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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 ?
Welkomstborden:
U heeft ze vast wel gezien. Tijdens NL Doet heeft het bestuur
van het dorpsbelang de nieuwe welkomstborden bij de drie
ingangen die ons dorp rijk zijn, geplaatst. Het was even wat
gepuzzel, maar met dank aan de hulp van Douwe Terluin is
het prima gelukt. Ook dank aan onze sponsor
woningbouwcoöperatie Elkien. Daarnaast zjin wij ook dank
verschuldigd aan Obe Lycklama à Nijeholt. Hij heeft de
metaalconstructie verzorgd. En als laatste niet te vergeten
Gert Jan Gerrits van Arthograph. Hij heeft de borden
verzorgd. Geweldig ! Een prachtige aanwinst voor ons dorp.
Leungenbank gesausd:
We hebben ook hulp gehad tijdens NL Doet: een ploeg van
Rabobank Sùdwest Fryslân heeft ons geholpen en de
leugenbank opnieuw gewit. Het ziet er weer netjes uit ! Grote
dank aan de Rabobank voor het beschikbaar stellen van de
personeelsleden op een werkdag en dank ook aan de
betreffende medewerkers voor hun inzet.
Sportveld:
Het sportveld is een doorlopend project. De gemeente erkent
dat het er allemaal nog niet fraai bij ligt. Daarom hebben we
afgesproken dat de gemeente het hele sportveld opnieuw gaat
doorzaaien. Daardoor wordt de grond opengesneden. Hier
komt weer een nieuwe laag grond overheen. Daarna wordt het
voor de tweede keer ingezaaid. We hopen dat het na deze
behandeling weer beter bespeelbaar is deze zomer.

Invalidenopgang naar kantine en naar grindpad:
Ook bij de ingang van het grindpad bij fam. Bergsma is een
invalidenopgang gemaakt. Ook dit was een wens van ons.
Daarnaast is er ook een invalidenopgang gemaakt naar het
tegelpad richting de kantine. De ingang van het sportveld
vanaf fam. Elgersma blijft onverhard. Dit is niet de officiële
ingang van het sportveld en is een nooduitgang.
Snoeien sportveld:
Een vraag tijdens de Algemene Ledenvergadering
was waarom de bomen bij het sportveld zo grondig
gesnoeid zijn. Een goede vraag, we hadden het
antwoord even niet paraat. Daarom hebben we dit even voor u
nagevraagd. U hebt vast en zeker gezien dat de grote bomen
(singel) nog staat. De jonge lage struiken die gesnoeid zijn,
zorgden er onder andere voor dat de zon niet bij de struiken
konden komen die het kaatsveld winddicht moeten maken op
2 meter van de grond. Door nu grof te snoeien, kan de zon
weer bij de juiste struiken komen en gaat de juiste beplanting
weer groeien om het winddicht te krijgen.
Schoonmaken brug op de Syl:
Dit is ons even ontglipt, maar is in het najaar van 2014 door d
gemeente opgepikt. De groene aanslag is weer weg en de
brug ziet er weer netjes uit. Ook dit was een wens vanuit de
dorpsvisie en ook gerealiseerd.
Dorpsbelang verloot plaatsnaambord Exmorra:
Ook deze zijn vervangen en nu definitief met de naam van de
gemeente Sùdwest Fryslân. Wij hebben er nog eentje over.
Wie het lukt vindt om zo’n bord in de tuin te hebben of het
bord thuis ergens wil ophangen, kan zich melden via het
mailadres van het dorpsbelang. Onder alle belangstellenden
wordt het overgebleven bord verloot. Aanmelden voor 15 april
a.s.

Grutterswinkel:

We

hebben u samen met stichting AldFaers Erf een flijer bezorgd
waarin de nood wordt uitgesproken over het behoud van de
Grutterswinkel voor ons dorp. Wilt u meedenken om de
Grutterswinkel voor ons dorp te behouden, meldt u dan zo
snel mogelijk aan bij één van de bestuursleden van
dorpsbelang. Dat mag via de mail van het dorpsbelang, maar
uiteraard ook mondeling.
Boothelling dorpsvisie:
In de dorpsvisie is naar voren gekomen de wens voor het
maken van een boothelling bij de Opfeart of bij het van
Panhuyskanaal aan het einde van de uitrit Surein.
Inmiddels is in het van Panhuyskanaal bij de brug naar
Makkum ook sprake van de aanleg van een prachtige en grote
trailerhelling. Wij gaan daarom de komende jaren goed kijken
of de aanleg van een helling in ons dorp nog nodig is met zo’n
goede voorziening in aanleg vlakbij.
DE EKSMOARSTER MARRENLOOP 11 april a.s.:
Trots zijn wij erop dat de ondernemers van Steen en Staal
zich hebben ingezet om hier een halve marathon naar toe te
krijgen. Op 11 april organiseert SV Friesland vanuit ons dorp
een wandel- en hardlooptocht. We zoeken nog vrijwilligers.
Wie zou ons willen helpen om dit evenement tot een groot
succes te maken. Mail het dorpsbelang of schiet één van
de bestuursleden
aan.

Foar elkoar:
Welke ondersteuning wordt geboden ?
1. Ondersteuning administratieve- en financiële
ondersteuning
Coördinator Diny Drost
Tel. 0515-573595 of 06-555343346
2. Ondersteuning schoonmaakklusjes, het brengen van
bezoekjes en overige zaken
Coördinator José Altena
Tel. 0515-574546 of 06-14940016
3. Ondersteuning autorijden en boodschappen
Coördinatoren Sjouke en Griet de Boer
Tel. 0515-575221
4. Ondersteuning (technische) klussen
Coördinator Simon Schellevis
Telnr. 0515 580581
5. Ondersteuning tuinonderhoud
(tijdelijk) coördinator Klaske Ypma-Prins
Tel. 0515-575200 of 0613086102

Dorpsbelang voor verenigingen, stichtingen met
bestuursproblemen of financiële problemen
In de dorpsvisie staat ook vermeld dat het dorpsbelang zich
ten doel gesteld heeft om er voor verenigingen en stichtingen
in ons dorp te zijn die zorgen hebben over de financiën, het
krimpende aantal leden of over het voorbestaan van hun
bestuur. Mocht u met één van deze problemen worstelen, dan
kunt u zich bij ons melden. Wij gaan samen met uw bestuur op
zoek naar ondersteuning voor uw probleem.
Dorpsvisie 2014 werkgroep Golle, werkgroep duurzaam
en werkgroep jeugd:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
2014-2015 ligt de focus o.a. op de werkgroep Golle, de
werkgroep duurzaam en de werkgroep jeugd. Mocht iemand
belangstelling hebben voor de werkgroep duurzaam, Golle of
de werkgroep jeugd, dan graag melden bij één van de
bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook jongeren zelf zijn.
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: Gosse Reitsma,
Hilda Ettema, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt.

