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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.
Algemene Ledenvergadering:
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 7 april a.s.
in it Honk. Noteert u het in de agenda? Notulen en agenda
worden nog huis-aan-huis bezorgd.
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.
Verkeerstelling:
Zoals u wellicht gezien hebt staat er ter hoogte van het
Quakeltje een snelheidsmeter/verkeersteller. Op deze manier
hopen we inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer wat

dagelijks door ons dorp rijdt. Anderzijds willen we weten met
welke snelheid men het dorp passeert. Mochten we te zijner
tijd de resultaten krijgen dan zullen we dit aan u meedelen.

NL Doet:
Op 10 en 11 maart is het NL Doet. Vanuit het Dorpsbelang
willen we, onder andere, de zandbak in de speeltuin
aanpakken. Het viel ons op dat het zand flink vervuild is en
vaak door katten gebruikt wordt. We gaan deze vuile grond nu
vervangen door nieuw speelzand zodat de jeugd weer op een
plezierige manier in de zandbak kan spelen.
60 jaar bestaan:
Op 31 maart 2017 bestaat het Dorpsbelang 60 jaar. Wij zijn
nog steeds op zoek naar oude stukken van het Dorpsbelang.
Heeft u nog wat liggen laat het ons even weten.

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.

