
College: Winsum niet naar Leeuwarden
Winsum - Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Littenseradiel wil niet 
meewerken aan het verzoek van 
de Algemene Ondernemersver-
eniging Winsum om dit dorp in 
2018 toe te voegen aan Leeuwar-
den in plaats van bij de nog te 
vormen gemeente Westergo. B en 
W voelen er niets voor de herin-
delingsdiscussie te heropenen. 

Op de inspraakavond in Winsum 
sprak een duidelijke meerderheid 
van de aanwezigen zich uit voor 

aansluiting bij Westergo. ,,In hel-
dere útslach”, aldus het college. ,,No 
it útstel wizigje, hat ûnder mear fan-
gefolgen dat de diskusje ek yn oare 
doarpen op ’e nij begjint en dat it 
hiele tariedingsproses fan de weryn-
dieling grutte fertraging oprint.”
B. en W. hebben twijfels bij de 
enquête, die de ondernemingsver-
eniging in het dorp hield. ,,Wat de 
AOV dien hat is har eigen stânpunt 
yn de taljochting by de enkête fer-
wurdzje yn de foar en tsjins by de 
twa opsjes Ljouwert en Westergo. 
Dêrmei wurdt in subjektive draai 

jûn oan de enkête en wurde de 
ynwenners ferkeard foarljochte oer 
de reëele kar dy’t der leit.” Zo gaven 
de ondernemers aan dat bij aanslui-
ting bij Westergo de oude gemeente 
Baarderadeel uit elkaar valt. Dat is 
volgens het college ook het geval 
als Winsum naar Leeuwarden gaat. 
De dorpen Boazum, Wiuwert, 
Britswert en Easterwierrum gaan 
namelijk naar Súdwest-Fryslân. Als 
voor-argument voor aansluiting bij 
Leeuwarden gaven de ondernemers 
aan dat Leeuwarden een relatief 
rijke gemeente is. 

Open dag op 30 augustus
Bijzondere vondsten bij
opgraving terpzool Stapert
Wommels – Archeologen van de 
Rijksuniversiteit hebben zeker 
nog een paar weken nodig om 
de opgraving in de Súdhoeke in 
Wommels af te ronden. In de terp-
zool van de vroegere terp Stapert 
vinden ze veel bijzonder waarde-
vol materiaal. Komende zaterdag 
30 augustus, van tien tot drie uur, 
vindt op het terrein een open dag 
plaats. Belangstellenden kunnen 
dan de voorlopige resultaten van 
de opgraving bewonderen.
In de bodem vinden de archeolo-
gen dozen vol met scherven van 
aardewerk, voornamelijk uit de 
periode 200 voor Christus tot even 
na het begin van de jaartelling. Er 
zijn ook enkele gave potten bij 
uit die periode. Verder worden 

oudere scherven van aardewerk, 
uit ongeveer 600 voor Christus, 
aangetroffen. Het gaat hier om het 
zogenoemde Ruinen-Wommels 
aardewerk. Daarnaast werd een 
schedeltje van een hond van twee-
duizend jaar oud gevonden, een 
metalen vogeltje, een houten lepel 
en diverse muntjes. De archeolo-
gen troffen een rij paalgaten aan, 
vermoedelijk van een huis.
De huidige opgravinglocatie ligt 
naast de plek Stapert, waar in 1994 
enkele bijzonder goed bewaarde 
potten uit 600 voor Christus wer-
den gevonden. De resultaten van 
die opgraving maakten duide-
lijk dat het om een van de eerst 
bewoonde gebieden van Friesland 
ging.

De Maraton yn de notaristún

Yn de notaristún yn Jorwert wie ôfrûne sneon de premjêre fan it Iepenloftspul Maraton. It wie in útferkocht hûs. In 
swiere reinbui soarge lykwols foar in ûnderbrekking fan krapoan in heal oere. It is tige de muoite wurdich. Regisseur 
Tjerk Kooistra is der yn slagge om it moaie ferhaal fan de yn fi nansjele problemen ferkearjende garaazjehâlder 
Gerard Groteboer en syn meiwurkers, dy’t de maraton drave om sponsorjild te fertsjinjen,  mear djipgong te jaan. 
Dus net stinne, der hinne.                Foto: Guus van de Sande

Bijzondere stage
in Zuid-Afrika
‘No kin ik begripe hoe’t 
donkere minsken harren fi ele 
kinne yn Nederlân’
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Persoonlijk contact
wordt gewaardeerd
Campinggasten in Tzum nemen 
taken gastvrouw over en gaan 
mee naar fi erljeppen
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Nijkleaster lit each
falle op wenpleats
Yn it kleastergebou sil plak 
wêze foar in groep fan perman-
inte bewenners en foar gasten
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De sinne skynt 

nea oan twa kanten 

tagelyk 
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Uw haar 
onze zorg!
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P E D I C U R E P R A K T Y K

Uw voeten in goede handen
m e d i s c h  p e d i c u r e

   Dûnspleats DeW ite Fûgel 

         

                   Sacred Dance 
  
  Bewegen en beleven in Easterwierrum 
  www.sacreddance-friesland.nl  of 06-24401788 

 
 
 
 
 

Black & Decker machines
nu met 25 % korting
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KLEASTERDYK 46
WINSUM
TEL. 0517-34 15 56
WWW.ACRWINSUM.NL

DE WINKEL VOOR ALLES EN…
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DE WINKEL VOOR ALLES EN…

Klachten?
Combinatie

NEI-Shiatsutherapie
werkt zeer effectief!
www.sinneflecht.nl

058 2894904
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Archeologen aan het werk.


