
Middelstum weer schoon na Nationale Schoonmaakdag. 

Middelstum is in de ban van schoon. Vrijdag 27 maart gingen de kinderen van de basisscholen op pad 

om het dorp schoon te maken van zwerfvuil. Zaterdag 28 maart waren het de volwassenen die hun 

steentje bijdroegen aan de Nationale Schoonmaakdag. 

 

Ook dit jaar had dorpsbelangen Middelstum een lijst met plaatsen op papier gezet waar "veel" vuil weg te 

halen viel. Zo werden onder andere de volgende plaatsen in en om het dorp bezocht door de vrijwilligers. 

Waterpartijen: 

*Gracht Asinga park (ook aan de Burchtstraat) (vuil bij het poortje) 

*Gracht rond Mentheda ( vuil bij vijver Oudeschoolsterweg) 

*Vijver Oude Schoolsterweg ( vuil aan de Oudeschoolsterweg) 

*Gracht rond Holwerdaschool ( ook bij Siegers) (vuil Zuiderstraat ingang school of Boerdamsterweg bij 

paardenmanege) 

# Sloot bij de Wilster ( vuil ingang Bokkeboardpad vanaf Florastraat) 

#Vijver bij de Wilster ( vuil ingang Bokkeboardpad vanaf Florastraat) 

*Vijver Onno van Ewsumlaan ( vuil naast vijver op de Gela Manningalaan) 

*Vijver tussen de woningen van Hippolytuslaan (bejaardenwoningen en vuil op de Gela Manningalaan) 

*Bospad vanaf Oosterburen eerste gedeelte bos wat naar de huizen gaat. En dan ook rond de vijver waar 

je op uit komt. (vuil bij parkeerplek bij de borglaan) 

*Vijver Bosrand bij de picknickbank en ook het bosje daar vlakbij. (vuil bij het pad aan de Bosrand bij het 

pad naar de vijver) 

*Rond de begraafplaats ook bij de nieuwe fietsenstalling en dan tot rondweg , ook het bosje naast de 

opslagplaats Delleweg. 

*De vijver tegenover de begraafplaats en de sloot bij de het bos bij de rondweg (ingang aan de kant van 

de benzine pomp) 



Hengelclub "De Witte Dobber" deed net als vorig jaar de walkanten en de rietkragen langs Boterdiep 

en Westerwijtwerdermaar. 

Invalswegen: 

*Molenweg tot aan Toptil en dan aan de andere kant langs het fietspad terug. 

*Onderdendamsterweg tot over de brug Fraamklap en dan langs de weg van de bedrijven terug naar 

Boerdamsterweg. 

* Boerdamsterweg vanaf Ticheldobbe. 

*Delleweg tot aan bv. Huizingerweg. Volgens insiders ligt bij de carpoolplaats Delleweg heel veel 

zwerfvuil.  

Na een dag van hard werken lag het dorp Middelstum er weer tiptop bij. Laten we met z'n allen ervoor 

zorgen dat we dit ook zo houden. Een dankwoord is hier wel op zijn plaats voor al degene die vrijdag 27 

maart en zaterdag 28 maart mee hebben geholpen om het dorp weer zo goed als schoon te maken van 

"zwerf" vuil. Toppers bedankt namens alle inwoners van Middelstum en omgeving. 
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