
Contacten Contacten Contacten

Ben jij een leuke en een
aantrekkelijke man? En vind
jij het leuk om een aan-
trekkelijke vrouw aandacht te
geven? Reageer! 0906-
10.10.192 box: 907029

Hoi ik ben Ansje 48 jr en van
Surinaamse afkomst en ik
zoek iemand voor een
serieuze relatie. Ik ben lief en
eerlijk. 0906-10.10.192 box:
379965

Wil jij snel contact met een leuke single?

Bel 0906-10.10.192
45cpm

* Kies een 4 in het hoofdmenu
* Toets nu het boxnummer in dat bij de advertentie staat.

Voor nog meer leuke vrouwen uit jouw provincie
kies je een 2 in het hoofdmenu.

klantenservice: 0900-123 22 3380cpm

Ik ben een leuke en
ondernemende vrouw van 38
jaar. Ik heb zin in een leuk of
spontaan contact. Lijkt het je
wat? Bel me: 0906-10.10.192
box: 648599

Dag ik ben Carmen een leuke
vrouw van 37 jaar en ik ben
op zoek naar een man die zin
heeft in een spontaan contact.
Bel me nu. 0906-10.10.192
box: 991890

Hallo mannen je spreekt met
een leuke vrouw van 40+ en
ben op zoek naar een leuke
man om samen spontane
dingen te doen. bel je
me: 0906-10.10.192 box:
375632

Reacties
op advertenties met
Br.o.nr.

kunt u sturen naar:
Leeuwarder Courant
t.a.v. Afd. Rubrieken
Postbus 60,

9700 MC Groningen
(met het ND-nummer
in de linker bovenhoek
van de envelop)

Woninginrichting Dag mannen hier met een
leuke vrouw van 45 jaar uit de
omgeving van Utrecht. Ik
zoek een leuk contact. Jij
ook? Bel me maar. 0906-
10.10.192 box: 527853

Mijn naam is Lisa 59 jr. Ik zou
graag met een man in contact
komen voor een warme
vriendschap. Ben jij
eerlijk? 0906-10.10.192 box:
607318

TEGELS|BADKAMERS

Diverse
restant
partijen

€10,-m2

De betonlook tegels

nu sterk afgeprijs!
60 x 60 en 30 x 60

€17,95pm2
Verschillende kleuren aanwezig

vanaf

www.casalux.nl

Ik ben Lisa 28 jaar en ben via
deze lijn op zoek naar een
man voor iets spontaans. Wie
wil er met mij afspreken. Bel
me..0906-10.10.192 box:
503933

Ik ben een goed uitziende
vrouw en ik ben op zoek naar
een gezellige man voor een
leuke afspraak.
Interesse? 0906-10.10.192
box: 778040

Heren ik ben een hele mooie
meid 18+ en ik hou van leuke
telefoon gesprekken, zodat
we elkaar goed leren kennen.
Bel me nu: 0906-10.10.192
box: 455896

Kom deze week naar één van onze 43 winkels en kies je hoogste korting.
Kijk op prominent.nu voor een winkel bij jou in de buurt.

Kies je eigen korting

Actievoorwaarden van toepassing.
Vraag er naar in de winkel.

DI T/M VRI 10.00 -18.00

ZATERDAG 10.00 -17.00

jaar

BLACKFRIDAY

665,-
INRUIL OUDE

STOEL OF BANK

of 50%
KORTING OP

JUBILEUMSETS

of
2e

STOEL
½ PRIJS

of

Bel voor meer info 0341 - 27 40 06 of
kijk op prominent.nu/black-friday

Assen Ceresplein 110 NIEUW!

Emmen Nijbracht 47

Hoogezand Hazenleger 7

Leeuwarden Balthasar Bekkerwei 108

Roden Westeresch 8

Wolvega Industrieweg 10c OUTLET

Altijd een winkel in de buurt
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,,We hebben de hele keukeninventa-
ris van de familie Cammingha te
pakken’’, zegt archeoloog André
Pleszinsky van bureau MUG. De on-
derzoekers vonden verschillende af-
valkuilen uit de vijftiende of zestien-
de eeuw. Die lagen ten zuidwesten
van het slot, iets buiten de grachten.

De afvalvondsten kwamen als een
mooie verrassing na eerdere gracht-
vondsten. Het afval kan namelijk
veel vertellen over de leefwijze van
de machtige familie Cammingha.
Hun slot stond bij de Schapenstraat
in Leeuwarden. De onderzoekers
graven al weken in de zone ten zui-
den hiervan: tussen het Cambuur-
sterpad en de Schoppershofstraat

Alles wat kapot of onbruikbaar
was, werd vanuit de keuken in zulke

kuilen gedumpt. Ze blijken ,,mudje-
vol scherven te zitten’’, zegt opgra-
vingsleider Cuno Koopstra. De afge-
lopen dagen vulden de onderzoe-
kers het ene na het andere krat met
kookpotten, vleesbotten, scherven
van bierkruiken en nog veel meer.
Mogelijk zit er een hertenbot bij de
beenderen: hert was luxevoedsel.

Uit alles blijkt dat hier een rijke
adellijke familie woonde, zegt Ples-
zinsky. Vorige week dook bijvoor-
beeld een gouden munt op. ,,Het is
de eerste uit mijn loopbaan. Zoiets
vind je niet vaak.’’ Om wat voor
munt het gaat, is nog onduidelijk.

Rijke Friezen dronken aan het ein-
de van de middeleeuwen vaak bier
uit steengoedkruiken versierd met

de afbeelding van een bebaarde
man. De kuilen zitten vol met scher-
ven van zulke baardmankruiken,
soms van uitzonderlijke kwaliteit.
,,We hebben een scherf met verschil-
lende mannen met baard erop.’’ Dit
lijkt een zeer zeldzame vondst.

Van alles komt naar boven, van
een benen naaldenkoker tot een ko-
peren tapkraan, bedoeld voor een
wijnvat. Ook bijzonder zijn een klei-
ne kanonskogel, een stukje sierlijk
noppenglas en een glaasje uit een
glas-in-loodraam. De onderzoekers
vonden verder een brok van een na-
tuurstenen fruitschaal. ,,Echt iets
uitzonderlijks’’, zegt Koopstra.

De komende tijd bestuderen de
onderzoekers de voorwerpen. Dank-
zij de vele keukenspullen en etens-
resten kunnen ze straks waarschijn-
lijk heel gedetailleerd vertellen hoe
het voedsel van een rijke Friese edel-
man er aan het einde van de middel-
eeuwen uitzag. De vondsten worden
later beschreven in een onderzoeks-
rapport. Corporatie Elkien bouwt
straks huizen op de opgraaflocatie.

Afval Cammingha:
ware schatkamer
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Archeologen hebben
bij de Leeuwarder Camminghaburg
een grote rijkdom aan scherven,
botten, glas en luxevoorwerpen ge-
vonden. Hun graafwerk is nu klaar.

Scherf van een baardmankruik. FOTO’S MUG

Gouden munt,
baardmannen,
kanonskogel en
glas-in-lood

Dat stellen burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad voor. Het
college moest aan de slag met een vi-
sie op de samenwerking met Noar-
deast-Fryslân; de gemeenteraad van
Dantumadiel had daar eerder dit
jaar om gevraagd.

De gemeente wil 25.000 euro uit-
trekken om een extern bureau zo’n
visie te laten uitwerken op basis van
gesprekken met raads- en collegele-
den. Met die kosten is niet iedereen
het eens, bleek eerder deze week tij-

dens de raadsvergadering. Jan Jitse
Visser van het CDA vroeg zich af of
het wel nieuwe inzichten op zou le-
veren. Dat het college in een eerste
brainstorm alvast opperde om de
modernste gemeente van Neder-
land te willen worden, gaat Tom Bak-
ker (SGP) wat ver. ,,Dit zijn hele lange
processen die niet altijd helpen. De
modernste, dat klinkt aardig, maar
zoek het in evolutie en niet in revo-
lutie. Dit klinkt wel heel revolutio-
nair.’’

Hilda Zwart van Sociaal Links er-
kende dat het voorstel een ,,verve-
lende timing’’ kent, gezien de finan-
ciële problemen van Dantumadiel.
,,Maar de kosten gaan voor de baten.
Dit gaat zich echt wel terugverdie-
nen, er moet echt iets gebeuren.’’

Een iets kleiner gemeentehuis, en
dus mogelijke verkoop van het hui-
dige pand, klonk een aantal raadsle-
den wel goed in de oren. ,,Wie weet
kunnen we het aan een snelle vast-
goedjongen verkopen’’, opperde Jan
Jitse Visser. Verkoop zou een manier
kunnen zijn om de reserves van de
armlastige gemeente aan te vullen.

Dantumadiel is ambtelijk gefu-
seerd met Noardeast-Fryslân, beide
gemeenten hebben wel een eigen
gemeenteraad en college van burge-
meester en wethouders.

Eerder dit jaar zei Dantumadiel
deels weer uit de samenwerking te
willen stappen. Als reactie daarop
heeft de gemeente een ‘Team Dantu-
madiel’ van eigen ambtenaren ge-
kregen.

Dantumadiel wil landelijk
modernste gemeente worden
TIM FIERANT

DAMWÂLD Dantumadiel wil de
modernste gemeente van Neder-
land worden. ,,Wendbaar en lenig’’,
met een kleiner gemeentehuis.

Het OM sleept in totaal zes ver-
dachten voor de rechter, omdat
het de zes verdenkt van weder-
rechtelijke vrijheidsberoving en
poging doodslag. De verdachten –
de strafeisen tegen de andere drie
volgen vandaag – zouden in sep-
tember 2017 een toen 18-jarige
man uit Groningen in zijn woon-
plaats hebben opgehaald en hem
tegen zijn zin hebben meegeno-
men naar de Groene Ster bij Leeu-
warden.

Daar werden zijn handen en
voeten volgens justitie met tie-
wraps vastgemaakt. Zijn mond
zou zijn afgeplakt met ducttape.
Vervolgens werd hij geschopt, ge-
slagen, overgoten met terpentine
en uiteindelijk in een ruim 1,5 me-
ter diep water gegooid. Daarmee
namen ze volgens officier van
justitie Eelco Jepkema de kans op
verdrinking ,,op de koop’’ toe.
Het slachtoffer kon zelf ontsnap-
pen en zag nog net zijn belagers
vertrekken.

Motief voor de misdaden is
volgens de officier een zoektocht
naar een bekende van het slacht-
offer. Die zou na de diefstal van
een hennepoogst zijn onderge-
doken en de verdachten wilden
via het slachtoffer te weten ko-
men waar hij uithing.

In geen van de drie zaken acht

het OM alle verdenkingen bewe-
zen: een 30-jarige Leeuwarder is
volgens justitie alleen schuldig
aan de ontvoering, een 20-jarige
Leeuwarder slechts aan openlijke
geweldpleging, een lichtere mis-
handelingsvariant dan poging
doodslag. Voor een 27-jarige
Leeuwarder ziet het OM al hele-
maal geen bewijs voor strafwaar-
dige betrokkenheid.

Dat de mannen in verschillen-
de formaties aanwezig waren in
de auto van Groningen naar
Leeuwarden en in de Groene Ster,
stond wel vast. Maar forensische
sporen voor bijvoorbeeld het
mishandelen of getuigenverkla-
ringen die erop wijzen dat ze ge-
weld pleegden zijn er niet. De 27-
jarige zou alleen een pinpas heb-
ben opgehaald in de Groene Ster.

,,Je begint met de verdenking
die er is. Uiteindelijk is er nog een
stap tussen een ernstige verden-
king en wettig en overtuigend be-
wijs’’, verklaarde officier van jus-
titie Eelco Jepkema de afgezwakte
verdenking na afloop van de zit-
ting. ,,Die lat ligt hoger.’’

Tegen de 20-jarige eiste hij op
advies van de reclassering jeugd-
detentie; 180 dagen, waarvan 44
voorwaardelijk en een leerstraf
van 40 uur. Tegen de 30-jarige
Leeuwarden eiste het OM 334 da-
gen cel, waarvan 180 voorwaarde-
lijk. Met aftrek van hun voorar-
resten hoeven de mannen in dat
geval niet meer naar de gevange-
nis.

De rechtbank doet op 18 de-
cember uitspraak.

OM zwakt aanklachten
zaak Groene Ster af
LEEUWARDEN Van de verdenkin-
gen tegen drie verdachten van
de Groene Ster-zaak blijft een
stuk minder over. In een zaak
eiste het Openbaar Ministerie
gisteren zelfs vrijspraak.

In de aanpak van laaggeletterd-
heid moet meer aandacht komen
voor digitale, financiële en socia-
le kennis. Dat bepleit het Fries So-
ciaal Planbureau (FSP) in het rap-
port ‘Laaggeletterdheid tegen het
licht’.

Het gaat om een onderzoek
naar aannames rondom dit the-
ma. Uit gesprekken met experts
en literatuuronderzoek bleek dat
beleid rond laaggeletterdheid
vaak op veronderstellingen is ge-
baseerd, die lang niet altijd klop-
pen.

Landelijk is 12 procent van de
16-65-jarigen laaggeletterd, in
Friesland gaat het om 13 procent.

Hier geboren werkenden van
vijftig jaar en ouder met gezin,
vormen met 20 procent de groot-
ste groep. Verder gaat het onder
meer om de eerste en tweede ge-
neratie migranten, jongeren met
kinderen en oudere alleenstaan-
de werknemers.

De aanpak van laaggeletterd-
heid staat al jaren hoog op de po-
litieke en maatschappelijke agen-
da. ,,Maar intussen neemt laagge-
letterdheid niet af. Daarop vroe-
gen wij ons af, wat gaat er
verkeerd, wat moeten we doen?’’,
zegt FSP-onderzoeker Truus de
Witte.

Een van de uitkomsten van het
onderzoek is dat de aanpak meer
moet worden afgestemd op de
verschillende doelgroepen. Ook
moet meer gekeken worden naar
de eisen die de huidige maat-
schappij stelt.

Laaggeletterde: vooral
vaardigheden zijn nodig
LEEUWARDEN Om mee te kunnen
doen in de samenleving, hebben
laaggeletterden meer basisvaar-
digheden nodig dan enkel lezen
en schrijven.

Topkok Jan Smink uit Wolvega brengt een biertje op de
markt. GoúT heet het, een bier die hij samen met Brouwe-
rij Dockum en sommelier Marvin Walraven ontwikkelde.
De kok staat bekend om zijn lef en grote dosis creativiteit.
En die Smink-stijl is toegepast bij het ontwikkelen van het
bier. Walraven werd geïnspireerd door de smaken van de
gerechten van de topkok, zodat de smaakbeleving naar
een hoger niveau getild kon worden. Het GoúT (Frans
voor smaak) moest een gastronomisch bier worden, pas-
send bij de gerechten. Dat is gelukt, vinden de heren.

Topkok Jan Smink introduceert biertje
Voet van een noppendrinkglas.

Aftapkraantje voor een wijnvat.


