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Ruim 800 km is schoon

Meer dan tweeduizend scholieren, zeekadetten en andere
vrijwilligers hebben de afgelopen weken in Friesland in totaal 842
kilometer aan wateren en oevers schoongemaakt.

REGIO Tijdens de actie Skjin Wetter verzamelden de kinderen zwerfafval.
Met hun grijpstokken, visnetten en magneten vingen ze niet alleen blikjes,
flesjes en plastic zakken, maar ook fietsen, terrasstoelen en een accu. Doel
van de jaarlijkse actie is om schade aan de natuur te voorkomen.

Skjin Wetter begon zes jaar geleden. Toen deden er en vijftig vrijwilligers mee in
één gemeente. Dit jaar waren het er ruim tweeduizend in zeven gemeenten. Skjin
Wetter vond plaats in de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen,
Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Waadhoeke. Skjin Wetter is
een initiatief van deze zeven gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Friese Milieu
Federatie.

Kollum

De officiële opening van Skjin Wetter in gemeente Noardeast-Fryslan was op 10
oktober op het Lauwers College in Kollum. Wethouder Aant Jelle Soepboer
vertelde dat blikjes in de natuur zelfs tot de dood van koeien kan leiden. Daarna gaf

Afval opruimen in de gemeente Dantumadiel.
Foto Joahn Wijbenga

❮ ❯



20-10-2022 08:22 Persbericht Skijn Wetter 2022 FMF dd 17-10-2022

https://krant.nieuwedockumercourant.nl/reader/?epub=https://krant.nieuwedockumercourant.nl/ndc-ws/nieuwedockumercourant/issues/5250/#/pa… 2/2

hij acteur Simon Spat van Theater Smoar zijn bankpas om te laten zien hoeveel
microplastics iedereen per week binnenkrijgt. De hele week deden leerlingen van
het Dockingacollege HVWO, Lauwers College Kollum en Piter Jelles Dalton
Dokkum en vrijwilligers van Doarpsbelang Hallum, Dorpsbelang Niawier-Wetsens
en IVN Noordoost-Friesland mee aan de grote schoonmaakactie Skjin Wetter.

 

De Westereen

Ook de jongste kinderen hielpen mee met Skjin Wetter. Wethouder Gerben
Wiersma bracht namelijk een bezoek aan Kids First COP groep kinderopvang in De
Westereen. De wethouder wenste de kinderen veel succes met de opruimactie. Na
het in ontvangst nemen van een prachtige kleurplaat gingen de kinderen fanatiek
met grijpstokken en vuilniszakken op pad. Tijdens de schoonmaakactie hebben ze
het park rond de kinderopvang opgeruimd.

In de gemeente Dantumadiel waren naast een aantal inwoners van Rinsumageast
ook vrijwilligers van Camping de Zilveren Maan, Sociaal Links, ING en ’t
Stationnetje de hele week zwerfafval aan het verzamelen in en rondom het water. 


