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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 Pannaveld is nog maar net klaar of het wordt al lekker
gebruikt. Zo hoort het ook. Dankzij de vele vrijwilligers hebben
we dit project goed kunnen afronden waarvoor onze dank. We
kijken nog wanneer en hoe we het veld officieel gaan
“openen”.

Gladheidsmaatregelen
De winter brengt ons naast mooie plaatjes van sneeuw en ijs
helaas ook ongemak in de vorm van gladde straten. De
gemeente draagt er zorg voor dat de straten in het dorp,

indien nodig, gestrooid zullen worden. Mocht dit bij gladheid
niet gebeuren dan kunt U dit middels MOR-melding aan de
gemeente melden. Stelt U ons ook even op de hoogte, dan
kunnen we dit in het Bestuurlijk Overleg met de gemeente
bespreken.
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.
Afscheid Jaap Wittermans
Jaap Wittermans heeft tijdens de afgelopen
bestuursvergadering afscheid genomen als dorpscoördinator.
Het is inmiddels duidelijk geworden wie hem gaat opvolgen;
Yvonne Sieswerda. Wij willen Jaap danken voor het vele werk
wat hij voor ons en Exmorra gedaan heeft en willen Yvonne
welkom heten als dorpscoördinator.
Regiofinale het Slimste Dorp van Friesland
21 Januari is het zover. Het team uit Exmorra (Hilda, Douwe
Sjoerd, Sarie, Ida en Pieter-Jan) zal aantreden in de
regiofinale van het Slimste Dorp van Friesland welke
plaatsvindt in het Dorpshuis it Joo te Oudega. Fans uit
Exmorra zijn van harte welkom. Vanuit de organisatie mogen
33 fans ons team aanmoedigen voor een plek in de grote
finale. Wilt u ons komen toejuichen laat het ons weten via
info@exmorra.info. Dan kunnen wij u op de lijst zetten.

60 jaar bestaan:
Op 31 maart 2017 bestaat het Dorpsbelang 60 jaar. Hoewel
we veel materiaal digitaal in ons archief hebben kan het zijn
dat er bij u nog ergens oude stukken van het Dorpsbelang
liggen. Graag zouden wij dit vernemen. Op deze manier
kunnen we ons archief verder invullen en de geschiedenis van
het Dorpsbelang nog beter in kaart gebracht.
Rest ons nog U nog een gezond en mooi 2017 toe te wensen.
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.

