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Concertgebouworkest
in Harmonie

Column

LEEUWARDEN - Zestig jaal geleden was het voor het laatst
dat het wereldvermaarde Koninklijk Concertgebouworkest
in Friesland optrad. In het culturele hoofdstadjaar was het
eindelijk weer zover. Het orkest gaf onder leiding van dirigent Dimø Slobodeniouk een concert in een volle Harmonie.
Vooraf genoten de gasten van een diner (turfgerookte ham en
parelhoen). Wethouder Sjoerd Feitsmø liet weten hoe hoog
de culturele dichtheid in Friesland is: 260 orkesten en 500
koren. Op een bevolking van 650.000 inwoners. Dat haalt
Amsterdam bij lange na niet.
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Vloedgolf in duinvallei
AMELAND
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kracht de vallei binnengestroomd.

Met als gevolg dat de verbinding tussen het fietspad en het strand halverwege omhoog is gedrukt.

Dat vertelde opzichter Richard Kieviet
het gezelschap bij de ingebruikneming
van de dit .jaar vernieuwde vlonderbrug waaraan behalve Ynnatura ook
de Rabobank Noordoost-Friesland, de
ANWB, Ventura Systems Bolsward en
de Hedwig Carolina stichting hun financiele medewerting verleenden. Wie volop genoot van hetgeen er zich voltrok,
was Ynnatura-bestuurslid Jelle Coen
Bijlsma, directeur van Jelle Bijlsma
BV Gytsjerk. Er moest namelijk 83.000

kuub begroeiing voor het opschonen
van de duinvallei worden verwijderd.
Mel de nieuwe vlonderbrug is weer wat
aan het provinciale moois toegevoegd.
Een gebied waar de lepelaar weer foerageeft, de parelmoervlinders fladderen

en de duinviooltjes de groei van

bos

tegenhouden. Onderweg naar het Oerd,

waaftoe ook een homo-naakthoek behoort ('Dat wie de bedoeling ek,' merkte
voormalig Fryske Gea-directev Ultsje
Hosper daarbij glimlachend op) verleid-

Jqnnie Laniø (met Friese roots) en
haar man Evert Jan van Nijen, br1
Ynnatura aanwezig namens Sweco
BV, waarin de Grontmij opging.
de de markante opzichter, kunstschilder
en galeriehouder Kieviet interim-burgemeester Gerard van Klaveren tot zijn visie op een hot eilander item. Een 'icoon
van niet politiek slagen' is volgens
hem wel het vervallen zwembad bij het

Ylnr Gerard vøn Kløveren, ex-voorzitter van Ynnatura en nu tijdelijk
burgemeester van Ameland, en rech-

Arjen vøn der Meer als voorzitter van It Fryske Gea op de nieuwe
vlonderbrug in een van de duinvalter

leien van het Oerd.

meester. (JdK)
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Francoise en Síjbren Vellínga, die
wijnhandel De Vier Heemskinderen
in Stavoren hebben verkocht.
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van Ynnatura-lid Liander kwamen

districtshoofd Jø.n Jelle Jongsma.
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Margot Gorter en Jos Brøndwíik
gezicht van it Fryske Gea, en zijn collega's op het elland Arj e n Verbie st en
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Noordzee van Harry
Westers. 'Een kwestie van gunnen of

niet gunnen,' aldus Van Klaveren, wiens
stteven is om de partijen te binden. Geen
sinecure, want veel eilanders vinden dat
er voldoende toeristische accommodatie
is. Om de belangen ook op andere fronten te scheiclen, heeft Van Klaveren het
voorzitterschap van Ynnatura overgedragen aan Kor Bolhuß die dat tijdelijk
combineert met zijn functie als penning-
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Ylnr Richard Kieviet, hèt Amelander
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It Fryske Gea, verenigd in
Ynnatura, waren er tijdens hun excursie naar natuurgebied het Oerd
niet getuige van, maar in drie jaar
tijd heefti er zich al twee keer een
vloedgolf(ie) in een duinvallei yoorgedaan. Zij het geen grote, maar bij
storm is het zeewater wel met volle
sors van

econornie en welvoo
De behoolde groei h
een geslructureerde
Akkoord, wol in de r,
drie Noordeliike Pro'
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vanuit Groningen en de Randstad bij
elkaar om in 'ons mooie' Dronrijp te
gaan wonen. Jos nam de honneurs
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Ynnatura over van Doeke Diikslra'

Ynnatura-bestuurslid Jelle Coen
Bijlsma met zijn vrouw Mariel¡c óie
het notariaatswerk heeft vemrild met
een

kantoorfunctie bij Jelle Bijlsma BV
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