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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 ?

Nieuw bestuurslid:
Gosse Reitsma heeft dit jaar zijn termijn erop zitten en als
bestuur zijn we samen op zoek gegaan naar een nieuw
bestuurslid. En die hebben we gevonden ! We zijn enorm trots
u te kunnen melden dat Pieter Jan van Ooij bereid is
gevonden zitten te nemen in het bestuur van het dorpsbelang.
Speelmatten onder speeltoestellen speeltuin:
U heeft het vast en zeker al
gezien. De gemeente heeft in
overleg mooie matten geplaatst
onder de speeltuintoestellen.
Hierdoor is onze speeltuin weer
een stukje meer aangekleed.
Het ziet er weer mooi uit !! Een
ontwikkeling waar we blij mee
zijn.
Bestrating langs weg voor woning O. Steigenga:
Eigenlijk het terrein van DB Allingawier, maar op de Algemene
Ledenvergadering begin april 2015 werd door één van de
aanwezigen opgenoemd dat de bestrating naast de weg bij
familie O. Steigenga voor er niet goed bij lag. Wij hebben dit
punt na de vergadering geagendeerd op onze actielijst. Totdat
wij al een paar dagen later zagen dat de gemeente dit punt
zelf heeft opgepakt. Alle stenen liggen er weer netjes in.
Actiepunt opgelost !!

Grutterswinkel:
We hebben u samen met stichting AldFaers Erf een flijer
bezorgd waarin de nood wordt uitgesproken over het behoud
van de Grutterswinkel voor ons dorp. 4 bewoners (Johan de
Groot, Diny Drost, Alwin Overwater en Gerard van der Hel)
hebben zich gemeld om mee te denken om de Grutterswinkel
voor ons dorp te behouden. We hebben tijd nodig om plannen
te maken om het Grutterwinketje te behouden voor ons dorp.
Daarna kwam het bericht dat stichting AldFaers Erf geen
vrijwilligers heeft om het winkeltje in 2015 open te houden. Dat
zou betekenen dat het winkeltje per direct gesloten zou
worden. Dit heeft ons genoodzaakt om in ons dorp op zoek te
gaan naar vrijwilligers die het winkeltje gedurende
zomermaanden willen bemannen. Dankzij Diny, Johan,
Alwin en Gerard is er inmiddels een lijst vrijwilligers die
zich beschikbaar heeft gesteld om 1 of meerdere
dagdelen het winkeltje te bemannen. GEWELDIG !!! Dit is
een prachtig begin voor ons !!! Daarnaast hebben Alwin en
Sarie een eerste gesprek gehad met stichting Doarp en
Bedriuw Fryslân. (DBF). Zij hebben ervaring met dit soort
situaties en kunnen ons op weg helpen om goede plannen te
maken. Echter plannen maken kost tijd en geld. We hebben
aan stichting AldFaers Erf tijd gevraagd en gaan samen met
DBF een subsidieaanvraag opstarten om gelden te kunnen
krijgen voor het maken van plannen. Met deze gelden kan
DBF weer uren vrij maken om ons te helpen plannen maken.
Jaa.. dit is geen inkopper en hier moeten we echt serieus aan
de bak.
Hoe dan ook, we gaan
ervoor ! En uiteraard
houden we u op de
hoogte.

Foar Elkoar tuinonderhoud:
Op de oproep van vorige maand hebben zich 5 kinderen
gemeld die wel tuinonderhoud willen verrichten. Maar we
zoeken nog wel tuinen. Is het tuinonderhoud u teveel
en kunt u soms of wekelijks wel een hulpje
gebruiken? Meldt u dan bij coördinators
tuinonderhoud Pieter Zuidema. Hij zorgt ervoor dat de
contacten worden gelegd en dat er eerst begeleiding
bij aanwezig is. Zie contactgegevens Foar Elkoar.
Diny Drost is namens de werkgroep Foar Elkoar bij een
gemeentelijke bijeenkomst geweest waar diverse mensen
vergelijkbare initiatieven bespraken. Men reageerde hier zeer
verrast en enthousiast op onze opzet van Foar Elkoar.
Nogmaals dank aan Klaske Ypma-Prins en de coördinatoren
(Pieter, Diny, José, Simon, Sjouke en Griet) van Foar Elkoar.

Dorpsbelang voor verenigingen, stichtingen met
bestuursproblemen of financiële problemen
In de dorpsvisie staat ook vermeld dat het dorpsbelang zich
ten doel gesteld heeft om er voor verenigingen en stichtingen
in ons dorp te zijn die zorgen hebben over de financiën, het
krimpende aantal leden of over het voorbestaan van hun
bestuur. Mocht u met één van deze problemen worstelen, dan
kunt u zich bij ons melden. Wij gaan samen met uw bestuur op
zoek naar ondersteuning voor uw probleem.
Snel internet op het Friese platteland:
Woont u in een buitengebied en wilt u ook een goede snelle
internetverbinding? Meldt u zich dan gratis aan op
www.friesland.opglas.nl. Vraag ook uw buren en andere
mensen in uw omgeving om dit te doen. Bij voldoende

belangstelling kan een vraagbundeling worden gestart.

Foar elkoar:
Welke ondersteuning wordt geboden ?
1. Ondersteuning administratieve- en financiële
ondersteuning
Coördinator Diny Drost
Tel. 0515-573595 of 06-555343346
2. Ondersteuning schoonmaakklusjes, het brengen van
bezoekjes en overige zaken
Coördinator José Altena
Tel. 0515-574546 of 06-14940016
3. Ondersteuning autorijden en boodschappen
Coördinatoren Sjouke en Griet de Boer
Tel. 0515-575221
4. Ondersteuning (technische) klussen
Coördinator Simon Schellevis
Telnr. 0515 580581
5. Ondersteuning tuinonderhoud
Coördinator Pieter Zuidema
Tel. 0515-574583 of 06-29330472

.
Melding onderhoud:
Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende
stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen ? Dan
kan dit via het Dan kan door een klachtenformulier in te
leveren bij de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er
gevaar bestaat voor de omgeving? Bel dan de gemeente via
(0515 - 48 90 00).
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info
Een groet namens Dorpsbelang: Gosse Reitsma,
Hilda Ettema, Chris Drost, Sylvia Hemminga en
Sarie Lycklama à Nijeholt.

