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NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA
Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte
te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

Elkien huurwoningen:
Een aantal nieuwsbrieven hebben wij u gemeld dat wij als
dorpsbelang niet blij zijn met de ontwikkeling die Elkien in ons
dorp ingezet heeft met de verkoop van huurwoningen die leeg
komen. Naar aanleiding hiervan heeft de directie aangegeven
dat ze het beleid niet voor ons gaan aanpassen, maar wel met
ons in gesprek te willen de fasering van de verkoop en het
monitoren van de verkoop van de woningen. Wat dit precies
inhoudt is nog niet geheel duidelijk, maar de afspraak om dit te
bespreken zijn gemaakt. Zodra wij meer weten, hoort u van
ons.
Bijeenkomst ondernemers toerisme:
In de enquêtes die u ingevuld heeft naar
aanleiding van de dorpsvisie is o.a. door u
aangegeven dat de aanwezigheid van de
toeristen en het behoud van de grutterswinkel
cq. schooltje belangrijk is voor ons dorp. Naar
aanleiding daarvan zijn en worden er door ons
een aantal ondernemers en belanghebbenden
uitgenodigd om hierover met elkaar te praten.
Het doel is om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Een eerste aanzet en wie weet waar het eindigt. De
bijeenkomst is op 21 maart in de Grutterswinkel.

Bijeenkomst FOAR ELKOAR: Ook vanuit de dorpsvisie
gekomen, we zijn in ons dorp op zoek naar een structuur om
de ouderen in ons dorp te helpen in de breedste zin van het
woord. Hulp bij praktische klussen en er voor elkaar zijn.
Klaske Ypma-Prins heeft hiervoor reeds een bijeenkomst met
een groep ouderen uit ons dorp gehad. En inmiddels in januari
een vervolg met een groep dorpsgenoten die werkzaam zijn in
de zorg. Samen komen er al geweldige ideeën, dit initiatief
wordt vervolgd en heeft de naam gekregen “FOAR ELKOAR”.
In dat kader organiseren wij op 27 maart om 10.30 een
bijeenkomst in de Grutterswinkel voor ouderen uit ons dorp. In
samenwerking met de Ald Faers Erf route proberen we in de
Grutterswinkel een ruimte te creëren waar dorpsgenoten
gedurende de openingstijden aan een grote tafel welkom zijn
om een kopje koffie of een kopje thee te drinken. Wellicht
tussentijds even te handwerken, puzzelen of gezellig praten.
We organiseren een bijeenkomst om
met u te bespreken of dit een
gewenste opzet is. U wordt hiervoor
persoonlijk uitgenodigd, maar noteert
u de bijeenkomst alvast in uw agenda
op 27 maart om 10.30. De koffie met
koek staat voor u klaar !

Straat herstelwerkzaamheden: Aannemer Faber is in
opdracht van de gemeente bezig met de
herstelwerkzaamheden. De parkeervakken en de stoep in de
van der Weijstrjitte worden opnieuw gestraat. Dat geldt ook
voor de parkeervakken bij het sportveld en daarnaast wordt er
nog een stukje bestrating bij Surrein meegenomen. Het ziet er
allemaal weer keurig uit !

Ald Faers Erf zoekt vrijwilligers:
Verderop in DN ziet u een advertentie van de
AFE route. Wij hebben inmiddels een tweede
gesprek gehad met Fred Schakel van de AFE
route. AFE is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vanaf 16 jaar is iedereen welkom. Er worden
vrijwilligers gezocht voor de bemanning van de
grutterswinkel en voor hulp in museumdorp
Allingawier vanaf april. De
vrijwilligersvergoeding bedraagt € 17,50 per
dag. Ook geschikt voor vakantiewerk tegen bovenstaande
vrijwilligersvergoeding. Meld je/ u aan via het telefoonnummer
0515-231631 van Ald Faers Erf. Doordat er vrijwilligers uit ons
dorp actief zijn kan de grutterswinkel worden behouden !!!

Himmeldei: Dorpsbelang Exmorra, Jeugdclub 12- en CBS de
Oerdracht organiseren ook dit jaar weer een Himmeldei. Deze
vindt plaats op 28 maart vanaf 13.00-15.00. De kinderen
helpen onder schooltijd mee. Vind u het leuk om samen met
de kinderen mee te helpen
ons dorp schoon te houden ?
Meld u dan om 13.00 bij
school, dan kunt u aansluiten
bij de groep. De organisatie is
in handen van CBS de
Oerdracht. Een mooi initiatief
!

Gesnoeide bomen op de ijsbaan:
In verband met de aanleg van het nieuwe betonpad over de
ijsbaan zijn er nogal wat struikjes gesnoeid. Dit leverde nogal
wat groenafval op wat nog op een stapel lag te wachten bij de
ijsbaan. Fijn dat de gemeente deze weer heeft opgehaald voor
ons !

Voetpad naar kaatskantine:
KV Exmorra heeft bij de gemeente het verzoek via de website
om het voetpad naar de kantine te herstellen. Binnen 2 weken
is dit verzoek in behandeling genomen en ook uitgevoerd. Het
ziet er weer keurig uit. Heeft u zelf iets wat herstelt moet
worden, volg het voorbeeld van de KV Exmorra en meld het
via de website of telefonisch. De gemeente is actief en houd
persoonlijk contact tot aan de oplossing.
Leger des Heils container op de Golle:
Rond oud en nieuw was de kleding container overvol en
stonden er zelfs zakken voor de container. Mocht u dit weer
signaleren, een telefoontje naar Omrin lost veel op. Het
nummer staat op de container, u wordt vriendelijk te woord
gestaan en de container wordt spoedig extra geleegd.

Ook dorpsbelang Exmorra gaat NL Doet:
We hebben een toezegging van 450 euro
gekregen om hiermee de Leugenbank op te
knappen en de speeltuin schoon te maken.
Dit gaat plaatsvinden op 21 maart in de
ochtend. Het voltallige bestuur doet mee,
vindt u het leuk om ons te helpen ? Wij
kunnen nog wel een aantal vrijwilligers
gebruiken. Meldt u aan via één van de
bestuursleden.
Website voor snel internet:
Dorpsgenoot Petra Tolsma attendeerde ons op het volgende.
In de Leeuwarder courant van 18 december jl. stond een
artikel met een website www.Friesland.opglas.nl. Hier kunnen
inwoners van onze provincie zich inschrijven die kampen met
langzaam internet. De omgeving die het hardst aan de bel
trekt, wordt het eerst geholpen. Meld u hiervoor aan !

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang:
Op 9 april a.s. staat de ALV gepland vanaf 20.00 in it Honk.
Uitnodiging volgt, maar zet het alvast in uw agenda.
Sportprojecten: Buurtsportcoaches René van Dam en
Aggie Walstra van gemeente SWF hebben met ons
gesproken om hier gedurende het jaar een aantal
sportprojecten te organiseren voor jong en oud. We hebben
besloten op zoek te gaan naar een kleine werkgroep die dit
voor en met ons wil oppakken,
Inmiddels zijn en worden er een
paar dorpsinwoners benaderd. Het
lijkt ons geweldig om in de
wintermaanden een aantal
sportactiviteiten voor jong en oud te
organiseren onder professionele
begeleiding. Als er nog dorpsbewoners zijn die het leuk vinden
om ons met deze organisatie te helpen, dan houden wij ons
van harte aanbevolen. Meld je aan bij iemand van de
bestuursleden !!
Jeugdsportfonds:
Van dezelfde buurtsportcoaches kregen wij
een folder van het jeugdsportfonds. Het
doel van het jeugdsportfonds is om ieder
kind de kans te geven te sporten. Alle
kinderen uit gezinnen met een
minimuminkomen kunnen hiermee sporten
bij verenigingen. Hoe kun je dit aanvragen ? Een intermediar
dient een gemotiveerde aanvraag in (ouders zelf kunnen geen
aanvraag doen), het jeugdsportfonds betaalt de contributie en
de sportattributen. De aanvrager ziet er op toe dat het kind
deelneemt aan de activiteiten waarvoor de contributie is
betaald. Binnen drie weken moet alles geregeld zijn. Kijk voor
meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl.

Huurwoningen Elkien:
Het is niet bij iedere inwoner van ons dorp bekend dat als je in
aanmerking wilt
komen voor een
huurwoning, het
verstandig is om je
tijdig in te schrijven.
Kijk hiervoor op de
site van Elkien en
ook op de site van
dorpsbelang. Tijdig
inschrijven voorkomt
teleurstelling bij het
vrijkomen van huurwoningen.
Dorpsvisie:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
februari gaan we de planning voor 2014 rond maken. Zodra de
planning bekend is, krijgt u dit ook van ons te horen.
Keatsmorra
We hebben een goede bijeenkomst gehad op 16 december in
it Honk. Het project is naar de wensen van de kopers in te
vullen. Neem hiervoor contact op met contactpersoon Cees
Zeldenrust via 0515-851063 of 06-34716910 of via email
czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl. Tevens hebben we
afgesproken dat als er vanuit het dorp vragen zijn, u uw
vragen bij ons kunt aangeven. Wij kunnen er wellicht meteen
antwoord opgeven of zetten uw vraag door naar ook onze
contactpersoon Cees Zeldenrust waar wij alle vragen neer
kunnen leggen. Aarzel niet om uw vragen te ellen, ook als het
gaat om het zorgconcept. Liever teveel vragen dan niet
gesteld !!

Melding onderhoud:
Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende
stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen ? Dan
kan dit via het Dan kan door een klachtenformulier in te
leveren bij de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er
gevaar bestaat voor de omgeving? Bel dan de gemeente via
(0515 - 48 90 00).

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info
Een groet namens Dorpsbelang: Simon Jacobs,
Gosse Reitsma, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt.

