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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 ?

Nieuw bestuurslid Barbara Overwater:
Trots kunnen we u melden dat we een nieuw bestuurslid
hebben kunnen vinden. Barbara Overwater is bereid
gevonden om in het bestuur van het dorpsbelang plaats te
nemen. Daar zijn we heel blij mee ! Sarie Lycklama à Nijeholt
verlaat eind 2016 het bestuur. Pieter Jan van Ooij neemt de
voorzitterstaak van haar over. Sylvia Hemminga schuift door
naar het secretariaat en Chris Drost blijft de penningmeester.
Barbara en Hilda zijn algemene bestuursleden.
Barbara, welkom bij de club !!
Bebording de Golle met dank aan Alwin Overwater:
Alwin Overwater heeft ons geholpen om de plattegrond van
Exmorra opnieuw in te richten. Hiermee is beleefexmorra.nl
duidelijk in beeld en het Eksmoarster Runtsje staat voor de
toeristen ook op de kaart. Alwin, bedankt hiervoor !

It “Anske Lootsma”- bankje op Surein:
U heeft ons bijna niet gezien in het dorp met NL Doet, maar
dorpsbelang was wel actief. Anske Lootsma meldde op de
jaarvergadering in 2015 dat een bankje op Surein aan het van
Panhuyskanaal prima in zijn looprondje paste. Dat hebben we
in onze oren geknoopt. Met NL Doet 2016 hebben wij een
bankje gekocht, dit in elkaar gezet met hulp van Sjoerd
Heinsma en Gosse Reitsma en vervolgens heeft Arno
Capteijn met de trekker het bankje gebracht naar de plek aan
het kanaal op Surein. Daar hebben we samen het bankje
ingegraven en geplaatst. Anske Lootsma mocht op de
algemene ledenvergadering op 1 april jl. tot zijn eigen
verrassing het naamplaatje onthullen wat vanaf heden op het
bankje geschroefd is. We hebben er een “Anske Lootsmabankje” bij. Goede ideeën worden beloond !!!

Naambord speeltuin:
De paal van het naambord van de speeltuin was geknapt
waardoor het bord een beetje gevaarlijk voorover helt. Wim
Drost heeft ons geholpen om er een nieuwe paal naast te
zetten, zodat het bord weer stevigheid heeft. Dank hiervoor !
Met NL Doet hebben we weer een rondje speeltuin gedaan. Er
zijn een paar toestellen schoongeboend en een paar kleine
herstelwerkzaamheden verricht. We hebben nieuwe
speelzand aangevraagd en toegezegd gekregen.
Nieuwe Exmorster vlag op de Golle:
Vorig jaar kregen we een dringende
oproep van
Geeske Salverda voor het vervangen van
de grote Exmorster vlag die met
feestelijkheden op de Golle hangt. De vlag werd door de wind
steeds weer rafeliger. Daarop naaide Geeske de vlag dan
steeds weer een stukje in, maar dat kan niet oneindig
doorgaan. We moesten even op zoek naar een digitale
tekening van de vlag, maar met hulp van Alwin Overwater
hebben we een mooi nieuw exemplaar aangeschaft voor het
dorp. Geeske
(en ook Pier Postma) bedankt voor het signaal en voor het
ophangen van de vlag!

Nieuwe aanwijsborden in Exmorra:
Al eerder hebben we u aangegeven dat we bezig zijn de
bebording bij de kerk te vernieuwen. Hier had iemand aan de
borden gehangen en dat kan de bebording duidelijk niet
hebben. Gert Jan Gerrits heeft ons geholpen en heeft een
aantal bedrijven bereid gevonden ons te helpen om
vandalisme proof bebording aan te schaffen. Dit is geen
goedkoop spul. Eelke Brunia heeft het laswerk verricht.

Binnenkort gaan we hier voor de sponsors uitgebreid
aandacht aan geven. Zonder de hulp van sponsors en
vrijwilligers is het voor ons onmogelijk om een dergelijke
bebording voor ons dorp te realiseren. Dank jullie wel !! Op de
foto ziet u overigens de oude borden.

Pannaveld:
We zijn weer een stapje verder met het pannaveld. We
hebben een begroting gemaakt en hebben al een aantal
financiele toezeggingen gekregen, zodat de kans groot is dat
het project ook financieel mogelijk is. Daarna kunnen we zo
spoedig mogelijk starten met de constructie. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.

Huldiging Pieter Jan Leijenaar:
Na marathonloper Willem de Boer in 2014 en in 2015 de
schooljongens kaatsen Christiaan, Dennis en Pieter Jan en
wielrenster Nicole Steigenga in te hebben gehuldigd als
Nederlands Kampioen, hebben we in 2016 nummer 4 in ons
dorp wonen. Pieter Jan Leijenaar is NK muurkaatsen
geworden en vooraf aan het toneelstuk op 2 april jl. door en in
het dorp gehuldigd. Geweldig dat er zoveel vlaggen voor hem
in het dorp hingen. Prachtig !

Leugenbank peukenbak rijker en weer wit gesausd:
De gemeente heeft deze voor ons opgeknapt, zoals wij u dit
eerder melden. Vanaf heden hangt er ook een mooie
peukenbak, zodat het niet meer nodig is deze op de grond te
gooien. Daarnaast hebben Hilda Ettema namens dorpsbelang
en Douwe Sjoerd Heinsma de leugenbank eind april weer wit
gesausd. Het ziet er allemaal weer keurig uit! Hilda en Douwe
Sjoerd dank je wel !!! En Paul Fluttert namens Hilda en
Douwe Sjoerd, bedankt voor koffie en gebak !

Wilt u als particulier nieuwe iepen op uw erf ?
De afgelopen jaren zijn er veel iepen verdwenen door de
iepziekte. De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) probeert de
iepziekte onder controle te krijgen. Dit doet de stichting door
het planten van resistente iepen bij particulieren. Alleen zo
blijft de iep behouden in ons landschap. Heeft u een grote tuin,
monumentaal erf of groot grasveld bij uw agrarisch bedrijf?
Dan kunt u mogelijk kosteloos iepen planten. Er zijn wel
voorwaarden. Zo moeten de bomen voldoende ruimte hebben
om uit te kunnen groeien tot volwassen bomen. Interesse?
Stuur dan een mail naar info@iepenwachtfryslan.nl.
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.

