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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 ?

Onkruidbestrijding:
Het is u vast en zeker wel opgevallen, het vele onkruid op
diverse plaatsen in ons dorp. Ondanks verschillende
meldingen vanuit het dorpsbelang. heeft de gemeente
besloten alleen in april en september Exmorra te borstelen en
hiermee het onkruid te verwijderen. Vooral bij het
onderduikers bankje (voor de woning Jentsje Wijnalda) en bij
de leugenbank was het bar en boos. Juist op het moment dat
wij contact hadden met de gemeente en dat Simon en Ria
Steigenga al veel onkruid bij de Leugenbank hadden
verwijderd, was alles een dag later helemaal schoon en met
zout bestrooid. Navraag leert dat Paul Bijlsma en Gerard van
der Hel hiervoor hebben gezorgd. Het is vervelend dat het zo
moet, maar wel geweldig dat jullie dit voor ons hebben
gedaan, waarvoor grote dank aan Gerard en Paul.
Mochten er de komende tijd meer plekken met teveel onkruid
zijn, blijf het melden bij de gemeente via de website. Wellicht
gaat de gemeente het beleid herzien bij een grote hoeveelheid
aan klachten.

NK autocross klasse Rodea Ronald Rudolphi:
Zodra u dit bericht leest, is, als alles goed is gegaan, Ronald
Rudolphi in ons dorp gehuldigd als Nederlands Kampioen
autocross in de klasse Rodeo. Geweldig, we genieten enorm
an al die Nederlands Kampioenen in ons dorpje!!

Zomerreces:
In verband met de vakanties die er aan zitten komen gaan ook
wij met zomerreces. Even twee maanden rust en in
september gaan we weer volop aan de slag. Mocht er in de
tussentijd wat zijn, meldt het bij de gemeente of zoek één van
de bestuursleden op.
Bediening brug Eksmoarstersyl:
Meerdere malen hebben we contact gehad met de gemeente
SWF inzake de bediening van de brug op de Syl. De
gemeente heeft met ons meegedacht en van alle waterkanten
borden opgehangen met telefoonnummers om tijdige opening
van de brug te organiseren. De gemeente heeft ons ook
gevraagd als de brug niet tijdig wordt opengedraaid, dit bij hen
te melden. Dit vragen wij dan ook aan u. Heeft u klachten over
de bediening, wilt u dit dan mailen naar Info@exmorra.nl ter
attentie van Hilda Ettema. Hierbij graag vermelden, datum
en tijd van het moment.

Pannaveld:
We gaan binnenkort van start. De gemeente gaat de bomen
na het dorpsfeest rooien. Daarna worden de wortels er door
ons uit gehaald en wordt er grond uitgegraven. Voor eind
september hopen we het staalwerk klaar te hebben en gaan
we er vanuit dat de constructie rondom het veld gereed is.
Daarna moet de ondergrond voor het kunstgras erin. De
planning is dat in oktober het kunstgras er in komt te liggen.
Alles uiteraard onder voorbehoud. We houden u op de hoogte.

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, Barbara Overwater en Sarie
Lycklama à Nijeholt.

