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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?
Pannaveld:
Het gaat snel met de bouw van
het pannaveld. Zoals u wellicht
opgevallen is, ligt het kunstgras
er in. De laatste weken is er
veel onrust in Nederland
geweest over de rubber korrels
die op sommige
kunstgrasvelden wordt gebruikt.
Wij kunnen u zeggen dat voor het pannaveld geen rubber
korrels worden gebruikt maar zand. Uw kind kan dus met een
gerust gevoel straks gebruik maken van het pannaveld.
Gezellig avondje:
Op 19 november aanstaande wordt er door het Dorpsbelang
een gezellige avond voor het dorp georganiseerd. We hebben
het teaterduo Klún & Knoffelhakke bereid gevonden om naar
Exmorra af te reizen. Op 19 november zullen ze hun
theatershow in ’t Honk ten gehore brengen. Zie bericht elders
in Doarpsnijs.
Uitrit ’t Honk:
We krijgen regelmatig berichten van inwoners van Exmorra
dat er fietsers zonder te kijken vanuit de uitrit van ’t Honk de

weg op rijden. Met de komst van het bruggetje is het makkelijk
geworden om via de ijsbaan naar ’t Honk te gaan. We willen er
echter op wijzen dat dit pad een voetgangerspad is en geen
fietspad. Voor de automobilisten onder ons: let alstublieft op
bij de uitrit van ’t Honk.
Trappetje Opfaert:
Men heeft ons geattendeerd op het feit dat men
slecht uit de Opfaert kon komen als men hierin
valt of zwemt. Als Dorpsbelang vinden we dit
een ongewenste situatie. In het kader van de
Burendag hebben we hier een trappetje
geplaatst zodat men in de toekomst makkelijker
de Opfaert uit kan komen.
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info. Een groet
namens Dorpsbelang: Chris Drost, Hilda Ettema, Sylvia
Hemminga, Barbara Overwater en Pieter Jan van Ooij.

