
Beste mensen van Dorpsbelang Boarnwert/Raard,  
Op zondag 10 maart om 13 uur vindt de landelijke Klimaatmars in Amsterdam plaats, georganiseerd 
door een groot aantal organisaties. Wij vinden het belangrijk dat ook onze regio zich daar luid en 
duidelijk laat horen en zien.  
Tijdens de mars lopen veel groepen in een zogenaamd Blok mee. Wij hebben het Blok Werelderfgoed 
Waddenzee bij de organisatie aangemeld, en we willen jullie van harte uitnodigen om mee te 
lopen in dit blok! Alle informatie over de Klimaatmars vind je onder het Facebook evenement van de 
mars: https://www.facebook.com/events/1602838249819262/.  
Deze mars heeft niets met partijpolitiek te maken, maar is simpelweg van levensbelang voor onze 
hele regio. Daarom hopen we dat zo veel mogelijk mensen vanuit alle organisaties, partijen en 
verenigingen in onze regio meelopen, om te laten zien dat het klimaat ook Noardeast-Fryslân echt aan 
het hart gaat. We benaderen alle lokale politieke partijen, maatschappelijke organisaties (de 
Waddenvereniging hebben we al benaderd), dorpsbelangen, en verder natuurlijk iedereen die maar 
mee wil!   
Waarom een Blok Werelderfgoed Waddenzee? 
We hoeven het jullie niet uit te leggen: klimaatverandering is juist voor ons kwetsbare Waddengebied 
funest. De zeespiegelstijging, maar ook de bodemdaling (door o.a. de gaswinning), zal op termijn 
verstrekkende en desastreuze gevolgen hebben voor de unieke natuur. Bovendien is de Waddenzee 
een Unesco Werelderfgoed, en hebben we dus met elkaar de plicht om hier heel goed voor te zorgen 
en het te behouden voor toekomstige generaties. 
Dit geeft meteen een kans om ons gezamenlijk krachtig uit te spreken tegen de gaswinning onder de 
Waddenzee, die de gevolgen van de Klimaatverandering nog eens verergert. 
Wat is ons plan?  

 We willen met zo veel mogelijk mensen uit Noordoost-Friesland en het Waddengebied 
meelopen met de Klimaatmars.  

 Samen reizen is leuk en drukt de kosten. Ook is er onderweg dan lekker veel tijd om eens bij 
te praten met elkaar ;)  

 We vormen een gezamenlijk Blok Werelderfgoed Waddenzee. We maken zichtbaar dat we bij 
elkaar horen en voor het Wad lopen.  

 Uiteraard kan iedereen binnen het Blok ook zijn eigen organisatie, politieke partij of groep 
laten zien... het wordt zo een kleurrijk geheel, en we laten zien dat het klimaat niets met 
politieke voorkeur te maken heeft!  

 Ons gemeenschappelijk doel die dag is om ons luid en duidelijk te laten horen voor 
Werelderfgoed de Waddenzee.  

Doen jullie mee? 
Graag horen we of jullie met ons meelopen de 10e maart! En met hoeveel mensen jullie denken te 
komen. Willen jullie je aanmelden op: sociaalinnef@gmail.com? Mag natuurlijk ook met een Reply op 
deze mail. 
Samen reizen 
We kunnen gezamenlijk reizen met de trein. Voor samen reizen met de trein gelden scherpe tarieven, 
maar daarvoor moeten wel van tevoren namen worden ingevuld: https://goedkoop-treinkaartje.nl/ns-
korting-actie/ns-groepsticket. Daarom willen we graag weten wie er mee gaan. 
Mochten mensen dit prettiger vinden, en bij voldoende aanmeldingen, kan misschien ook een bus 
gehuurd worden om ons naar Amsterdam te brengen. We onderzoeken de goedkoopste en beste 
optie. Details volgen nog! 
Vraag je je nu af hoe het moet met de zondagse 'family time'? Geen probleem! Neem je partner en 
ook kinderen gerust mee! Het is zeker leerzaam en er zullen veel kinderen meelopen.  
Verspreid de oproep vooral! 
Dit is zeker niet iets van ons (S!N) alleen. Maak het vooral ook van jullie, en verspreid de oproep ook 
via al jullie eigen kanalen! Nodig gerust specifieke organisaties of bedrijven uit. Er is al een Facebook-
evenement voor het samenreizen vanuit Leeuwarden aangemaakt; deze kan ook worden gedeeld: 
https://www.facebook.com/events/379448896169459/.  
Hartelijke groeten namens S!N 
Minke Schouten 
Communicatie & fractieondersteuning 
Sociaal in Noardeast-Fryslân - S!N 
https://www.sin.frl/ 
p.s. Vragen hierover? Mail of bel me gerust: minke@gavedingendoen.nl, 06-136 38 298. 
 


