunnen ook niet
worden teruggezonden Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van
de inzender worden niet in behatrdeting genomen De redactie behoudt «eft altijd het
mcht voor de stukken in te korten De maximale lengte is a
regel 400 woorden
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perspektyf fan

It

al

minsken

foar

profesiois

de

freget met jin of w-eromt dat
nea bard is Om’t
it tjaan
fan in Frysktalich wvkblŒd noait
ut kin Der moat iild by
is it antwurd
wurd
Nei de foargeande grutspraak
spraak is dy konkluzje wat bryk
om net te sizzen in anti-klimaks
Wa’t sa maklik f jouwerhnterttzen FrysklŒzers
berikke kin dy
kin der dochs wol lit us sizze fjirtichtzen
tichtzen
abonnees tskuorre
En
om mei beide fuotten op ’e
grn
te bliuwen
hoefolle lezers
nat de troch de Friese Pers oernommen
nommen Strikel der destiids mei
oanpak
eins
dy beropsmjittige
by krige
is

Johanneke

ferdigenet

Liemburg

har Te Gast fan 20 iannewaris
waris de beide yn Fryslan ferskinende
nende deiblŒden Dat is hiel aardich
ich fan har al trapet se mei dat
ferhaal wol in hiele seary iepen
doarren yyn Minder aardicn is dat
net yn

f
foar

se

fan

d
dy

fdii

flt
ferdiegening ferlet

hi
hie

En

dy

oanfal

in

bten
neffens har

oanfal kaam
Te Gast fan
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Ljouwerter

en

fan

tit

jannewaris

myn

Ik soe
as de
it lytse

DeiblŒd sjen

grutskalige bedriging foar
Ik ha dat by myn
Frysk en Frij
witten net skreaun noch suggerearre
arre
en dy oanfal liket dus mear
in eigen fynst fan de deputearre te

wezen
Fansels is it moai dat der yn
Fryslan twa deiblŒden utkomme
en dat dy no noch allebeide - nfhinklik
hinklik fan inoar - besteane Mar
de blydskip dŒroer betsjut net dat
wy no Frysk en Frij ek mar op dat
earst
dat
offerje muatte
alter
opheven wurde
en
Frysk
Frij
Provinsje moat earst
moat (De
seit de
mei Frysk en Frij rede
deputearre dy’t sa’n nocht hat oan
dŒrnei in nij
dat
en
regelien
AI

II

J

t

moat
_., ..._...?
Provinciale Persvereniging
my
ging Want dan soe der neffens
ntstean
al in gefaarlike sitewaasje
an (sioch ek myn artikel yn Frysk
en Frij fan 23-1-1988

wurdt
en

de

Derby docht it minder te de
saak ot de tjouwers fan de deiblŒden
den yn guon opsichten mear of
minder dØalistysk binne as de
minsken fan Frysk en Frij De
praktyske fraach is gewoan ot posysje
utjouwers
sysje en doelstellingen fan dy
jouwers it wierskynlik meitsje dat
ynkorporearjen fan Frysk
goed
yn har bedriuw
Frii
it

foar

en
of

sa’n

titpakke
ferkeard
frysktalich wykblŒd Dat saaklike
punt ha ik yn myn stik oan ’e oarder
der steld en no’t de deputearre
dochs it sjoernalistike paad opgien
hie se
is mei har politike plannen
eins better yngean Kinnen op wat
sein ha
ik al as
op wat ik nŁt
sil

Oan

Johanneke

begripen

ha

ik

in

Liemburg

te

aardich romanme

friiwilligerswurk
me
en
it
by
Frysk en Frij Du wurden komme
hielendal
yn myn
stik nammers
net foar
en dat is net tafallich
Mei de selswurksumens oan de
en
de

bedoel

Frij
basis ntstien

ik

it

wur

en opboud is likefolle
kefolle ot it derby giet om betelle
redakteuren om wurkleazen dy’t

om
of
dogge
minsken dy’t bydragen leverje
oan ynhald en organisaasje njjonken
ken nar oare wurk of by har pinsjoen
frijwilligerswurk

joen

Mar
de
de

de

beheining

fan

it

becryp

deputearre ip moaie oanrin om
besteande redaksjonele tradysn

lik en

De
fan

Frysk en Frij foar ntnooglik
net-besteandte ferklearjen

konsekwinsje fan dy stelling
de PvdA-deputearre is nammers

mers wol dat de ynset fan wurkleaze
kleaze frijwilligers foar struktureel
reel net-rindabele
ynstellingen
yn it algemien net winsklik is en
dat yn sokke gefallen subsydzjes
foar dy ynstellingen dŒrom better
trochskpod wurde kinne nei de
kommersjele sektor Dat soe Łn
foar it Frysk Łn foar de posysje fan

frijwilligers wolris
wurkleaze
fiergeande gefolgen ha kinne
Inkeld

mei

oanpak
kinne
hnderttzen

in
beropsmjittige
de lyts fjouwerhnderttzen

FrysklŒzers

yn
ornearret
Jonanneke Liemburg en dat bedoele
En dŒr is
doele wy mei kwaliteit
fierder foar nedich mear
jild as
de Provinsje ea oan Frysk en Frij
Fryslan

Keamerlid
Vandaag las ik in de krant dat
alweer op dezelfde weg een
zwaar ongeluk gebeurde door een
inhaalmanoeuvre
Het lijkt me

stront om

te

underfilling mei
rieden is in pree

yn

er

deputearre

in

dy

berikt wurde

dan

niet zo moeilijk voor te stellen wat
voor emoties dit bij me opriep

Zestien weken

ziekenhuis

vensgevaar nu
Lyndensteyn en

vier

met

weken

levensgevaar

in

met al zal het
een half jaar tot een jaar duren
voor ik weer kan lopen Een afschuwelijke
schuwelijke toestand die ik niemand
mand gun Het ergste is nog dat
Loes overleed Waarom gebeuren
zulke ongelukken Waarom brengen
gen mensen andermans leven in

gevaar

Hanneke

Beetsterzwaag
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Leeuwarden
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van Manen
directeur Vereniging

Feitsma

Ondersteuning Huisartsen

onlangs

Friesland
sollicitanten

gemeentehuis Hier kwamen 190
gegadigden op af Onder die gegadigden
digden waren veel mensen zonder

gemaakt De keuze is gevallen op
een niet-werklozevrouw van wie
de man
ook al een vaste baan
heeft
voor
deze
functie een
aangesteld is prima gezien
zien de aard van het werk
Maar
waarom nu juist iemand van wie
de partner ook al een baan heeft
een zijzelf gedeeltelijk Waren er
onder die 190 sollicitanten echt
geen anderen die ook wel in staat
waren om dat werk te doen en die
misschien op een minimum uitkerin
Dat

rin
zen
dig

Is

is

hier nu sprake

ze
keuze gemaakt hebben
plaat voor het hoofd

of

zo’n

In heel Witmarsum hoor je dan
ook geen andere
mening dan dat
het ronduit schandalig is Als je
het mij vraagt verdient dit gemeentebestuur
meentebestuur een dikke pluim
voor wat betreft het beantwoorden
den van de vraag Hoe
kwets ik
een werkloze het meest
Wat is
met zo’n beleid de geloofwaardigheid
heid van werklozen-projekten in
deze gemeente nog

Witmarsum

Nasleep

H

Bootsma

ongelukken

Of de lezers het zich
nog
neren weet ik niet maar

op

herinneren
9

sepdwei

dwei een afschuwelijk ongeluk
Een motor botste frontaal tegen
een auto die inhaalde De 24-jarige
de

dertigjarige

werd gewond

opgenomen
ben

ik

in

Die

Hanneke
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het liekenhuis
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Hoofd mestbank
DŒr stie my sneon yn
Ljouwerter in adfertinsje
moderne
tiid
Gevraagd
hoofd van de mestbank

s aid
fan de

een
In

de

Boer

Vrienden van ganzen
Hoewel de jacht is afgelopen
zou ik toch nog even willen reageren
ren op de jagersverhalen van vorige
Wanneer
rige week (LC 29-1 en 30-1
neer ik het verhaal van Ganzejager
ger
goed heb begrepen is hij van
mening dat er te veel ganzen zijn
en dat er best wat geschoten mo§en worden Wanneer bewezen is
aantal overwinterende
at
het
ganzen te groot is en dat de vogels
schade aanrichten dan zou ik willen
len voorstellen de ganzen te vangen
gen door middel van flappen Dit
heeft de volgende voordelen Er
aangeschoten ganzen
zijn geen
meer die lood in het lichaam hebben
ben er komt geen lood meer in
het milieu en de beschermde ganzen
zen kunnen beter worden geselecteerd
teerd
Wat het laatste betreft
schijnen er nog steeds ganzen te
worden geschoten ook als dit volgens
gens de Jacht wet is verboden De
geflapte
levende ganzen
nog
Runnen onder de jagers worden
verdeeld
Waarschijnlijk zal dit
niet de bedoeling zijn van de jagers
daar deze van mening zijn
gers
natuurbeheer samen
dat
moet
gaan met geweergeknal cq jachtgenot
genot Daar de problemen van de

overwinterende

ganzen

onoverzichtelijk

zichtelijk blijven meen
ik
nog
eens te moeten pleiten voor een
__
*T
tr
i
i
van viicnucii van uc
_r kan dan geprobeerd
worden een goede oplossing te
ƒ

,

derne opset sa te sjen grutte adfertinsje
fertinsje romme beskriuwing en
ek al in vignet Fjouwer kromme
streekjes It slacht nearne op wat
sis ik
it liket
net iens op stront
Hiene se dŒr no net wat oars foar
betinke kind
Bygelyks in knaprne
rne kowerŒch mei de sturt f ...
No dat liket oars watte Of in
prachtige dnkergriene koweflat
sa’t jo dy simmers yn’t lan lizzen
sjen kinne
In skitterend gesicht
moai foarme run mei in soarte fan
tgliden middenstip deryn Ploep
dŒr bin ik al
In strontbtser
hie ek wol tapaslik
paslik west as byld ut earmer tiden
den Ik wol gjin strontsiker lykie
mar dit hie wol hiel oars kind Ik
fyn dit gjin strontding Dit vignet

Nota

_ tlyks
mar in
mjukskroade delset
mei fiks strie der oerhinne in lytse
se Gurbe derby om myn
part Dan
jout it klearebare jarre Mar te let

rynskladen

it

vignet

is

der
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Beetstra

Tevreden Akkrum
Kortgeleden stond er een ingezonden
zonden stuk in de LC onder de
Akkrum
De inzender
kop Arm
Bergen’
de

heer

J
J
Schilstra uit
had blijkbaar medelijden
met ons Akkrumers en dat kunnen
nen wij hier slecht verdragen Hij
is zeer slecht te spreken over het
grote bankgebouw en het nieuwe
postkantoor in ons dorp Wat het
eerste betreft dat vinden we helemaal
maal niet slecht en het is in onze
ogen een goed
modern gebouw
Het staat in het centrum is van

(NH

alle

kanten gemakkelijk

te

bereiken

ken en is zeer doelmatig ingericht
Het personeel dat er moet werken
gaat er elke dag met
genoegen
naar toe Ook de klanten die er
dagelijks komen hebben niets dan

lofover

dit kantoor Aan de zijkant
er zelfs nog een parkeerplaats
plaats voor de auto s van het personeel

kant

is

soneel
Wat het nieuwe postkantoor be-

al

En wa komt no foar sa’n f unksje
yn ’e
beneaming Se sykie ien mei
ferstan dat is al in gelok fansels
toe mar
In
heldere kop d
him (of har want
it kin ek in frou wurde
gjin stront
yn ’e eagen smarre lit en dy’t ek
gjin stront yn ’e earen hat En foar
de Fryske boer sil it belangrykr

HBO-oplieding

vinden

moderne

nodig

van het

hebben van een kruiwagen

H

t

licitanten opgeroepen voor
de
functie van bode-concierge op het

vrouw

(levensverzekering sollicitatie-keuring

128
Voor een telefonisch
tie-keuring
laboratoriumwerk
lefonisch consult
werk
of
een
herhalingsrecept
wordt eveneens het consulttarief
in rekening gebracht
Het door de
heer Tiemersma jr genoemde tarief
rief van
85
voor een rijbewijskeuring
keuring is dus correct

Vreemde benoeming
In

vastgestelde

28
gestelde tarieven Consult
visite
42
kleine keuring (rijbewijskeuring
85
grote keuring
bewijskeuring
ring
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Mei it min lØzen fan oarmans
Als reactie op het ingezonden
stikken de nuveraardige definysje
stuk dd 27-l-’88 van de heer T
je fan kwaliteit
en de wondere
Tiemersma jr geeft het district
riddenearringen is nammers noch
van
Landelijke
Friesland
de
lang alles riet sein fan it sioernalistike
Huisartsen
Vereniging hierbij
listike gastoptredenfan s deputearre
gaarne een overzicht van de per
arre fan kultuer Mar dŒrfoar is de
1-1 geldende door de overheid
rmte yn in ynstjoerd stik te beheind
heid
Centraal Orgaan
(is
eind
Oer Frysk en Frij is yn it hiele
stik gjin inkeld bewyske
fan in
goed wurd te finen Derby fait it
op dat swijd wurdt oer de aktuele
tastan fan Frvsk en Frij fan dit
stui 1987-1988 sis mar
Is dat net
fan belang foar in beslt
dat yn
1988 nommen wurde moat Efter
de organisaasie dy’t de deputearre
fan Frysk en Frij hat sit in ddlike
fan lytsskalich wurk
ke fwizing
oan de basis yn it algemien Se
snder
kiest
omwegen foar it

Ik leau net dat it Frysk passyf of
aktyf behearske wurde
hoecht
Nee dizze post wurdt wol beset ik
ha gjin noed Oars hie’k sels ... no
nee tanke hear

eh

wŒze dat er hiele Nederlfin net
troch inoar miukset Strontproblemen
blemen oereidzie is best mar net
nei t kant tinke
wy hjir
mar
lean wurdt net neamd
It
dy’t net donget
dy’t net ponget
dat it Lanbouskip set dŁr fŒst in
stik jild foar oer It sil tink ik ien
wŒze moatte mei kantoarnderfining
fan oarderingen
ning dy’t pepiei
gen en regels goed op in rij krije
kin
Want dat Kantoar moat fansels
sels net allinne mar ien pepierwinkel
winkel wurde dy’t nei in jier wol
kin Faaks wie it
lit mjukse wurde
in funksje foar in wethalder of in

treft heeft de inzender wel gelijk
het lijkt van buiten af gezien meer

een boereschuur dan
een
op
kantoorgebouw Maar het is van
binnen gerieflijk ingericht en
voorzien van allerlei snufjes Men
wordt er prettig geholpen en als
het druk
is
en de mensen
even
moeten wachten dan staat er een
bank waarop men even kan plaats
nemen Het personeel dat er
lijks moet werken heeft niets
lof voor dit gebouw
Wij hebben
"- ƒ-*---’--uwen
namelijk Coopersburg en Welgelegen
op

’

’

legen

maar

Laten wij dit slechtere dan
betreft
op de koop toenemen en ons

niet door een
onrustzaaier van
buiten af van de wijs laten brengen
gen Wij leven hier genoeglijk en
tevreden in ons mooie dorp en dat
zal altijd zo blijven

Akkrum

A

de

Vries

