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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 ?
Vertrekkend bestuurslid Simon Jacobs en nieuw
bestuurslid Hilda Ettema:
Jammer vonden we het dat
Simon te kennen gaf dat hij wilde
stoppen met de dorpsbelang
werkzaamheden. Wel danken wij
hem voor zijn steun en hulp
tijdens de afgelopen jaren als
bestuurslid. Ontzettend fijn
vinden we het dat we Hilda
Ettema bereid hebben gevonden
om de plek van Simon in te
nemen. Ze heeft de eerste
vergadering al gehad. Bedankt Simon en succes Hilda !!

Trottoirs hebben geen invalidenopgang
Erg blij zijn we met de volgende ontwikkeling. Tijdens de
wijkschouw hebben een aantal bewoners aangegeven dat zij
graag invalidenopgangen bij stoepen wilden. De gemeente
heeft onze wens eindelijk verhoord en deze door het hele dorp
aangebracht. Weer een mooie aanvulling in ons dorp !

Biels bij hek fietspad langs ijsbaan hersteld:
De biels die het hekwerk als toegang
naar de ijsbaan vanaf de
Brakelstrjitte staande hield, was
verrot en stuk. Ook deze heeft de
gemeente vervangen door een hele
dikke biels. Ook hier zijn we blij mee.
Verenigingen op de website:
Inmiddels hebben we al heel vee verenigingen en stichtingen
uit ons dorp op de website staan van dorpsbelang. Graag
zouden wij u willen vragen om even te controleren of alle
gegevens nog juist zijn. Zo niet, wilt u dit dan doorgeven aan
dorpsbelang via Chris Drost of naar ons mailadres ? Mocht u
er nog niet op staan met uw vereniging of stichting en u zou dit
wel willen? Ook dan even een berichtje naar Chris Drost of
mailen naar ons mailadres.
Kleine aanpassingen in de dorpsstraat voor it Honk:
Ook blij zijn we met de kleine aanpassingen die de gemeente
heeft gedaan in de dorpsstraat. Ieder herstel is er eentje.
Reconstructie plantvak aan de
bolswarderweg nabij haventje:
Zoals u hebt kunnen zien, is het
plantenvak vlakbij Jentsje Wynalda
helemaal leeg gehaald. Er is een
els gerooid in verband met de
wilgenhoutrups die schade heeft
aangebract aan het hele vak. Het
hele vak wordt opnieuw aangeplant
met Hypericum hidcot en in het
midden een boom Prunus Sargentii
‘Rancho’.

Snoeiwerk dorpsstaat, kaatsveld en fietspad naar
Bolsward:
Daarnaast wordt er gesnoeid en geknot aan de 10 leilindes
aan de dorpsstraat en worden de 20 wilgen aan het fietspad
gesnoeid. Als laatste wordt ook het bos rondom het kaatsveld
gesnoeid en gedund.
In het voorjaar worden ook de plantvakken bij het
parkeerterrein voor het kaatsveld nog inboet.
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

Schelpenpad rondom kaatsveld:
Vorige maand konden we u melden dat er
een begin was gemaakt. Nu kunnen we
zeggen dat het bijna af is. En ook dit is
een lang gekoesterde wens om het
grindpad weer op te hogen. Nog een paar
meter en ook dit project is afgerond.
Bomen bij Terluin:
Ook deze ontwikkeling wordt door veel dorpsgenoten op ons
conto geschreven. Maar dat is niet zo, familie Terluin heeft dit
met de gemeente afgesproken. En we vinden het mooi !!
11 april 2015 halve marathon in Exmorra,
DE EKSMOARSTER MARRENLOOP:
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
om 10.00 een wandeltocht voor 6.4, 20, 16 en 21 km.
‘s middags kunnen deze afstanden hardlopend afgewerkt
worden. 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.

Súdwest-Fryslân heeft digitale afvalkalender:
In inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen gebruikmaken van
een digitale afvalkalender. Op een gemakkelijke manier is op
deze kalender te zien wanneer de container bij de weg moet
staan. Ook is informatie te vinden over het scheiden van
afval. Binnenkort wordt de kalender
aangevuld met de dichtstbijzijnde
milieustraten, glas - en textielcontainers. De
kalender is te vinden op
www.sudwestfryslan.nl. De digitale
afvalkalender is ook heel goed te lezen op
telefoon en tablet. Inwoners hebben hun
kalender dus altijd bij de hand. Vandaar dat
wij de kalender via ons website aanbieden.
Inwoners die voor 2016 écht graag nog een papieren kalender
in de bus willen hebben, kunnen dit bij ons aangeven. Dat
gaan we regelen!”
Dorpsbelangen gemeente SWF opgenomen in clusters:
Vanaf volgend jaar verandert de inrichting voor de
dorpsbelangen. In de hele gemeente zijn 5 clusters ingericht
waar verschillende dorpen onder behoren. De gemeente levert
1 voorzitter en 4 gemeentemedewerkers. Tezamen zal met de
aanwezige dorpen binnen dit cluster gesproken worden over
dorps overschrijdende initiatieven en belangen. Volgend jaar
horen wij hier meer over en we houden u op de hoogte.
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.

Werkgroep Sport:
Wat heeft de werkgroep tot op heden een succesvol
programma gedraaid. Het hardlopen heeft een doorstart
gemaakt en er is nog steeds een groep wekelijks aan het
trainen. Maar liefst 8 peuters zijn aan het peuter- en
kleuterdansen. Circa 8 mensen zijn wekelijks aan het
vechtsporten en eind januari start
het Nordic Walking. Mocht u nog
mee willen doen met hardlopen of
wellicht een enkele keer mee
doen. Ook dat kan. Meld het dan
bij Nienke Steigenga, zij kan uw
eenmalige aanmelding verzorgen.
Voor meer informatie: Willem Jan
Postma, Asia Steigenga, Nienke
Steigenga, Mirjam van der Helm of
Sarie Lycklama à Nijeholt.

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, Chris Drost,
Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt.

