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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 ?

Kerstboom:
U hebt het gezien, de kerstboom is weer opgeruimd. Fijn dat
de kerstboom ook onderdeel was van de kerstactiviteiten van
school. Er hingen prachtige wensen in. Dank aan iedereen die
ons een handje heeft geholpen.

Vuurwerk opgeruimd:
Vorige jaren lag de leugenbank na nieuwjaarsdag altijd vol

vuurwerk en maakten wij dit deel altijd schoon tijdens het
opruimen van de kerstboom. Dit jaar viel het mee bij de
Leugenbank, maar de speeltuin lag veel voller dan andere
jaren. Ook dit is door ons schoongemaakt.
Website dorpsbelang:
Op de website van dorpsbelang staan alle gegevens van
bedrijven, verenigingen, stichtingen en kerk in ons dorp. Een
keer per jaar checken wij de gegevens aan de hand van de
informatie in de Kamer van Koophandel. Maar niet iedere
vereniging staat ingeschreven of er vindt wellicht tussentijds
een wijziging plaats. Mocht er verkeerde informatie op staan,
laat het ons dit dan weten via het mailadres van dorpsbelang.
Dan zorgen wij dat het aangepast wordt.
Iepen voor particulieren
De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) werkt al sinds 2005 om
de iepziekte onder controle te krijgen en de iep als soort te
blijven behouden voor Fryslân. Dit doet de SIF onder andere
door het planten van iepen bij particulieren. Voor particulieren
in de Friese gemeenten, welke deelnemer zijn aan de
Stichting Iepenwacht Fryslân, bestaat de mogelijkheid om voor
de aanplant van resistente iepen in aanmerking te komen.
Het betreft aanplant van bomen in grote particuliere tuinen,
monumentale erven en landschappelijke inpassing van
(agrarische) bedrijven. Aan de aanplant van de bomen zijn
voor de eigenaar geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel
dat de bomen in stand worden gehouden. De bomen worden
geleverd en aangeplant door de Stichting Iepenwacht Fryslân.
De regeling is van toepassing voor het plantseizoen 2016/
2017. Aan de plantlocaties en instandhouding van de bomen
zijn voorwaarden verbonden. Zo moeten de bomen voldoende
ruimte hebben om uit te kunnen groeien tot volwassen bomen.

De iep is een mooie en sterke boom die thuishoort In het
Friese landschap. Helaas zijn in het verleden veel iepen
verdwenen door de iepziekte. Karakteristieke beplantingen
langs de wegen, op boerenerven en in de dorpen zijn
daardoor aangetast. Gelukkig is de iepziekte inmiddels sterk
teruggedrongen, dankzij een effectieve bestrijding en de
aanplant van resistente soorten.
De Stichting Iepenwacht Fryslân biedt particulieren de
mogelijkheid om binnen het “SIF herplantproject” kosteloos
iepen op hun erven aan te planten. Bij interesse kan men
contact opnemen, voor 31 maart 2016, met de coördinator
van de Stichting Iepenwacht Fryslân via het emailadres:
info@iepenwachtfryslan.nl.

Nieuwe ophaaldag afval in 2016?
Wanneer wordt uw container geleegd in 2016? Dit kunt
u opzoeken op de digitale afvalkalender die op de website
van de gemeente staat. Let goed op, want het kan zijn dat uw
container op een andere dag wordt geleegd.

Waar vindt u de digitale afvalkalender? De digitale
afvalkalender vindt u via www.sudwestfryslan.nl of via de
Súdwest-Fryslân-app. Op de kalender vindt u alle informatie
over uw huishoudelijk afval. De kalender werkt gemakkelijk:
Toets uw postcode in en u ziet meteen wanneer u de
restafvalcontainer of de GFT-container langs de weg moet
zetten. Op de digitale afvalkalender vindt u ook hoe u uw afval
moet scheiden.
Wilt u de afvalkalender 2016 op papier? We bezorgen de
afvalkalender niet meer huis-aan-huis. Heeft u uw
afvalkalender liever op papier? Dan kunt u de kalender heel
eenvoudig downloaden en afdrukken. Beschikt u niet over een
computer of printer, dan kunt u misschien iemand uit de buurt
of een familielid vragen om een kalender voor u af te drukken.
Hoe kunt u de kalender downloaden? Ga naar de digitale
afvalkalender, vul postcode en huisnummer in. Klik vervolgens
onderaan in het blauwe vlak op ‘Naar maandkalender’.
Vervolgens klikt u rechtsboven op het grijze vlak Download
kalender als PDF. Bij sommige tablets en mobiele telefoons
verschijnt de tekst 'Naar maandkalender' niet, dan kun u tikken
op de blauwe rand. Daarna verschijnt (afhankelijk van uw
merk tablet of telefoon) de grijze button jaarkalender pdf of
rechtsboven of linksonder.

Gebruik welkomstborden voor iedereen:
Sinds een aantal maanden hebben we prachtige
welkomstborden bij de toegang van ons dorp staan. We zien
nu bordjes rondom de borden hangen met aankondiging van
evenementen. Maar dat is niet nodig. De welkomstborden
mogen ook door andere verenigingen, stichtingen enz.
gebruikt worden om evenementen aan te kondigen, hoe klein
of hoe groot ook. We hebben een paar blanco bordjes besteld
waar je met plakletters het evenement kunt aankondigen.
Maak er gebruik van ! Dan wordt het een dynamisch bord en
er gebeurt genoeg in ons dorp.. Wilt u een bord gebruiken,
vraag dan even een bestuurslid van DB.
Zij kunnen u verder helpen.
Pannaveld:
Wellicht heb u hier en daar al iets gehoord.
En ja, het klopt, dorpsbelang is aan het onderzoeken of het
mogelijk is om een pannaveld zelf te bouwen en in ons dorp te
plaatsen. Dit zou een mooie speelvoorziening zijn voor de
jeugd ook in natte en winterperioden. Na overleg met de
gemeente en een mogelijke kooi te hebben bekeken bij
dorpsbelang Hindeloopen hebben we inmiddels ook overleg
gehad met de Kaatsvereniging en de OV. Binnenkort gaan wij
een inloopavond organiseren voor de omwonenden.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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.

