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Huis aan Huis Leeuwarden
Het laatste nieuws op onze socialkanalen
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Hoofdwacht
krijgt historische
kleuren

De triatlon begon met een afstand zwemmen in de Kleine Wielen. Humphrey Paap

Sportief plezier tijdens triatlon
▶ Volgend jaar derde editie van Triatlon Leeuwarden
LEEUWARDEN Zwemmen,
fietsen en hardlopen; bijna
160 sportievelingen deden
afgelopen zaterdag mee aan
Triatlon Leeuwarden.
Ze legden Sprint- of Olympische afstanden af in recreatiegebied De Groene Ster.  Ge-

zwommen werd er in het
water van de Kleine Wielen,
waarna de atleten op de fiets
koers zetten richting Lekkum
en Gytsjerk en daarmee een
ronde maakten om de Grote
Wielen en de Ryptsjerksterpolder. Eenmaal terug in de

wisselzone werden de schoenen nogmaals verruild voor
het looponderdeel over een
parcours dat door het recreatiegebied voerde. Triatlon
Leeuwarden werd dit jaar, na
een geslaagde try-out editie in
2021, opnieuw georganiseerd.

Volgens de organisatie is het
uitgangspunt ,,een breedtesport-evenement te bieden
waarbij het plezier in deze
sport(en) zowel voor beginners als meer gevorderde
triatleten de basis vormt en
elke deelnemer op zijn of

haar eigen niveau deze sportieve uitdaging kan volbrengen.” De organisatie kijkt
tevreden terug op het verloop
van de dag. Binnenkort
maakt zij de datum bekend
van Triatlon Leeuwarden in
2023. ■

Stefan van der Pal volbrengt Elfstedentriatlon
LEEUWARDEN Een ongekende prestatie: Stefan van der
Pal heeft maandag de Elfstedentriatlon volbracht. Hij
zwom 200 kilometer, deed
daarna hetzelfde rondje (235
kilometer) op de fiets en
heeft tot slot de hele route al
hardlopend afgelegd (205
kilometer). ,,Je wilt wel een
uitdaging hebben’’, zei Stefan
toen hij aankondigde dat hij
dit wilde gaan doen.
Met deze sportieve uitdaging
wilde Stefan zoveel mogelijk
geld op te halen voor Stichting Semmy. Het geld is bedoeld voor wetenschappelijk
onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Toen hij
maandag in Leeuwarden over
de eindstreep kwam, was er

al bijna 59.000,- euro opgehaald. Doneren kan nog
steeds.
Hersenstamkanker (ook wel
diffuus intrinsiek ponsglioom
of DIPG geheten) is een
kwaadaardige tumor waaraan
kinderen gemiddeld geno-

men binnen negen maanden
overlijden. Bij hersenstamkanker is de tumor nauw
verweven met hersenzenuwen die belangrijke functies
aansturen, zoals de ademhaling en de hartslag.
Operatief verwijderen van de

tumor is daarom niet mogelijk. De genezingskans van
een hersenstamtumor (DIPG /
ponsglioom) ligt nog steeds
op vrijwel 0 procent en ouders weten van de één op de
andere dag dat hun kind
tussen 2 en 12 maanden komt

te overlijden.
,,We vinden het ongelofelijk
wat deze man aan het doen
is”, zei John Emmerik, vader
van Semmy en mede-oprichter van Stichting Semmy,
toen Stefan net aan zijn tocht
begonnen was. ■

‘Klantvriendelijk, eerlijk,
vertrouwen: dit zijn mijn
drie punten om mijn auto
hierheen te brengen.’

Het gebouw waarin de gemeenteraad vergadert, ook
wel de Hoofdwacht, krijgt de
komende maanden een grondige onderhoudsbeurt als
onderdeel van een opknapbeurt van het hele Stadhuiscomplex. Daarnaast wil de
gemeente Leeuwarden het
pand uit 1844 van toenmalig
stadsarchitect Thomas Romein terugbrengen naar zijn
historische kleuren. Met een
kleurhistorisch onderzoek
door Oosterloo Restauratie is
de oorspronkelijke kleurstelling van de Hoofdwacht vastgesteld. Dit leidde tot het
nieuwe kleurpalet. Momenteel ligt er een aanvraag voor
een omgevingsvergunning
om de nu witte Hoofdwacht
(rijksmonument) te schilderen. Het is de bedoeling dat
het gebouw eind oktober
gereed is. ■

LEEUWARDEN

Omvangrijke
werkzaamheden
bij Ee-brug
De Gerbrandyweg is sinds
zaterdag en tot en met zondag 28 augustus afgesloten
voor verkeer. Dit in verband
met de werkzaamheden in de
Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg,
die twee rijbanen krijgt met
een groene middenberm en
aan beide zijden laanbeplanting. Voor een verbeterde
doorstroming van het autoverkeer maakt de rotonde bij
de Ee-brug plaats voor een
keerplein dat de Goudenregenstraat en de Jan Evenhuisstraat met elkaar verbindt.
Ook de Ee-brug wordt onder
handen genomen en is daarom afgesloten van 25 juli tot
en met 12 augustus.
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Maandag volbracht Stefan de triatlon. Eigen foto
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