
Kamerlid Dijkstra 

Daem Anielan 

makket gjin 

kans mear 
LEEUWARDEN � �Ik ha juster it 

i gefoel krigen dat de daem nei Amel 
alhiel gjin kans mear makket en sa is it 

ek mei it twadamenplan Hwat wy 
hearden wie in bifestiging fan de 

stelling dat it Waed net fierder oantaest 

taest wurde mei Dat zei gisteravond 
het D’66-Tweede Kamerlid drs Minne 
Dijkstra uit Beetsterzwaag na afloop 
van het bezoek van de Vaste Kamercommissie 

commissie voor Waterstaat aan Friesland 

land 

Zoals gemeld werden de Kamerleden 
eerst gistermorgen in het nieuwe kantoor 

toor van Rijkswaterstaat aan de Tesselschadestraat 

schadestraat in Leeuwarden ingelicht 
over de stand van zaken in Friesland 
en welke wensen er nog zijn Om half 

twaalf vertrok het gezelschap per boot 
naar Amelaind Aan het eind van de 

middag maakte men nog een vliegtocht 
van anderhalf uur over de Waddenzee 

Majoor b Tjebbe Walburg Kamerlid 

lid voor de ARP zei dat hij een 

bijzonder goede indruk van het Wad 
had gekregeen �Het is een uniek 
gebied waaraan je toch wel zorg moet 
besteden zei hij Hij had de indruk 

dat het Wad tamelijk schoon is alleen 

bij de uitmonding van de afvalwaterpijp 

pijp in de Waddenzee bij Pietersburen 
leek het water wat vuil De heer 

Walburg vond dat de excursie voor de 

niet-Fiiezen bijzonder instruktief was 
geweest Van de Friese parlementariºrs 
nam ook het CHU-Kamerlid Theun 
Tolman uit Oldeholtpa deel Hij was 
niet voor commentaar bereikbaar 

Op de joto de Kamerleden op de 

boot bij Holwerd 

Iepenloftspul to 

Jorwert rekord 

fan 2 bisiken 

JORWERT � It iepenloftspul �Yn ’t 

EibertsnŒst yn de notaristun to Jorwert 

wert is in sükses wurden Der kamen 
op de trije jounen (woansdei freed en 

sneon mei elkoar 2 biteljende bisikers 

sikers Sa heech hie Jorwert mei syn 

iepenloftfoarstellingen noch nea west 
It heechste tal oant nou ta 2 Alle 

jounen fan de opfieringen wie it waer 

goed 


