Langen, Gilles de

CC:

Kenemans, Mariëlle <marielle.kenemans@leeuwarden.nl>
maandag 2 mei 2016 17:47
'Bakker, M.'
Langen, Gílles de

$nderwerp:

RE:Opgraving cverslibde terp bij Wirdum

Van:

Verzgnden:
Aan:

Hoi Ma:co,

Kloptl Soruy, was even vergeten de staffidatu{r aa11 Gilles (en jou) door te gev€n besef ik me nu. Ze zijn
echter net begonnen vcrige week. Ik zou vandaag gaan kijken maar nu ligt het deze week stil v;urwege
asbest sanering oid.

Komende week gaar ze weeÍ verder. Voor n"iij balen, want dan ben ik net met vakantie, maar ik zou zeggen
grtjp je kans en ga vooral kijken! Ik hoop er dan de week daarna nog iets van te kumen zien.
'Vy'eet
niet ofje zn gegevens hebt
AtcheoDiensl voert de opgraving uit en Cnno Koopstra is projectleider.
maar liij is te bereiken via email ckoopstra@archeodiensl.nl en via zn motriel 06-19618844
Deze week heeft hij echter vakantie en zit hij in Denemarken geloof ik.
Mail ik jou zo ook f,ven wat ik Erwin mailde; een kort mailverslagie van Cuno Koopstra van het
proefsleuvenonderzoek. Het gaat daar inderdaad ook om bewoning op veen....

Met vriendelijke groet,

MariëIle Kenemans
Sr. Cultuurhistorisch

beleidsadviseur
(Archeologre) Sector
Bouwen, l{/onen & Miliett
Telefoon (058) 750 5541
mkenemans@1 eeuwarden. ql

Ma. t/m do. aanu,ezig

Ger*eente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058
hXtI: ://www. leeuwarden. nl
@Gerneente*Lwd
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Van: Bakker, M.
Verzonden: maandag 2 mei201616:13
Aan: Kenemans. Mariëlle
CC: Gilles de Langen
Onderwerp: Opgraving overslibde terp brj Wirdum
Hallo Mariëlle,

Ik hoorde van Erwin dat er deze maand gegraven wordt bij V/irdum naar een overslibde terp op het veen.
Waarschijnlijk wel de moeite waard voor mij om eens langs te gaan. Weet jij van wanneer tot wanneer de
opgraving plaatsvindt, waar het precies is en wie de projectleider is?
Met vriendelijke groet,
Marco

