
 

 

KV Mid-Fryslân supporter van Schoon in Akkrum en Nes 

Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval dat - bewust of onbewust - is 

achtergelaten of belandt op plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur. Het 

vormt een gevaar voor dieren en is erg belastend voor 

de natuur om ons heen. Opgeruimde groenstroken en 

stoepen dragen bij aan een plezierige leefomgeving. 

Vanaf 1 oktober biedt de gemeente Heerenveen 

verenigingen de mogelijkheid een schoongebied te 

adopteren in ruil voor een jaarlijkse vergoeding voor de 

clubkas. KV Mid-Fryslân, afdeling Akkrum,  heeft 

ingetekend op 2 schoongebieden en hoopt met de 

inzet van haar leden en vrijwilligers een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheid 

en leefbaarheid van Akkrum en Nes. 

2 schoongebieden in Akkrum voor KV Mid-Fryslân 

KV Mid-Fryslân heeft 2 gebieden toegewezen gekregen.  

Gebied 1 beslaat Akkrum-Oost. Het gebied tussen de Boarnsterdyk, de 

Slachterij, it Bjinstap, de Stripe en de Tûntsjes. Elke maand gaat een 

jeugdteam onder begeleiding van trainers en ouders de straat op om 

zwerfafval op te ruimen. Handschoenen, vuilniszakken en afvalzakken 

zijn voldoende beschikbaar om zo veilig en schoon mogelijk te kunnen 

werken. 

Gebied 2 omvat het langgerekte terrein tussen het aquaduct en de 

carpoolplaats aan het einde van de Sitadel. Het is de bedoeling om dit 

gebied elke maand “schoon te wandelen” met een aantal vrijwilligers. Ook voor deze groep is het 

benodigde materiaal beschikbaar.  

Meld je aan als Supporter van schoon en doe mee! 

Het schoonhouden van de gebieden doen we samen, met de hulp van onze leden, ouder en 

vrijwilligers. In de wintertijd (oktober tot en met maart) wordt er 1 keer per maand maximaal 1,5 uur 

opgeruimd op een woensdag- of vrijdagochtend. In de zomertijd (april tot en met september) zal er 

op avond opgeruimd worden. Het is ook mogelijk op een door je zelf gekozen moment (een deel van) 

de gebieden op te ruimen. 

Wil je één of meerdere keren helpen bij het “schoon-wandelen” 

van gebied 2 of als begeleider van een jeugdteam bij het opruimen 

van gebied 1, meld je bij opruim-coördinator Romkje Groothedde 

via een email aan KVMFschoonbelonen@gmail.com of een 

WhatsApp-bericht naar 06-20700888. Als je een vraag hebt over 

deze actie kun je bij haar terecht. Grootouders, buren en vrienden 

zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen. 

Zaterdag 26 september aanmelden op het veld 

Komende zaterdag kun je je al aanmelden via de intekenlijst op de koffietafel of bij Romkje langs het 

veld. Alle 6 de teams spelen thuis en het belooft een sportieve ochtend te worden op de Stringen. 
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