Oranje

Utjefte fan de FNP
juny 2021, nûmer 472

Frijbûtser
Ferskynt yn prinsipe yn maart, juny, septimber en desimber.
Nûmer 473 komt op 15 oktober 2021 út. Kopij foar 24 septimber opstjoere nei
frijb.ynfo@fnp.frl.
Berjocht oer ledenijs
Ledenijs lykas oankundigingen, wurklisten en ferslaggen wurdt tenei mei
ledenijsbrieven ferspraat. Krije jo de nijsbrief noch net? → Jou dan jo e-mailadres
troch oan it partijhûs: fnphus@fnp.frl
Hawwe jo gjin e-mail en wolle jo de nijsbrief oer de post krije? → Efkes it postadres
trochjaan oan it partijhûs: 058–213 14 22 (ti. of to. tusken 10.00 en 14.00 o.)
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Oranje
Minsken no’t ik dit skriuw, komme der goede
berjochten op it nijs. It tal koroanabesmettingen
nimt ôf en der kin aanst hieltyd wer mear; it liket
dus de goede kant op te gean. It soe fansels in
boppeslach wêze: want we binne der no allegearre
echt wol klear mei.
It is juny 2021 en we sitte midden yn it EK fuotbaltoernoai. Nederlân docht dêr oan mei en it wurdt
op strjitte hieltyd mear oranje. Machtich fansels, de
mienskip komt los! Mar it is foar my ek in bytsje sa,
dat ik foar Nederlân bin omdat ús (Frys)lân der sels
net by sit. It liket dan in bytsje op de relaasje België-Nederlân. Docht Nederlân net
mei, mar België wol, dan binne we foar België. Ik haw it efkes útsocht, mar by it
Europeeske Fuotbalbûn (UEFA), binne 55 dielnimmers oansletten en dêr sitte ek
in soad echte lytse regio’s tusken, eins gemeenten. Dus der lizze kânsen foar de
takomst! Hie in Fryske fuotbalklup eartiids ek net yn ’e Champions League spile?
Zet hem op Oranje!
Werom nei de polityk. We hawwe ús foarjiersgearkomste in pear wike lyn hȃn,
foar de twadde kear digitaal. Dizze kear binne ek alle leden oanskreaun dy’t gjin epostadres oan it Partijhûs trochjûn hawwe. Dat wiene mear as we tochten en
dêrom wol ik hjir mei klam freegje, oft jo dat noch net dien hawwe, jou in epostadres troch oan it Partijhûs. Want dat is wichtiger as jo tinke. Net alles dogge
we mear op papier, eins allinnich noch de Frijbûtser. Foar de partijponge en foar it
miljeu is it wichtich om in e-postadres troch te jaan. Sjoch it mar
as ferlingstik fan jo postadres.

Wietske Poelman en
Janneke de Boer
diene de regy
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De gearkomste sels rûn goed,
allinnich bliuwt it fansels dreech
om kontakt en bining mei de ‘seal’
te hawwen. Dêrom gie it bytiden
wat stroef, mar elk lid hie sa wol de
kâns om fan in soad aktuele saken
op ’e hichte te bliuwen. De chat
stie ek wer iepen, sadat der fragen
steld wurde koene. Njonken de
gewoane saken lykas it fêststellen
fan de jierrekken, it beneamen fan
leden fan kommisjes, is der ek stil
De behanneling fan de Tuskenbalâns
stien by de ‘Tuskenbalâns’ fan de
Steaten, deputearre en it Wetterskip (sjoch ek foto). Nei it skoft binne der noch
njoggen aardige stellingen oan de leden foarlein (de útkomsten komme yn it
ferslach).
Oar partijnijs giet oer de oankommende gemeenteriedsferkiezingen. It HB hat dêr
in pear wike lyn in memo mei de wichtichste prosesstappen oer stjoerd en dy mei
alle riedsleden en bestjoerders dield. Ien fan de saken dêr’t dan altyd mei begûn
wurdt is de sammellist. Jo ôfdielingsbestjoer sil jo dêrom de kommende tiid
freegje om nammen troch te jaan foar de advyslist foar de kommende
gemeenteriedsferkiezingen (of hat dat al dien). Letter yn it proses sil der oan de
leden ek frege wurde om mei te tinken oer it program. Wichtich!
Foar de simmer wurdt der ek úteinset mei in wurkgroep dy’t him dwaande hâlde
sil mei FNP 60 jier. Jo kinne hjir ek noch yn meidraaie as jo dat wolle!
Trochdat generaasjes hjoed-de-dei hast 30 jier lang binne, kinne we sizze dat de
partij no twa generaasjes âld is en dat we yn in oergong sitte nei in tredden.
Ferjonging yn de Steaten, yn it HB en net te ferjitten yn de kommisjes, is geande
en dat giet goed!
Foar jo leit wer in nije Frijbûtser, it nijs fan de Steatefraksje en dat fan it
Wetterskip is dizze kear it boekje Tuskenbalâns wurden, dat jimme der los by
krigen hawwe. Foar beide winskje ik jimme in soad lêswille ta!
Wouter Wouda, foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06 2509 5159 / HB e-post adres: HB.ynfo@fnp.frl
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Kado’s fan de OSF
It algemien bestjoer fan de OSF/OPNL stjoerde begjin april in e-mail mei in
fleurich boadskip: alle platfoarmleden waard in saneamde pop-uptinte oanbean.
De foto’s dy’t wy útsocht hawwe strielje belibjen út: waad, wetter, bosk en
merke. Dy bylden soargje foar in útnûgjende sfear. De tinte sil ynkoarten
beskikber wêze foar alle fraksjes en ôfdielingen en sil in fêst plak op it Partijhûs
krije. Wa’t der foar in aktiviteit belang by hat, kin kontakt mei it Partijhûs
opnimme.
Eigenskippen
Ynklusyf hantlieding
Maklik op te setten mei 2 persoanen
Ferpakt yn in tas, mei 2 tsjillen
Hichte, eksklusyf dak: 217 sm.
Breedte: 450 sm.
Ofmjitting doar: 90 x 120 sm.
Djipte: 300 sm.

Earder fan ’t maitiid krigen we al berjocht fan de OSF/OPNL dat alle platfoarmleden promoasjemateriaal krije koene. Der koe keazen wurde tusken reinjassen,
katoenen taskes, kladblokken, pinnen ensafuorthinne. It Partijhûs hat it eigen
materiaal ynventarisearre en yn oerlis is der guod besteld. Dat promoasjemateriaal is ek troch alle fraksjes en ôfdielingen te brûken.
Wêrom sa royaal? Mei troch koroana bleaune by de OSF/OPNL projektoanfragen
út, en dêrmei subsydzje oer. Troch sintraal ôfspraken te meitsjen mei leveransiers
koe de OSF/OPNL foar in knappe priis materiaal ynkeapje. Alle platfoarmleden
krije it oangeande materiaal mei eigen logo.
It haadbestjoer
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Sybren Posthumus ferlit aktive polityk
Steatelid Sybren Posthumus is nei mear as
tsien jier opholden as lid fan de Fryske
Steaten. Nije útdagingen binne op syn paad
kommen. Gerben van der Mei fan
Tsjummearum folget Posthumus op as
Steatelid foar de FNP. De wikseling fan de
wacht wie yn de Steategearkomste fan 21
april.
Posthumus begûn as Steatelid yn maart 2011.
Dêrfoar wie er al in hiel skoft stipefraksjelid
fan de Steatefraksje. Op oare mêden wie er
ek al lang warber foar de FNP, ûnder oaren as
riedslid yn Ljouwert (2002-2007) en
Boarnsterhim.
Hy wie de spesjalist Finânsjes, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme fan de
Steatefraksje en hat ek fjouwer jier as Steatelid yn it Algemien Bestjoer fan
Tresoar sitten (2015-2019).
Fraksjefoarsitter Sijbe Knol fynt it spitich dat Posthumus dermei ophâldt, mar hat
alle begryp foar syn persoanlike kar: “Alle respekt foar Sybren syn krewearjen. Hy
hat foar de FNP in geweldich soad út ’e wei set. Hy hat op basis fan syn
evenredichheid, dossierkennis en saakkundigens altyd in fêste wearde foar de
FNP west. Dêr binne wy him o sa tankber foar. Sybren wie neist syn politike wurk
yn Fryslân benammen ek aktyf as Europawurdfierder. Hy wie ek 15 jier foar ús
EFA-fraksje yn it Europeesk Parlemint, as bestjoerslid fan de EFA, ús skeakel mei
Brussel. Ik kin my skoan yntinke dat jo nei sa’n lang skoft yn de aktive polityk om
wat nijs sykje. Wy winskje Sybren alle sukses fierder.”
Yn dit nûmer steane gjin berjochten oer de aktiviteiten fan de Steate- en de
Wetterskipsfraksje en fan de Deputearre. Dy binne te finen yn de Tuskenbalâns
dy’t mei dizze Frijbûtser ferstjoerd is.

6

Gerben van der Mei nij Steatelid foar de FNP
Gerben van der Mei fan Tsjummearum is op
21 april ynhammere as nij lid fan Provinsjale
Steaten. Hy folget Sybren Posthumus op as
Steatelid foar de FNP.
Van der Mei nimt de portefúlje fan Posthumus
yn syn hiele hear en fear oer. It giet om de
ûnderwerpen Finânsjes, Ekonomy, Rekreaasje
en Toerisme, plus Europa. De fraksje hat der
betrouwen yn dat dizze portefúlje mei Van der
Mei syn beropsmjittige eftergrûn as finansjeel
saakkundige yn betroude hannen is.
Van der Mei: “Ik haw der sin oan, út myn
eftergrûn wei en as FNP’er, om wat foar
Fryslân út ’e wei te setten.”
Gerben van der Mei hat fiskaal rjocht studearre en is sûnt 1994 fêstige as
selsstannich belestingadviseur. Foar de FNP wie er bestjoerlik aktyf yn de eardere
gemeente Frjentsjerteradiel (1999-2015) en polityk as riedslid fan 2002 oant
2010, wêrfan fjouwer jier as fraksjefoarsitter.
Maatskiplik is er belutsen, yn it ferline as lid fan de bestjoerskommisje
Gebietsplan Noardwest-Fryslân en as ponghâlder fan ferskate stichtingen,
bygelyks oant 2013 de Stichting Slachtemarathon. Hy is ek bekend yn de regio as
de eardere foarsitter fan de Feriening Doarpsbelang Tsjummearum/Furdgum
(2012-2019).

foto © FNP
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Smellingerlân
De noch rinnende riedsperioade is foar FNPSmellingerlân wol in bysûnderen. Foar it earst
wiene we as ienmansfraksje (yn in ried fan 31)
fertsjintwurdige yn it kolleezje. Yn 'e mande
mei GrienLinks leveren wy in wethâlder.
Trije jier letter en ferskate wethâlders fierder
hat Smellingerlân in sakekolleezje mei
wethâlders fan bûtenút. Dêr begripe jimme
wol út dat der de nedige ûnrêst west hat yn ús
gemeente. Yn al dy ûnrêst hat de opstelling fan
de FNP hieltiten konstruktyf west en hawwe
we net meidien oan it relasjonele ‘gedoch’,
Durk Oosterhof
mar besocht it by de ynhâld te hâlden.
Lykas in soad oare gemeenten, stiet Smellingerlân der finansjeel ek net goed foar
en dat beheint de politike mooglikheden. De FNP hat in grutte rol spile yn it ta
stân bringen fan fierdergeand taalbelied yn de gemeente. De útfiering binne we
noch net hielendal tefreden oer, mar mooglik feroaret dat it kommende jier noch.
Foar in ienmansfraksje yn in relatyf grutte ried
falt it net altiten ta om saken foarinoar te krijen.
Allinnich troch in konstruktive opstelling en mei
kennis fan saken slagget dat somtiden. Us
spearpunten yn dizze perioade binne it
taalbelied en de kommunikaasje fan de ried. It
lêste is benammen bedoeld om de ynwenners in
better byld te jaan fan wat der yn de ried spilet.
Freget men hûndert minsken yn de gemeente
wat de gemeenteried docht, dan mei men bliid
wêze dat in pear dêr in sinnich antwurd op jaan
kinne…
Troch yn alle gefallen de wurklisten te
publisearjen mei in koarte beskriuwing fan alle
punten dy't oan 'e oarder komme, hoopje we
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dat de gemeenteried mear begjint te
libjen yn de holle fan de ynwenners. Nei
alle gearkomsten soene dan de besluten
en stimferhâldingen op de gemeentlike
webside komme moatte. Wy hoopje dat
we mei dat alles mear minsken by de
gemeentepolityk belûke kinne. In
inisjatyf-útstel fan de FNP dêroer is troch
de ried oannommen (spitigernôch rint de
útfiering fan it beslút noch net goed).
De FNP hat him ek sterk makke foar meartalige pjutte-opfang. Yn de feroardering
dy’t yn 2022 yngiet, sille pjutte-opfangplakken stimulearre wurde om it Frysk in
goed plak te jaan. Wy hâlde hjir ek de finger oan ’e pols.
Der komme yn de gemeenteried in hiel soad útstellen oan 'e oarder. Wy hifkje dy
oan de útgongspunten fan de FNP en oan ús program (wat fansels in iepen doar
is). En as wurdfierder op alle dossiers, beheine jo je ta de haadlinen.
Wat de grutte dossiers oanbelanget (lykas sosjaal domein, omjouwingswet,
swimbad net te ferjitten) sjogge we benammen nei wat ien en oar betsjut foar de
ynwenners. Hoe kinne we derfoar soargje dat we wolwêzen yn de gemeente op in
heger peil bringe sûnder dat soks te’n koste giet fan bygelyks de omjouwing en it
miljeu.
De grutste útdagingen foar de kommende tiid binne de kearntakediskusje (we
sille kieze moatte wat we heger en wat we leger prioritearje moatte), de
ymplemintaasje fan de omjouwingswet
(hoe kinne we dêr it maksimale úthelje
om de wenomjouwing fan ús ynwenners
sûn te hâlden/krijen) en de tekoarten op
it sosjaal domein.
Takomme jier binne der al wer
gemeenteriedsferkiezingen. Foar FNPSmellingerlân komt it derop oan. Wy
moatte perfoarst de sit hâlde om yn
Smellingerlân it Frysk op de kaart te
hâlden. De stille winsk is fansels in sit
derby.
Gemeentehûs (foto FanFanFryslân)
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Fan de EFA
De EFA-kommisje is fan doel om, as it wat slagje wol, yn de Frijbûtser ek
omtinken te jaan oan oare Europeeske regio's dêr’t de FNP yn EFA-ferbân mei
gearwurket. Dat binne dus regio's dy't harren eigen takomst bepale wolle. Wy
begjinne mei it wurd te jaan oan Jill Evans fan de Partij fan Wales, Plaid Cymru.
Plaid Cymru is in sosjaal-demokratyske partij yn
Wales, oprjochte yn 1925. De partij stiet foar in
ûnôfhinklik Wales en striidt foar in twatalige
mienskip (Welsk en Ingelsk), mei respekt foar
gelikensens op alle mêden, lykas taal, kultuer,
seksualiteit en sosjale eftergrûn. It miljeu is ek in
wichtich part fan it partijprogram.
De ôfrûne jierren wiene der yn Wales grutte
feroaringen. De ûnôfhinklikheidsbeweging Yes
Cymru krige in geweldigen stipe. Tûzenen minsken
rûnen mei yn protestmarsen, oant it troch de pandemy net mear koe. Ut de lêste
peiling blykt dat in lytse 40% fan de ynwenners foar ûnôfhinklikheid stimme soe.
De parlemintsferkiezingen fan ôfrûne maaie wurde as de earste echte Welske
ferkiezingen sjoen. It Welske (Labour)regear nimt yn syn reaksje op de koroanagoarre ôfstân fan de domdrystens fan Boris Johnson. De minsken hiene mear
fertrouwen yn de oanpak fan it Welske regear en yn de premier, dy’t in heech
mediaprofyl krige. Troch de krisis hawwe de minsken de werklike foardielen fan
desintralisaasje better ynsjoen, miskien wol foar it earst sûnt de oprjochting fan
Yes Cymru yn 1999.
In tige positive útslach fan de ferkiezingen wie de totale nederlaach fan ekstreem
rjochts en fan de lju dy’t foar it ôfskaffen fan it Welske parlemint pleitsje. De
Abolish the Welsh Assembly Party en de rest fan de UKIP- en breksitpartijen
waarden sûnder pardon út harren amt set. Wales is der in better lân fan wurden.
Tsjin dy tige positive eftergrûn slagge it Plaid Cymru net om it de baanbrekkende
ferkiezing te meitsjen dêr’t we op hope hiene. Wy presintearren in radikaal
manifest foar feroaringen. Mei de wurden fan Plaidlieder Adam Price: “De kearn
fan ús ekonomysk belied is dat we foar alle boargers in fatsoenlik libben en
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minder ûngelikensens berikke wolle. Ekonomyske foarútgong moat it middel
wurde om ta sosjale rjochtfeardichheid, yndividueel wolwêzen en fearkrêft fan it
miljeu te kommen. Ekonomy omfettet folle mear as de produksje foar de hannel.
It giet om alles wat we nedich hawwe om te groeien, te bloeien en it as mienskip
goed te dwaan.”
Foar it earst ûnthjitten we om yn de earste termyn fan in
Plaid Cymru-regear in referindum oer ûnôfhinklikheid te
hâlden. Dêr is net folle oan feroare. Nettsjinsteande dat
begûnen we de kampanje mei tsien fraksjeleden yn it
parlemint en einigen we mei trettjin. Adam Price hold syn
sit en de sit fan Dwyfor Meirionnydd waard ynnommen
troch de pakesizzer fan Gwynfor Evans, dy’t 55 jier lyn it
earste parlemintslid foar Plaid Cymru waard. Op de
regionale listen binne we goed fertsjintwurdige trochdat
we yn alle regio’s acht sitten wûn ha. Wy binne der grutsk
op dat der gjin hoeke fan Wales is dêr’t we gjin fertsjintwurdiger hawwe. It jongste parlemintslid is Luke Fletcher
fan Plaid Cymru. Elin Jones, dy’t yn Ceredion opnij keazen
is, is wurdfierder wurden.
Wy hawwe in sterke en fêstberette fraksje. De folksfertsjintwurdiging bestiet no
út Labour 30 sitten, konservativen 16, Playd Cymru 13 en de liberale demokraten
mar 1. Labour is grut genôch om gjin koälysje foarmje te hoegen, mar sûnder in
algemiene mearderheid sille der mominten wêze dat it regear skreppe moat om
syn aginda fuort te setten.
Der sil in grut konflikt wêze tusken oan de iene kant it konservative regear fan it
Feriene Keninkryk, mei syn aginda om de desintralisaasje swakker te meitsjen, en
oan de oare kant it regear fan Wales, dat de saken oars oanpakke wol. Wy geane
in tiid fan juridyske en politike útdagingen yn ’e mjitte. Der steane ynstitúsjonele
feroaringen op de wurklist, mei mear diskusje oer de thúsregel, en faaks in
konstitúsjonele konvinsje. De ûntwikkelingen yn Skotlân wurde op ’e foet folge. It
wurdt in nijsgjirrige sittingsperioade.
Mei gemeenteriedsferkiezingen takomme jier steane we der goed foar. Mei frisse
enerzjy wurkje wy troch oan ús doel fan ûnôfhinklikheid: beslissingen oer de
takomst fan Wales yn hannen fan de befolking fan Wales lizze.
Jill Evans wie foarsitter fan Plaid Cymru tusken 1994 en 1996. Foar dy partij wie se fan 1999 oant de
breksit lid fan it Europeesk Parlemint en siet dêr ek foar yn de miljeukommisje. Sy set har yn foar de
ferdigening fan it Welsk. Se fertsjintwurdiget har partij ek yn it bestjoer fan de EFA.
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foto’s © FNP
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Frisse wyn waait troch de FNP
Yn de Frijbûtser fan maart 2021 steane nijsgjirrige
dingen. Direkt op side 3 komt de foarsitter al mei in
ynteressante meidieling as er skriuwt: “....en it soe
my net fernuverje as we by de earstkommende
Twadde Keamerferkiezingen wól meidogge.”
Miskien is Wouter wol ynspirearre troch it grutte tal
listen dat dit jier op it stimbiljet foar de Twadde
Keamerferkiezing stie en ek troch de oanhâldende
fraach fan leden wannear’t it safier is dat we in goai dogge nei in sit yn it politike
sintrum fan ús lân. Ik lês út de wurden fan de foarsitter dat er der wol wat yn
sjocht. Nei jierren fan stilstân is it – sa fielt it oan – tiid foar in beweging foarút.
Oangeande it prinsipe ‘fan ûnderen op’ is yn de partij altyd grutte wearde takend
oan de posysje fan de ôfdielingen mei de leden, want hja binne de basis fan de
partij. Dat brocht faak de diskusje op de fraach wat ús ûnderskiedt fan de partijen
fan pleatslik belang. Dêr lês ik ek dat de partijlieding mear stjoer jaan wol oan it
tinken yn de ôfdielingen. Wouter: “... we besykje it dizze kear wol moderner,
strakker en sterker te regeljen.” Tiid foar in frisse wyn dus!
Op side 7 yn de bydrage fan de Steatefraksje in foto fan Sijbe, rjochts foaroan
dúdlik yn byld en op royale koroana-ôfstân Habtamu de Hoop wat beskiedener yn
twadde posysje. Prachtich plaatsje, Sijbe en Habtamu (PvdA), twa
ûndernimmende jongemannen, dy’t beide op it glêde iis fan de polityk streken
sette wolle en as it kin inoar stypje wolle om wat te berikken yn Fryslân en yn De
Haach. Sijbe skriuwt: “... Net om in foarkar út te sprekken mar om Fryske saken op
de aginda te krijen.” Ik bin benijd mei hokker oare politisy fan lanlike partijen de
FNP fierder yn petear gean sil. Stimadvys foar de lanlike polityk hat de FNP nea
jûn, dat te ferwachtsjen is dat we mear hearre sille fan petearen mei politisy fan
oare foar de FNP nijsgjirrige Haachske politike partijen.
Opinystikken fan Sijbe en Aant Jelle Soepboer binne prikeljende sinjalen om de
beakens te fersetten, de finsters iepen te dwaan en de frisse maitiidswyn syn
wurk dwaan te litten!
Cees van der Meulen, Grou
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Wurdsiker

Oplossing

De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.
Stjoer de oplossing foar 1 septimner 2021 nei frijb.ynfo@fnp.frl mei fermelding
fan jo namme en adres.
Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske ferlotte.
De winners fan de puzel fan Frijbûtser 471 binne:
Jester Nynke Schoustra, Nes Amelân
Coby Postmus, Lollum
De oplossing wie:
Elts hâldt syn protter foar in lyster
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FNP-adressen
FNP-hûs, Obrechtstrjitte 32,
8916 EN Ljouwert
Antwurdnûmer 5034, 8900 VB Ljouwert
058 213 14 22, fnphus@fnp.frl
Buro: Tjibbe Brinkman, Twizel
0511 54 22 73, tjibbe.brinkman@fnp.frl

STEATEFRAKSJE

p/a Provinsjehûs, 058 292 58 03
fnp@fryslan.frl
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker
Frank de Boer, beliedsmeiwurker
Fraksjeleden
Sijbe Knol, Sint-Anne (foarsitter)
06 3094 4415
s.knol@fryslan.frl
Wopke Veenstra, De Harkema
(vice-foarsitter)
06 1337 3729
w.veenstra@fryslân.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean
06 1591 2231
r.vanderwal@fryslan.frl
Gerben van der Mei, Tsjummearum
06 - 1548 0047
g.h.vandermei@fryslan.frl
Thom Feddema, Raard
(earste opfolger/kommisjelid)
06 3179 5791
t.feddema@fryslan.frl
Aant Jelle Soepboer, Nijewier
(stipefraksjelid)
06 2230 5899
a.soepboer@noardeast-fryslân.nl

It FNP-hûs is iepen op tiisdeis en
tongersdeis fan 10.00 oant 14.00 oere
Bankrekken: NL21 RABO 0305 0145 28
Ynternet: www.fnp.frl
HAADBESTJOER

Wouter Wouda, De Jouwer (foarsitter)
06 2509 5159
wouter.wouda@fnp.frl
Wietske Poelman, Bûtenpost (skriuwer)
0512 35 29 66
wietske.poelman@fnp.frl

Jan Benedictus, Boelensloane (pongh.)
0512 34 27 41
jan.benedictus@fnp.frl

Janneke de Boer, Weidum
058 251 94 02
janneke.de.boer@fnp.frl

Jaap Cuperus, Dokkum
06 2245 8322
jaap.cuperus@fnp.frl
Annigje Toering, Mantgum
06 5124 7182
annigje.toering@fnp.frl

DEPUTEARRE

Klaas Fokkinga, Nes (NEF)
06 2003 3581; k.fokkinga@fryslan.frl

___________________________________
EARSTE KEAMER (OSF)

Ton Raven, Geleen
email@tonraven.nl

WETTERSKIPSFRAKSJE

Bram Bonnema, Frjentsjer (foarsitter)
06 5426 2180
bbonnema@wetterskipfryslan.nl
Yde Dijkstra, Ljouwert
06 5198 3449
ydijkstra@wetterskipfryslan.nl

15

