
Vollebal centraal
in leven van Helga
Moeder speelde tot haar 67ste, 
vader was scheidsrechter en doch-
ter Amarins is ook besmet
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Mar we hâlde de 
fi nger oan de pols’
Westergoawerkgroep speelt 
centrale rol bij verbeteren van vier 
gevaarlijke kruisingen
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Ferrassing by
iepening Us Gebou
Botsje Walma-Wijnia út Spannum 
wie al mantelsoarger doe’t it wurd 
noch net bestie.
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Wereldrecord Liesette Bruinsma
Wommels – Liesette Bruinsma uit Wommels heeft tijdens de Open 
Nederlandse kampioenschappen zwemmen korte baan in Tilburg in 
haar categorie een wereldrecord gezwommen. Op de 200 meter school-
slag realiseerde zij een tijd van 3.04,04 minuten, waarmee ze haar oude 
record van 3.11,38 verpulverde. 

Onderzoek toekomst Freule
Wommels – Het bestuur van de Keatsferiening Wommels onderzoekt de 
komende maanden of een bestuurlijke scheiding tussen kaatsvereniging 
en de Freulepartij mogelijk is. ,, Om de continuïteit van de Freule te 
waarborgen is het misschien wel nodig de Freule en de vereniging uit 
elkaar te halen en de jongenspartij onder te brengen in een commissie of 
stichting”, aldus voorzitter Anske Stapersma van de Keatsferiening Wom-
mels. Een scheiding van kaatsvereniging en Freule maakt het volgens 
hem ook gemakkelijker om nieuwe bestuursleden te vinden. Stapersma 
geeft aan volgend jaar te willen stoppen als voorzitter. 

Statenterrein Bears aansprekende buitenlocatie 

Uniastate wil nieuw infocentrum
Bears – Uniastate in Bears biedt 
mogelijkheden om door te groei-
en tot een aansprekende buitenlo-
catie van de stad Leeuwarden. In 
een projectplan wordt voorgesteld 
om op het oude statenterrein een 
nieuw multifunctioneel informa-
tiecentrum te bouwen en om sa-
men met de dorpsbewoners grote 
(historische) evenementen te or-
ganiseren. De bouwkosten van 
het informatiecentrum worden 
geraamd op ruim anderhalve ton.

Door Hinne Bokma

Het projectplan is vorige week 
aangeboden aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Littenseradiel. Naast de bouw van 
een nieuw informatiecentrum wil 
het bestuur van Uniastate de vijf 
bestaande interactieve modules 
over staten en stinsen opknappen 
en verplaatsen van de kerk naar het 
nieuwe paviljoen. 
Met meer ruimte voor digitale 
beeldpresentaties wil Uniastate 
het publiek aan zich binden. De 
dorpsinwoners wil men betrekken 
bij het organiseren van evenemen-
ten op het terrein. Tenslotte ligt er 
een plan om het achterterrein van 
Uniastate op een ecologisch en his-
torisch verantwoorde wijze in te 
richten.
Volgens het bestuur van Uniastate 
is een nieuwe huisvesting voor de 
vijf informatiemodules en andere 
informatievoorzieningen over het 
thema stinzen en staten noodzake-
lijk. De luchtspiegeling, het oude 
poortgebouw en het informatiepa-
viljoen kunnen elkaar versterken. 
Het bestuur is zich er evenwel van 

bewust dat het oorspronkelijke 
statenterrein binnen de dubbele 
grachten kwetsbaar is en dat de 
verhoudingen verstoord kunnen 
worden.
Om die reden heeft architect Ber-
nardus Warenga uit Leeuwarden 
een ingetogen en transparant ont-
werp van het paviljoen gemaakt. 
Bij het ontwerp is de architect ervan 
uitgegaan dat er vroeger op het ter-
rein meerdere gebouwen stonden, 
zoals een boerderij, koetshuizen en 
onderkomens van het personeel.

Glas
Het paviljoen zal op de begane 
grond grotendeels uit glas bestaan 
en voor een klein deel uit een 
zwarte houten wand. Het dak 
bestaat uit twee delen. Het voor-
ste deel is belegd met sedum, het 
achterste deel bestaat uit zonnepa-
nelen, waarmee het gebouw in haar 
elektrische behoefte wordt voor-
zien. Het bestuur verwacht dat het 
paviljoen met een lengte van vijftien 
meter, breedte van 7,5 meter en een 
hoogte van 4,5 meter onderschikt 
is aan de luchtspiegeling en het 

poortgebouw. Naast informatiecen-
trum kan het gebouw ook als slecht 
weer voorziening bij trouwerijen en 
evenementen gebruikt worden.
Samen met de dorpsbewoners wil 
het bestuur van Uniastate het terrein 
gebruiken voor de organisatie van 
grote buitenevenementen. Gewezen 
wordt op het succes van het ridder-
spektakel in 2005. Voortbordurend 
op dit evenement denkt het bestuur 
aan samenwerking met ‘living his-
torie’- organisaties. Met de Stichting 
Openlucht Evenementen Jellum-
Bears (Stoej) wordt gesproken over 
het organiseren van evenementen in 
2016 en 2018.
Door haar open ligging en grond-
structuur is het terrein niet geschikt 
voor stinsenplanten. Bij de her-
inrichting in 1997 zijn hoogstam 
fruitbomen geplant van diverse 
oude fruitrassen. Met de gemeente 
is inmiddels een begin gemaakt de 
boomgaard aan te vullen met wilde 
bloeiende vaste planten. Het gaat 
vooral om bessen- en braamstrui-
ken. Het fruit en de bessen kunnen 
worden verkocht en verwerkt.

kamstrasteenhandel.nl

t. 0515 333 432

Monsamabuorren 1
Hinnaard

Sint vindt Sinneflecht!

Cadeaubon €25,-

voor Stoel-Shiatsu

www.sinneflecht.nl
058 2894904

STALLING

INFO@AANNEMERVANRUITEN.NL • 06 - 24 629 763 • WOMMELS

25,- PER M2

CARAVANS • BOTEN • AUTO’S • ETCETERA

Plaatsing fi etstunnel Húns-Leons

Op het kruispunt bij Húns en Leons in de provinciale weg N359 zijn za-
terdag de tunnelelementen geplaatst. Het kruispunt was om die reden het 
gehele weekend afgesloten. Met behulp van een 220 tons kraan zijn de 
24 betonnen delen op hun plaats gebracht. De tunneldelen wegen elk 22 
ton. Maandagmorgen kon het verkeer weer gebruik maken van de kruising. 
De nieuwe fi etstunnel wordt in maart 2015 in gebruik genomen.


