
Lot Frysk en 
Frij 

bliuwt ünwis 

Wiirkgr oep moat foar stel meitsje 

LJOUWERT - �De bom ünder de stoel fan Frysk en Frii 
bliuwt lizzen allinnich de lont wurdt wat lancer Dat wii 

Fryslan neidat de steatekommisje wolwŒzen justerjoun net 

en bliuwt de subsydzje foar 

Foardat it sa fier wie hienen 
trije ynsprekkers en alle leden 
fan de steatekommisje wiidweidige 
ge beskogings jün oer it besteansrjocht 

rjocht fan Frysk en Frij Alle 
fraksies wienen it der oer iens dat 

it tal van sŒntüzen beteljende 
abonnee’s de iennichste betingst is 
wŒr’t men it bled oer stroffelje litte 

te kin �Mar it giet net oan en gean 
matematysk mei it f ingertsje by de 
betingsten lans sa’t Deputearre 
Steaten dat dien ha sei PvdA- 
wurdfierder Johannes Boorsma 

Boppedat hat ien fan de foarongers 

ongers fan deputearre drs Jonanneke 

nanneke Liemburg in pear jier 

waard doe 
sa stelde hy 
sei der by dat de steatekommisje 
har dŒr noait by 
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fens CDA-wurdti 
ger hoecht de betingst fan it tal 

abonnees net sa �spikerhurd te 

wezen Hy kaam krekt as Boorsma 

sma mei it ütstel in wurkgroep yn 
’te stellen dy’t ideeºn foar de takomst 

komst op papier sette moat 

Kommersjeel 
WD-wurdfierder ir Foeke de 

Wolf woe net �hottefylie oer wat 
der no allegear presys bard is Hy 
sei it gef oei te hawwen dat in mi 
kommersjeel Frysktalich blŒa 
mei in grut tal lezers in kans fan 

mar it hoecht net alleffear kultuer 

te wezen sei De WoïE De provinsje 

sje soe de earste tiid in hoop jild yn 
sa’n blŒd stekke kinne om aan de 

jildkraan stadichoan wŒr ticht te 

draaien 

Probleem foar de kommisje wie 
ek dat nimmen wit wat der bart as 
de subsydzie foar Frysk en Frij 
skrast wurdt Komt der dan in nij 

Frysktalich blŒd Yn’e wurden 
fan drs Jan Geersing (GPV �Je 
doet ie oude schoenen weg en 
misschien krijg je nieuwe Der 

moat besocht wurde om mear en 

oare lezers te finen lykas troch 
Frysk en Frij te keppeljen oan in 

omropblŒd sa stelde ir Geeske 
Krol-Benedictus fan de FNP Ek 
D66 fielde dŒr wol wat foar 

Betingsten 

De haadrolspylster fan de diskusje 

kusje deputearre Johanneke 

Liemburg üntkende dat de pro- 

"teaten oer de gong fan saen 

en by Frysk en Frij DŒrnei binnen 

nen der betingsten feststeld en dy 
binne troch Deputearre Steaten tige 

ge earnstich naam sa lei hja ut It 

is neffens har Frysk en Frij yn in 

petear ek düdlik makke dat de 

steatekommisie net akkoard gong 
mei de öfspraken dy’t letter makke 

ke binne mei deputearre Jaap 
Mulder 

De deputearre spruis nurae 
wurden oan it adres fan it bestjoer 

fan Frysk en Frii Hja is benammen 

men min te sprekken oer de f ierde 
administraasje oer it tal beteliende 

de abonnees wie hieltyd wŒr dizenigens 

nigens It die letter bliken dat 

Frysk en Frii ek de net beteljende 

lezers meitelde Liemburg �De 

stifting Jacobus van Loon hat in 
wat oare werklikheid as de provinsje 

vinsje It hie better west as if bestjoer 

stjoer mar fuortgong wie sa joech 
utearre nei in fraach fan 
rol ta �Mar dat kinne DS 

net sizze sa heakke Liembure 
deroan ta * 

Wurkgroep 
Hja fielde noch it meast foar it 

iütstel fan har partijgenoat Boorsma 
sma om in ünófhinklike en saakkundige 

kundige wurkgroep yn stellen 
dy’t noch foar de simmerfakansie 
mei in foarstel komme moat foar ’in’ 

Frysktalich wykblŒd Dat kin 
Frysk en Frij wŒze it kin ek in 

nij 

De kommisje gie der mei akkoard 

koard dat de deputearre yn elts 
gefal it Berie foar it Frysk �in ünof 
of hinklike tink-tank ynskeakelje 
je sil �Mar ik bliuw fan betinken 
dat fiiftüzen abonnee’s in te lyts 
tal is en dat besocht wurde moat 

rijen sa besleat de deputearre 

Mr Lieuwe H Bouma foarsitter fan de stifting Jacobus van Loon wie ten fan de ynsprekkers op de gearkomste 

ste fan de steatekommisje wolwŒzen dŒrt it lot fan Frysk en Frij besprutsen waard 


