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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 ?
AED onderhoud:
Zoals u weet hangt in ons dorp een AED aan de
consistorie. Tot nu toe hebben we de AED door een
onderhoudsbedrijf laten onderhouden. Echter het
geven van cursus voor onze dorpsgenoten AED-ers,
het betalen van de stroom en daarnaast het
onderhoudscontract is behoorlijk prijzig en slokt jaarlijks een
groot deel van het dorpsbelangbudget. Met een arts in het
dorpsbelang hebben we gezocht naar andere mogelijkheden.
Dit heeft geleid tot het opzeggen van het onderhoudscontract.
Het komt er op neer dat AED's zelf niet specifiek onderhouden
te worden. Het maandelijks doen van een zelftest is voldoende
om te kijken of de AED storingsvrij is. Wat wel moet gebeuren
is het op tijd vervangen van de electroden en de accu/batterij.
Deze hebben een beperkte levensduur. We hebben Sylvia
Piersma als coördinator van de AED bereid gevonden de
maandelijkse zelftest op te pakken. De vervanging van de
electroden en de accu kunnen we zelf doen.

Bloembakken Leugenbank:
Heeft u gezien hoe mooi ze er bij staan ? Dit dankzij de
inspiratie van de werkgroep van het Eksmoarster Runtsje. Dit
is ons de afgelopen jaren niet gelukt ! We zijn er blij mee !

Opknappen leugenbank:
Zoals vorige keer vermeld is de Leugenbank opgeknapt.
Binnenkort gaan we inspecteren wat hier verder nog moet
gebeuren. Wellicht nog een keer een laag verf er over heen
om het weer netjes te maken. Daarnaast hebben we een
peukenopvangbak aangeschaft die we hier gaan ophangen.
Net zo eentje als nu bij de ingang van it Honk hangt. Maar niet
eerder dan alles netjes is.
Sportveld:
Het voorste deel bij de kantine is inmiddels door
de gemeente aangepakt. Er ligt weer een nieuwe
laag modder op en de gemeente heeft deze delen
ingezaaid. We bekijken per periode wat nodig is.
De eerste stappen zijn weer gezet.
Zandbak in speeltuin:
Op ons verzoek is het gras wat over de rand van de zandbank
groeide afgesneden. Het ziet er weer netjes uit en de zandbak
wordt meteen een stuk groter!
Onkruid:
Het onkruid groeit hier en daar snel. We hebben dit gemeld
aan de gemeente en middels is het hele dorp weer behandeld.
Vooral het deel bij de Opfeart heeft specifieke aandacht
gehad. Binnenkort wordt het dorp weer geveegd om het
meeste onkruid ook daadwerkelijk uit de straat te krijgen.
Grutterswinkel:
Actie behoud Grutterswinkel loopt nog steeds. Dank aan de
organisatie hiervan (Hilda Ettema, Johan de Groot en Diny
Drost). Alwin Overwater (werkgroep Grutterswinkel) en Sarie
Namens DB en de werkgroep zijn we continue in
gesprek over de mogelijkheden met Ald Faers Erf,
(bestuur en directeur).
De contouren worden stapje voor stapje helder.
Zodra wij meer weten, houden wij u op de hoogte.

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
Coördinator Pieter Zuidema
Tel. 0515-574583 of 06-29330472

Werkgroep sport, wat een succes !
Binnenkort komt de werkgroep sport (Nienke Steigenga, Asia
Steigenga, Mirjam van der Helm, Willem Jan Postma en Sarie
Lycklama à Nijeholt) met een nieuwe programma voor de
wintermaanden. Goed is te melden dat ter vervanging van
Sarie, Debby Sinnema bereid is gevonden om de plek in de
werkgroep over te nemen. Veel succes, Debby ! Wat is het
toch leuk om te zien dat de
sportactiviteiten zo’n succes zijn.
Yoga voor kinderen, yoga voor
volwassenen, atletiek op het
sportveld, twee prachtige
voetbaltoernooien, recreatief
fietsen en vergeet niet de
hardloopgroep. Grote dank aan
deze werkgroep en alle andere
vrijwilligers ! Het moet toch allemaal maar weer georganiseerd
worden en ons dorp heeft het … We zijn er trots op !
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: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt.

