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Huis aan Huis Leeuwarden
Het laatste nieuws op onze socialkanalen
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Huisexpositie ‘Punks still
alive’ op Hollanderdijk
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GROU

Onderzoek naar
borstkanker
Vrouwen uit de gemeente
Leeuwarden in de leeftijd van
50 tot en met 75 jaar kunnen
vanaf donderdag 5 mei weer
meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De
onderzoekswagen is tot eind
mei 2022 te vinden aan de
achterzijde van het parkeerterrein van sporthal De Twine, Tjallinga 2 te Grou.
Meer informatie over het
bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u op de website:
bevolkingsonderzoeknederland.nl. (zonder streep). ■
LEEUWARDEN

Coronabedrijf
schaalt verder af

De leerlingen van groep 7/8 van de Plataanschool zijn blij met hun expositie. Op de voorste rij in het midden juicht kinderburgemeester Thirza Huitema mee.
Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Fotoproject ‘Welkom in
Heechterp’ officieel van start
▶ Leerlingen Plataanschool exposeren in Historisch Centrum Leeuwarden.
LEEUWARDEN Kinderen van
groep 7/8 van de Plataanschool in Leeuwarden hebben
een eigen expositie met foto’s
die ze van wijkbewoners
hebben gemaakt. Samen met
kinderburgemeester Thirza
Huitema openden ze afgelopen vrijdag de tentoonstelling in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).
In het kader van het fotoproject ‘Welkom in Heechterp’
kregen ze op school een
intensieve fotocursus van
Fotocollectief Leeuwarden. Ze
maakten portretten van
elkaar en van oudere bewoners in de wijk, die ze thuis
opzochten. De mooiste foto’s
zijn nu te zien in het HCL.
‘Welkom in Heechterp’ is
een initiatief van Leeuwarder
fotografen Menno de Boer,
Ton Groot Haar, Dineke Kaal
en Elske Riemersma. De
aanleiding was het nieuws
dat de komende 10 jaar alle
24 driehoogflats in Heechterp

worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze
ingreep heeft een enorme
impact op de wijk, maar
vooral op de bewoners. De
fotografen vroegen zich af
welke mensen er wonen,
welke verhalen ze hebben en
wat hun dromen zijn. Sinds
mei vorig jaar hebben ze zich
ondergedompeld in de wijk,
om de mensen in deze wijk te
documenteren: volwassenen,
kinderen, jarigen en mensen
die oorspronkelijk uit andere
culturen komen. Ook gaven
ze fotolessen aan wijkbewoners en kinderen. Voor de
fotografen is Heechterp een
prachtige wijk met kleurrijke, stoere, veerkrachtige en
gastvrije mensen.
In het HCL zijn naast de foto’s
van de kinderen ook foto’s
van de vier fotografen te zien.
De foto’s van nu worden
aangevuld met historische
foto’s uit de collectie van het
HCL. Ze laten zien hoe de
wijk is gebouwd in de jaren
vijftig en zestig van de vorige

eeuw. Het was een ruim
opgezette wijk met veel
groen, waar mensen graag
wilden wonen.

De expositie in het Historisch
Centrum Leeuwarden (adres:
Groeneweg 1) is tot 7 oktober
2022 kosteloos te bezoeken.

Vanaf zaterdag 21 mei worden de foto’s tevens getoond
op een grote buitenexpositie
in de wijk Heechterp. ■

GGD Fryslân meldde vrijdag
22 april dat met 540 positieve
coronatests op een totaal van
881 afgenomen tests in de
vorige week het aantal besmettingen in Fryslân met 61
procent afnam. Op 19 april
lagen zeventien Friezen met
corona in het ziekenhuis.
Het Coronabedrijf van de
GGD schaalt verder af, met
het stoppen van de antigeentestlocatie Leeuwarden en het
verder terugbrengen van de
prio-antigeentest voor politiemensen, leraren en brandweerpersoneel. De gemeentelijke besmettingscijfers van
vorige week (tussen haakjes
die van een week eerder):
Leeuwarden 161 (339), Tytsjerksteradiel 24 (66). ■

Skipkesilen: hét hardzeilevenement
waar jong en oud samenkomen
GROU De Skipkes gaan zaterdag 7 mei, tijdens de opening
van het watersportseizoen,
weer te water in Grou.
Het ‘Skipkesilen’ dat al sinds
1907 wordt gehouden is een

van de mooiste tradities van
Grou. Het is een hardzeilevenement voor de hele familie
want iedereen is welkom.
Met een zelfgemaakt zeilbootje of erfstuk/pronkstuk probeer je heel hard te zeilen.
Lijkt het je leuk om mee te
doen met je eigen ‘Skipke’
dan kun je je opgeven via het
digitale inschrijfformulier op
de website: kwvfrisia.nl. De
aanmelding moet wel vóór 5
mei 18.00 uur binnen zijn.

Eerdere editie van het 'Skipkesilen'. (eigen foto)

Wil je meedoen maar heb je
geen ‘Skipke’? Mail dan naar
skipkesilen@kwvfrisia.nl.
‘Skipkecommissie Jong Frisia’

stelt een aantal ‘Skipkes’
beschikbaar om mee te zeilen. Bovendien kan je tijdens
het evenement zelf een bouwpakket kopen voor een ‘Frisia
jachtje’. Meer informatie via
de website: kwvfrisia.nl. ■
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