
FNP-foarsitter ropt op ta 

stipe oan Frysk wykblŒd 

Drs Hoekstra Trysk en Frij net 
ynruilie9 

HEECH - �Land Art ^n it Noarderleech En in museum 
foar moderne keunst 
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kwizekwfinsie wurdt wurdt de strop omdraaid 
’ 

sa heakke 
Hoekstra deroan ta 

De FNP-foarsitter skoge yn syn 
nijjierarede foar in seal fol minsken 

ken yn it Heechhüs de minne sitewaasje 

waasje fan de ekonomy yn Fryslan 

lan en it ef teróthelpen troch it beliteit 

liteit fan it bestean ütmei 
wurkgelegenheid it ünderw 

tsunstanners fan in goede evenrewe 

we neffens Hoekstra de �Hollandosentristen 

dosentristen 

Alternatyf 
Hy mocht dan kritysk wŒ2e 

oangeande üntjouwingen buten 

de krityk ek net De FN 
neffens him wurdich omdat dy 
partij in goed alternatyf biedt 

hocwol’t it wol faken nedich is dat 
alternatyf mei it mes tusken de 
tosken te ferdigenjen Hy woe 
hawwe de mear as tüzen leden 

om de tinkbylden fan de partij ut 

te dragen De partij heart derby ut 

te eean fan m heldere strategy 
dyï moed jaan kin de takomst under 
der eagen te sjen 

�Wy kinne sa sei drs Hoekstra 
ek dan net ta mei in Januskopeftige 

tige presintaasje yn de eagen fan 
oaren Om ta in goede analyse te 

kommen is it sa tocht er goed om 
�üs sitewaasje te analysearjen as 
in efterstansitewaasje Fanüt dat 

moatte mei groepen yn deselde sitewaasje 

tewaasje mei minderheden fier 
fuort en ek te uzes En dan sille 
FNP’ers ek net mear stroff elje oer 
bysaken neffens de foarsitter 

Wethalder Douwe de Boer fan 
Dongeradiel halde in koarte rede 
oer miljeu natürbehald en öfjetproblematyk 

problematyk Hy pleite foar it 

skieden ynsammeljen fan öffal 

Gemysk ofjet hoe’n lyts bytsje as 
it ek om jgiet heart net 

by de gewoane 

woane hussmoargens �It Kin net 

it moat net en in goede FNP’er 
docht it net neffens De Boer 

Sulverenfyts 

Lykas al jierren wenst is waard 
ek 

op 
dizze nijjiersgearsit fan de 

partij wer de sulveren fyts ütrikt 

Hy wie ditkear foar de 21-jierrige 

lede Syszeling üt Skearnegoutum 
Hy hat oant no ta yn syn libben al 
111 kilometer f ytsi De dfrüne 
simmer hat er mei syn freonen 
Arie en Herman Homan (6t Waalwijk 

wijk en Snits fan Surch nei Zurich 

rich yn Switserl fytst en werom 

om dŒrnei nei Parys en doe noch 
meidien oan de saneamde hündert 
cols-tocht in rit fan 4000 kilometer 

ter oer hündert bergen yn Frankryk 

kryk Foldwaande reden foar de 

1986 te meitsjen 

Tusken de bedriuwen troch 
soarge Tsjirmerij foar muzyk De 

Snitser skotsploec 


