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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 ?

De paal bij de ijsbaan is inmiddels al gemaakt.
Ik heb net gekeken.
Bord sportveld: Sarie heeft Bauke gemaild wanneer het bord
wordt aangepakt 14/9
Bord Boppeslach wordt in overleg met KV Exmorra door KV
opgeknapt. Bord ligt klaar meldt Bauke. Maakster is Astrid van
der Pol. Bij plaatsing mag dit vermeld worden in DN. Mail
Bauke Buma KV: het nieuwe Boppeslach bord wordt in het
voorjaar geplaatst! Het is zo mooi geworden dat het zonde is
om deze nu al op te hangen voor de winter.
Himmeldei meegedaan.
Coordinator Pieter Zuidema en artikel jeugd onderhoud tuinen
al ontvangen voor DN ?
Dorpsbelangen opgenomen in clusters:
Er zijn 5 clusters, wij horen bij het cluster met de
coördinatoren Jan Leijstra en Yvonne Sieswerda. Het betreft 1
voorzitter voor het cluster en 4 medewerkers van de
gemeente. Hier worden dorpsoverschrijdende belangen
besproken. Dit is in januari opgenomen in DN. 10 personen

inventariseren voorzieningen en 4 personen Allingawier 0-20,
20-40, 40-65 en 65+

We willen samen met inwoners en organisaties nadenken
over de toekomst van voorzieningen voor bijvoorbeeld sport,
wonen, onderwijs, openbaar vervoer, recreatie en toerisme
en de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.
Samen met de mienskip willen we kijken welke voorzieningen
belangrijk zijn en welke knelpunten er in bepaalde gebieden
zijn, zodat we samen kunnen gaan werken aan een
toekomstbestendig voorzieningenniveau in Súdwest-Fryslân.
We willen uiteindelijk afspraken maken waarbij we elk onze
rol pakken. Inwoners, de gemeente en overige partijen.

Bankje en verzetsmonument Opfeart:
lak is eraf, zou eigenlijk nog opgeknapt moeten worden voor
de dodenherdenking. Sarie heeft 17/1 JW gemaild met
verzoek dat wij opknappen, maar materiaalnota bij gemeente
kunnen indienen. Chris vraagt Durk. 12/3 Durk doet planken,
nota is voor onszelf. Betreft eigen bankje. Jentsje doet letters
op monument. Wim Drost gevraagd monument schoon te
spuiten en wit beton op bankje.
Monument is inmiddels schoongemaakt door Wim Drost.
Poten bankje zijn gewit door Wim Drost. Hout op bankje
herzien door Durk Elgersma en Jentsje letters weer mooi rood
gemaakt. Met Jentsje afgesproken dat hij nog gaat kijken naar
de voegen van het monument na 5 mei.
Kadootje Wim Drost en Durk Elgersma twv 20 euro door Hilda
gebracht.

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.
OUD PAPIER RONAld van der WERF, bord NH kerk foutief
Vergoeding 12- club en 16- club:
We spreken af dat beide clubs ook dit jaar weer 100 euro
van ons ontvangen. Sarie vermeldt dit in DN. Chris boekt
de gift naar de clubs. Sarie mailt ook betreffende clubs.
Lantaarnpaal 1720 bij speeltuin doet het niet.
31/1 MOR gemeld. Reactie 3/2: Geachte heer/mevrouw,
Bedankt voor de melding. Ik heb deze gemeld bij de
aannemer voor herstel. Hielke Rollema

Snel internet op het Friese
platteland
Woont u in een buitengebied en wilt u ook een goede
snelle internetverbinding? Meldt u zich dan gratis aan op
www.friesland.opglas.nl. Vraag ook uw buren en andere
mensen in uw omgeving om dit te doen. Bij voldoende
belangstelling kan een vraagbundeling worden gestart.

Hoe werkt het?
U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten
via het inventarisatieformulier. Dit verplicht u verder tot
niets. Op dit moment is het belangrijkste doel om
provinciebreed in kaart te brengen waar de behoefte aan
snel en betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan te
melden voor de nieuwsbrief, blijft u op de hoogte van de
vervolgstappen.

Wat is de planning?
Het is de verwachting dat rond de zomer van 2015 een
Breedbandfonds wordt gestart. Door middel van dit
systeem ondersteunt de provincie de aanleg van een
netwerk voor snel internet in de buitengebieden van
Fryslân waar nog geen kabel- of glasvezelaansluiting
aanwezig is (de zogeniemde witte gebieden). De
provincie ziet hoogwaardig breedband als belangrijke
factor voor het veiligstellen van de leefbaarheid en het
bevorderen van de economische ontwikkeling van het
platteland.

Initiatief delen
Hebt u familie, vrienden of buren die ook graag
(glasvezel)breedband willen? Deel dit initiatief dan via email, Facebook, Twitter of een van de andere opties
hieronder.

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.

