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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Wa’t bûter op ‘e
holle hat, moat net
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Verlaging van gemeentelijke
subsidie baart bestuur wel
zorgen

Boerenzonen en –dochters
hebben voorrang bij boekhoudburo Van Dalen in Jellum

‘Er stond een ploeg op het
veld die niet wilde verliezen.
We waren niet te kloppen.’

Swimmende froulju winne yn Easterlittens

It hichtepunt fan de jierlikse merke fan Easterlittens is altiten de allegoryske optocht. Ek dizze
kear gongen de rinners en weinen twa kear troch it doarp. Foar de deskundige sjuery, besteande
út Alice van der Velde út Winsum, Agnes Driessen út Mantgum en Wybo Smids út Weidum, in
drege klus om de winners oan te wizen. By eintsjebeslút gong by de weinen de earste priis nei
de froulju fan de swimklub (foto links). By de rinners wie de earste priis foar de fleanende Wynti’s fan de famylje Wynia en Tinga. De Froulju fan formaat (foto rjochts), besteande út Marianne

Osinga en Maria Stremler, waarden beleane mei in fjirde priis. De Froulju fan formaat wûnen by
de rinners de publykspriis. By de weinen wie de publykspriis foar Sirkus Littens fan de famyljes
Bruinsma, Bouwma en Steinfort. Nij dit jier wie de oanmoedigingspriis, dy’t de sjuery joech oan
de wein fan de jonge jongerein, dy’t mei Footbal (international) meidiene. ,,Mooi dat de jeugd
actief meedoeet”, wie it oardiel fan de sjuery.

Jaap Scheffer vindt nieuwe opgraving terp Stapert in Wommels van onschatbare waarde

Op zoek naar herkomst eerste bewoners kweldergebied

De terpzool van Stapert ten zuiden van Wommels is opgenomen
in het nieuwe terpenonderzoek dat
de provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen, Volgens
provinciaal archeoloog Gilles de
Langen van de provincie Fryslân
mag Stapert niet in het rijtje van
te onderzoeken terpen ontbreken.
Het is één van de oudste terpen
van Fryslân. De diepste grondlaag
kan misschien iets vertellen over de
oudste bewoners. Hoe leefden ze,
waar kwamen ze vandaan? ,,Hoe

De potten dateren uit 600 voor
Christus.
Naast de bijzondere potten werden
in Stapert enkele goed bewaarde
waterputten, afvalkuilen en enkele
paalgaten
gevonden.
Volgens
Scheffer toonde de opgraving aan
dat de kwelders van de oude Middelzee rond 700 tot 400 jaar voor
Christus bewoond werden.
Het nieuwe onderzoek vindt plaats
op het perceel tegenover de nieuwbouwwijk, aan de andere kant van
de weg.

Jaap Scheffer met een Ruinen-Wommels pot, die in 1994 bij de opgraving
in de terp Stapert werd gevonden.
Scheffer. Hij was destijds veldcoördinator van het Wurkferbân.
Bij de opgraving in 1994 werden
tientallen vrijwel complete en rijk
versierde Ruinen-Wommels potten
gevonden. De aanduiding RuinenWommels werd in de jaren zestig

geïntroduceerd door de archeoloog Harm Tjalling Waterbolk. Het
aardewerk dat in de terp Walpert
ten noorden van Wommels werd
gevonden kwam overeen met dat
wat eerder in een urnenveld in het
Drentse Ruinen werd aangetroffen.
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Door Hinne Bokma

zag het landschap er zes eeuwen
voor Christus uit? Wat was het slotenpatroon?”, zo vraagt De Langen
zich af.
Voor de opgraving in Wommels
stelt de gemeente Littenseradiel
15.000 euro beschikbaar. Volgens
amateur archeoloog Jaap Scheffer
uit Winsum is dat geld zeker goed
besteed. ,,De opgraving sil Littenseradiel wer op ‘e kaart sette”, zo
geeft hij aan. Scheffer noemt de
opgraving van onschatbare waarde.
,,Ik bin tige ynnaam mei it nije
ûndersyk. Mei de techniken fan
tsjintwurdich kinne we no better
neigean hoe’t de minsken doetiids
libben’, zo stelt Scheffer.
Als geen ander weet de amateur
archeoloog wat er ten zuiden van
Wommels in de grond zit. In 1994
stond de opgraving, die plaatsvond onder auspiciën van het
Archeologisch Centrum van de
Rijksuniversiteit Groningen en uitgevoerd werd door leden van het
Archeologysk Wurkferbân van de
Fryske Akademy, onder leiding van
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Wommels – Het nieuwe archeologisch onderzoek in de terpzool
van de afgegraven terp Stapert kan
meer duidelijkheid geven over de
herkomst van de eerste bewoners
van het oudste kweldergebied van
Fryslân. Kwamen ze uit NoordDuitsland, Noord-Holland of
toch uit Drenthe? Ook kan de opgraving meer informatie opleveren over het vroegere landschap.

