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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?

Zomerreces:
In verband met de vakanties die eraan zitten komen gaan ook
wij met zomerreces. Even twee maanden rust en in augustus
of 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.
Opening Pannakooi
Eindelijk, na een jaar van voorbereiding en bouw, werd de
pannakooi 8 juli officieel geopend. Er waren veel inwoners
(volwassenen en kinderen) aanwezig om deze opening bij te
wonen. Als eerste werden alle vrijwilligers die aan de kooi
gewerkt hebben en de sponsors die het financieel mogelijk
maakte in het zonnetje gezet. Als bijzondere gast liet wereldkampioen groundmoves Nasser El Jackson zijn kunsten zien.
Ook verzorgde hij twee clinics voor de jeugd om op deze wijze
de eerste stappen in deze bijzondere vorm van sport onder de
knie te krijgen. Na afloop werden aan alle kinderen voetballen
uitgedeeld zodat ze later nog in de pannakooi kunnen oefenen. Al met al was het een mooie en vooral sportieve openingen van onze schitterende pannakooi.

Speciale dank aan de vrijwilligers en sponsors

Clinic met Nasser El Jackson

Dorpsbarbecue
Vanwege het overlijden van Foppie Kooistra hebben wij, als
Dorpsbelang, besloten om de dorpsbarbecue op 15 juli niet
door te laten gaan. In overleg met de kaatsvereniging hebben
wij nu een nieuwe datum geprikt: 2 september. Meer informatie kunt u elders in het Doarpsnijs vinden.
Contributie
De komende weken gaan we nog een laatste ronde lopen
voor degene waarbij het nog niet gelukt was om de contributie
op te halen. U kunt ons ook machtigen. Dan wordt het bedrag
(10 euro in 2017) automatisch naar ons overgemaakt.
Melding Openbare Ruimte (MOR):
Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende
stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal
klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed
omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MORmelding doen via de gemeente app welke te downloaden is
via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke
situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of
bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan
de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene
nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding
openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat
het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer!
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info.

Een groet namens Dorpsbelang: Alwin Steigenga, Barbara
Overwater, Hilda Ettema, Sylvia Hemminga en Pieter-Jan van
Ooij.

