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Personeelsorgaan van de Rients Gratama BV.
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waarin opgenomen het programma van 'Alle Hulde"

Uichelaan- rnakkurn

d$

het waardemerk uoor
aardewerk
.... en tegels niet te vergeten

tichelaans koninklijke rnakkurnen aandewenk- en tegelfabniek b.v
TurfmarK 55 - 57, tel.05'158 - 1341, afd. detailverkoop 05158 - 141 1
Rondleidingenvanaf 2 junit/m vrijdag 12sept. 1980, opalledagen,

.

behalve zaterdags en zondags. Tijdens de bedrijÍsvakantie van
18 juli - 2 aug. is uitsluitend toonkamerbezoek mogelijk.
Toonkamerlwinkel is open op werkdagen, behalve zondags, van 9.00 - 17.30 uur
Op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.

VANZELFSPRE*=*O?

Zij immers, moeten
blijven komen- Onclanks
alle economische zwaarmoeCigh.eden van onze
huidige maatschappij.
Ondanks de stijgende
kosten van dagelijks
onderhoud en theaterpnijzerL. Onda.nks Ce

snode aanslagen op het
modale lnkomen.
Yanzetfsprekend, zult u
zetgen. Maar zo \ranzelfsprekend is dat

nia*

Want hoe lang kwamen ze
aA?

De ouderen onder ons

personeel zu1J-en ztcYL
herinneren dat )nze
friese klanten reeds
in 1957 present waren,

terwijl het nederlandstalige publiek vanaf
1967 getuige was van:

Vingertjes in de pap
Knollentuin
Met de schrik vrij
Groeten uit Pingjum
Regen op het BloemkoolCOTSO

Bl-auwe Maandag
Geen zee te hoog
Pompend Rernmen.

Zullen ze weer komen?
Bij al,1e hulde?
laten we het h,llerl.

Zonder hen geen show,
geen musicus, geen toneelmeester, geen inspecient, geen componist en zelfs geen ca-

tË;*Ëír:rí:síffi;;tffi

Zeer gauw is de mens
geneigd de gang van 1even en zaken al_s vanzelfsp::ekend te ondergaan. Zonder zich bewust te zíjn van het
f eit dat die var: zeAf-

spreken dlneid wellieht
veel minder vanzelfsprekend is dan van
zelf spreekt.
Dat is niets abnormaals, zoiets is mens-

urrJtí.

Ioch lijkt het op zijn
plaats om in deze, toch
beslist niet zonnrg te
noemen tijden, erren
stil te staan bij de
factoren die de oorzaak zijn van 1ie vatrzelfsprekende voortgang van het bestaan.
fn e1k geval bij de
Yoor otls, in ons bedrijf, zo beaangrijke
hoofdfaktor: onze
klanten ! IIei publiekl

baretier.

naarom. A1s ze komen,

wij begroeten ze inet
applaus

-

Dat spreekt .r"arrze-l_f.
Namens de di-rectie:
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GEKLAPT
Iloog laaiden afgel,:pen week de dis-

cussies opr toen in de ondernemingsraad, d: morele posltie van de musici
onder dr: loup werd genomen.
Of moet tk zeggen: van de muzikanten,
want daarover nu juist Sing de
arTà 2 0
Waar houC.t iemai:d op een muzikant te
zLJn en wordt iemand musicus^ 0f
andersom. En zo Jat wat is het verschil?
Een ]cr,vestie die in een vorig Programma door ons a1 eens gekscherend
Y !

BROERSMA STROOBOS
eerst een naam ;n her ncori-o.
toen een neam n Nederrand
thans een naam van nternar ona È be(e:ine

C

BV. D. BROERSMA & ZONEN
INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRI JF
STROOBOS, TELEFOON 051 23-1 441 TELEX 46018
FILIAAL BODEGRAVEN:
TELEFOON 01726-12648
GRENSKANTOOR BEEK/BERGH
ïELEFOON 08363-507 TELEX 45077
GRENSKANTOOR NIEUWESCHANS
TELEFOON 05972-550 TELEX 53972
:

:
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ten tonele werd gevoerd.
Na een geanimeerd twistgesprek over
het rapport van de stuurgroeP
rrmuziek op tekstrr werd unaniem overééngekomen oilr tot een betere oplossing, voorlopig voor begeleidingscombors in het cabaret de term
muzr,kantieus, met aIs meervoud
muzikantici, te hanteren.
Namr:ns

de stuurgroep:

I-

Span

WAARIfEVOL.=
KFIACHT

expeditie - opslag - groepage - douaneÍormaliteiten vorstvriie ruimten - vriescellen - service dag en nacht

A1s de voorhang ee:rmaal opengaat
is a1le aandacht plus hret eventuele
succes voor de menseir die in de
schijnwerpers staanDat is een bekend gegeven in het
theaterbe staan.
Woorden klinken alsof ze op dat moment spontaan naar boven borrelen,
rruziek schalt op a1s of ze louter
uit de vreugde van het moment
wordt geblren.
Maar laten we ons niet vergissen.
Aan die momenten is eerL zeer moeizaam proces voorafgegaan, waarin
mensen een ro1 hebben gespeeld die
in het applaus zelden wordt gehono
reerd. Mensen die achter de cou-

li-ssen b1i jven-.

-

Zoals de heer Jan J. Bijlsma,
fries dichter en daarbij neerlandj-cus, die van onschatbare

waarde is geweest in het aandragen van ideeën en in het uitwerken van gedauhten e.n mogeli jkheden.
Waarvoor dank en hulde!

SCHFIIJF
HETMAAR

AAN }<LAAS
I.,ieve K1aas,

--ta:l

Ik zorl graag het volgende wil-1en
Yragen: Is het niet verwonderlijk
rlat Rients Gratama rra zoveel jaren
nederlandstalig cabaret nog steeds
een fries accent hantee::t en 'bent
u niet van mening dat wat d:i-t punt
bestreft al-1e nederlandse kleinkunstenaars aan een uniforme norm
dienen te voldoeno fui zr1:t daar in

deze moderne tijd
heden voor?

geen mcgelijk-

Z'h-l l-
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lcouu-.rbedrgt

doaafisrnn öv

Mevr, Akerbeemt-Ullink

í 00 jaar

E)rs che de

Beste in-a'rc. Akerbeemt
IIet is zeer zekey verwonderlijk en
er zijn zeer zeker in dese moderne
tijd mogelijkheden om daar j_ets

aan te doen.
Wij denken zelfs voor toekomstige
progïammars aan de mogelijkheÍd
van P1a.y-back, waarbi j wi j spelen
met de ,qedachte voor het inspreken
van de telist een beroep op Jos
Brink te doenKlaas

lieve K1aas,
Ilierbij stuur ik een zelfgemaakte
linuner-i-ck in de hoop dat zoiets
misschien gebruikt kan worden rroor

toch wel degelijk 'n naam

Bolsward,
Harlingerstraat

Drachten,
Burg. Wuiteweg62

05157-3241

05120-12316

,MM

gíb,ei"W ,r%e,fincrtnd
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de nieuwe show:

rn culturele doch slechtziei:.Ce
dame
was zeer boos dat dfartisten niet
kwame
loen een zeer '\rrome non
zei, dat ze ni-et op tt balkon
rfraar in de kerk zat, riep ze woedend
Ame

j

Harry Pandekker
Leimuiden.

's Zondaqs vanal 16.00 uur
's Maandags gesloten

.--

BOSWEG

25. ROODKERK

Reseruering gewenst.

Uw Gastheer
Henk en Titty Hasz
Lid Romantisch tafelen

**\

A11e }lu1d

Gratamaf Scheele

e

Het koor' van sprakel_ozen
Een

kind kan de was doen

Gyatama

leven in Nederland

Gratamaftrskes

Kater

GraÍama/ Ilskes
de

Gratama

Pi-entere beesten

Grata.ma.fEskes

Bestemmingsplan

GratamafEskes

Vrolijk zingend
llutspot met radiJZelt
HOOFDDEALER
Honda, Johnson en
Yamaha buitenboord-

motoren
HOOFDDEALER

Shetlandkruisers en
Almar sportboten

GTaÍama/ -Uskes

TREKHAKEN
met.ttkskeu.tng

a
a

UITLATEN
Yoor allè

.uiome*èn

SCHOKBREKERS
voor allè .uromeden

a gràii! oo^tsgè

BANDEN
O hoge Ioding a gratis modtage

bleeker
BÍillen - Folo
mrdden in de Peperstraat 9

Iel

SERVICE IS
ONZEBESTE KRACHT

Leeuwarden - Tiiniediik 25 , Íe1.05100-3368
Wadena - MidsbuorÍen 26 - Í!1. 05105 - 1S9

Gratama.

O voor alle typ€n p€rlonen- en b€3t€twagèns

ROEIBOTEN
SPORTBOTEN
KFUISERS

G€€RTSMA

Gratama

llor-o'i f

Dierenli-ef

.=:
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I
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Gratamaf Scheele

24258

en Brlgaardpassage 56
te]. 63682

@assenaar
Lèeuwarden, Verl. Schrans

Tel.05'100-33714

a,

Heerenveen, Marktueg
Te|.0513036903

.13,

Leeuwarden

GraÍama/ /-.
bl J.-]-sma

M. E, P.

Het leven is een mennequJ-n

lnkoop- verkoop

met kromme benen

Gratama/Iskes

Fout

Gratama

Speelplastiek

Gratanaf Scheele

Kinderen

Grat,ama

Adieu franqais

Gratamaf Scheele

Katrientj

GratamafEskes

e

Hoera, een dochter

Gratamaf Scheele

Euro

Gratama

Europa

GTàtama/ I)skes

en

bemiddelingsburo voor
onroerend qoed Taxatjes en Verhuur

G.COEHOORN
,,Uw adres voor een
Snelle verkoop"
xotstergaastweg 40a

LB Nieuweschoot
TeleÍoon 05130 - 31409

8452

Technisch Installatie Buro

m@uKEsB.%

Medewerkers:

Dirk Boutstraat 28, 8932 CT Leeuwarden,
Tel. (05100) 38436, b.g.g 27750

Rients

Gespecialiseerd in ontstopping
gas - water - c.v. - elektra - dakbedekking en revalidatie sanitair

Gratama

John Eskest gttaar, fluit,

accordeon etc.

Addy Scheele: pi-ano, fenderpiano

24-uurs service gedurende de hele week.

tr'rans Span: bas

Klaas de Vries:

s-I-agwerk

Will Jofriet
) 1icht, etc.
Haffy van Koningsveldj geluid,

voor:

nieuwbouw
onderhoud
renovatie
restauratie

Wijzigingen van het programma voorbehouden
Fotograferen en het maken van gelui dsopnamen tijdens de voorstelling, zonder
toestemmíng, ís verboden,

kantoor: de leyen 20
werkplaats en showroom:
zuidkade 60, drachten
telefoon 051 20 - 1 87 44

llm.re'llK»tme
SLAAPTEXTIEL

Familieblad van, voor en over Friesland

Het adres voor al uw dekens,
matrassen, dekbedden,
ovenÍekken oí taÍelkleden.
Tevens het adres yooÍ uw
hand-, bad- en theedoeken
tegen de scherpste prijzen.
Tuinen 43, hoek Nieuwekade,
Leeuwarden

TeleÍoon 05100 -22233

RIENTS GRATAI\{A
OP'T TONEEL

VERENIGNGS.

NIEIJVï/S

FRIESIAND POST
IN DE BUS
Beste luitjes,
DTOUDI- I,.\NTIJ$,
. \nl.rck spcc[oco)

te=r.a-.:'-:-*Ë

,&§'g*
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De opkomst bij de jaarlijkse ledenvergadering was weer ronduj-t bedroevend te noemen.
Iïoewel het dochtertje van crrze to-

neelkapper in de cantine voor een
gezellig huiselijk sfeertje had gezorgd, compleet me'r, koffie en rondors
mocht de voorzitter slechts zLJn secretarj-s, mi j 1us, welkom heten.
Niettemin werd3n Ce notulen van de
vorige bijeenkomst goedgekeurd, alsmede, bj.j verstek, het verslag van
de kascommissie er hebben wij elkaar
bij acc:l-amatie herbenoemd.
De tingo-avJrd wor-dt cit seizoen geho;den op een not naCer te bepalen
datun.
De prijzen, in de Yorm van rollades,

wild en gevogelte en fraaie fruiten íranse kaasmand jes worderr ditrnael aangeboden door de heer Oostra,
schcuv/burgdirecteur te Drachter, hret
an;errf onds, de heer Viallis de Vries
en de direci;ie van de K.N.Z.H.R.M.
Ilw s ecretaris

Rients Gratama en de Friesland Post
hebben heel wat gemeen:

-

Want net als Rients Gratama
schrijft de Friesland Post over alles wat met Friesland te maken heeft.

-

Want net als Rients Gratama
wil de Friesland Post u een paar Íijne uurtjes bezorgen.

-

Want net als Rients Gratama
is de Friesland Post er voor iedereen, voor het hele gezin

-

Want net als Rients Gratama
is de Friesland Post voor FriesÍand en de Friezen, maar 'buiten anders
ook welkom.

-

Want net als Rients Gratama
licht de Friesland Post een tiple van de (grauw)sluier op

-

Want net als Rients Gratama
vinden wij dat Onze 'aanhang' nog wel wat mag groeien

-

Daarom: abonneer u nu op de Friesland Post!

Maandblad van, voor en over Friesland

,

J.Eskes

BREIN

STORM==

e !:ez lgheids-therapeut
(spreek uit: puit) a"-heer A. Scheele
heeft weer een fraai stuk zelfwerkzaambetd voor u gerealiseerdEen p.ikant trekje van het kruiswoordraadsel is deze keer, d;a.t bi j een
goede oplossing, in de dikomlíjnde
hokjes de uÍtkomst van de rebus vers chi jnt.
Daar gaan we danl
Puzzelen maarl I !
Onz

WIE ER NOG NOOIT
IN HEEFT GEREDEN,
WEET NIET
WAIqIï-IE HET OVER HEEFT.

OLDSMOBILE CUTLASS:
leverbocr rn 2 en 4-deurs uttvcerino
benzine en dieselmoior
ooL cls slqtronwogen en tn toxi-uilvoenn.j

Permonenle voortoqd

hortzontaal:
1 roorls ka'bh.partij nederland(afk)
5 algemene ouderdoms wet (afk)
I marl ''rrouw maatsclr.appii (afk)
9 rnet an,Jere woorden (afk)
10 verm,lgens aanwas deling (af.r<)
1 1 nam.lddag ( afk )
14 per adres (afk)
1 6 europese kampioenschappen (afir)
1 3 per ommegaande (afk)
20 algemeen dagblad (afk)
25 onder a.ndere (afk)
27 rijks oorlogs .docurrentatie (afk)
29 pa"ardekracht (afk)
5O aanstaande (afk)
vertieaal:
2 kon. militaire academi_e (afk)
nartij van de arbeid (àrÈ)--''
f nooit
meer (afk)
+
openbaar
ministórie (afk)
I7 wet
arbeid,songeschik+heió (afk)
1 o very importanl pu"=orr--[àÀe)(àïÉl
\.
11 nederlaàd (afk)12 mobiele eenheid (afk)
13 langspeelplaat (afk)'
15 amsterdamË peil' (afÉ)
17 lrrnock out (ène) (àrinl'
19 ouwe hoer (arË) '
2O aIle Ieeftijden (aflc)
21 dultse democr_
(afk)
"epubÍiek
noord oost polder
(àik)
?2
23 united statès of am,:rióa (ens)íafrr)
evangelische omroep (;ik) \ --'o / \qr rLl
?+
'26 al1es kan (aft)
28 de dato (afk)

zl.

§ntorr bv
De Knobben 25 .

Drochten TeleÍoon

05120 14455

§uz@ÍïooÍ

bxa

Kottebos 162 Heerenveen TeleÍoon 05130-22i00

dag in - dag uit....
produceren meer dan
600.000 koeien in Noord Nedertand
onverstoorbaar hun gezonde melk
bewakerr hun etgenaars.
ca. 12 000 veehouders
zorgvuldig de kwatiteil
van deze voedzame grondstof
verwerken zo n 2.200 vakmensen
(in diverse produktiebedrijven) van de
Coöperatieve CondensÍabriek Friesland w a.
de melk met veet toewijding tot
hoogwaard ge voedingsmiddelen in vele variatles

wordt de produ ktie vooraÍgegaan
en begeleid door intensieve
research. waaraan CCF méér uitgeeft
dan normaal in de voedingsindustne
gebruiketijk

is

genreten mtlloenen mensen in meer dan 100 landen
van de kwaliteitsprodukten af komstig van de grootste
coöperatieve zurvelonderneminq n Noord Nederlancj

COOPERATIEVE CONDENSFABRIEK
,,FRIESLAND,,
w,a,, LEEUWARDEN
ee1 orderneminq van we,eldÍaàr

tt is rot maar ti kon zo echt niet
langer meer met dat sekreet
op die manier rj-elekst de cliëntele
DE -^MER
niet dlscreet
want surinaamse Ali
blonde Jo
\,., en hete
prima
in hr:-n vak
zLJn
.d,r'u
: .ilt maar dat beest verpest de show
dus wordt vandaag aI in de leleHa1lo beste 1eden,
graaf geadverteerd:
de kater van de porno-elub
Bij gebrek aan interessante infor'is gister gecastreerd,
matie over bedrijfscntwikkelingen
of ongevallen, hurgerlijke standen
Tenslotte nog e-\ren dit:
of personeelsinkrimPingen, hierDe fotors van het Taar1.rjkse zoTfreronder een poëtische bijdrage Yan
reisje
liggen ter Lnzage in de canéén onzer mede-personeelsleden, die
-{-'i r a
helaas anoniem wenst te blijven:
Uw voorzitter:
De kater van de porno-club
II. van Koningsveld.
is gister gecastreerd
omdat ie elke dag tegen de sofa
urineert

ONDEFI
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WIST U
DAT.

het ontwerp en de 1ayons orgaan
out van
.nerzorgd
werd

Geart Gratama?

docr

dat d:_ezelfde persoon
ook verantwoordelijk
is voor affiche en to-

neelbeeld?
dat dr: kledlng werd
bepaald door Ton Verheugen?

.,ï:

dat de fotors

dat de affiche werd
gedrukt bij Mull-er-

Amsterdam?

dat de opzet en uitvoering van ons orgaan
mogelijk werd gemaakt
door de uitgever rran de
Eriesl-and Post te Sneek?
de zakelijke leiding
van oYLze theaterto.arnee in handen is van:
Impresariàat John de
b.v. Prinsengracht 14, Amsterdam,
Cra:re
221

a2 O-2

400.

222

i;-1}:j

werden

gemaakt door Johan
Witteveen?

-l-:'r

::

L/.

o11

JUElTL=.,-

Een dezer. dagerr was het
12Ë Jaar: geleden dat de

heer i'i. Jofriet bij ons
bedrr jf in d-ienst trad.
ZoaLs gebruikelij'r werd
ciit jubileum op gepaste

in onze
gezellige cantine.
Yoorzitter Van Koningsveld van de personeelsverenig-ing, wist Ln ztTL
toespraak, gelardeerd
met vele, uit het theate rle.ren gegrep-an aneedotes, een fraaie
schets te geven van de
jubilaris en kreeg de
wLJZe ge''rierd

lachers herhaaldelijk
op zijn hand.
Tot slot .ran de bijeenkomst werd door de heer
Gratama een prachtig

wandbo:rd aangeboden met
het toepasselijke opschrift: Van het con-

cert des levens krijgt
niemand een prcgram,
terwi j1 mevrouw Jofrie.b
danig in de bloemetjes
werd gezet,
Na het dankwoord van
de ztchtbaar ontroerde
jubilaris werd het gezel-l-íg samenzijn met
een bescheiden drankje
besloten.

3,,u. fd.,;,

Sinds 1?53...

@

ganntie voor kwaliteit

DitisSmilde
i n g sm i d de le n i nd u strie b ii
onze grenzen uitstrekken. Een
uitstek Producent van essentiële bedrijf dat groeit. Een bedrijf
g ro ndstoff en voor leve n smiddele n
waarin de ondernemingsgeest
die U iedere dag nodig heeft en
nog borg staat voor durt en
gebruikt : margarine, bakkerii
initiatief. ln ieders belang.
prod u kten, sa/adeg vleeswaren,
suikerwerken, etc., etc.
w#
%-g
Fabrikant van diverse merkHeerenveen
arlikelen, gemaakt in een puur
Nederlandse onderneming met
activiteiten die zich tot ver over

Voed

ffi

ffi ,,,,trt
ffi'fr''
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ffismilde
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SoNNEMA BEnENBURG'NS USKouD.

