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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 ?

Open monumentendag:
Heeft u altijd al eens in de Houtzaagmolen in Woudsend willen
kijken? Of bent u benieuwd hoe de Ayasofya Moskee in Sneek
er van binnen uitziet? Houd dan zaterdag 12 september vrij in
uw agenda. Dan is het namelijk Open Monumentendag.
www.openmonumentendag.nl
Koploperproject Kans: maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Heeft u een kleine onderneming en zou u graag meer willen
doen met duurzaam of maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO)? Pak dan nu uw kans en doe mee met
het Koploperproject Kans.
Lees verder om te kijken hoe het werkt.
www.koploperproject.nl/kans

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.
Hoe werkt het?
U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten via het
inventarisatieformulier. Dit verplicht u verder tot
niets. Op dit moment is het belangrijkste doel
om provinciebreed in kaart te brengen waar de
behoefte aan snel en betrouwbaar internet
leeft. Door u tevens aan te melden voor de
nieuwsbrief, blijft u op de hoogte van de
vervolgstappen.
Wat is de planning?
Het is de verwachting dat rond de zomer van 2015 een
Breedbandfonds wordt gestart. Door middel van dit systeem
ondersteunt de provincie de aanleg van een netwerk voor snel
internet in de buitengebieden van Fryslân waar nog geen
kabel- of glasvezelaansluiting aanwezig is (de zogenoemde
witte gebieden).
Grutterswinkel:
Actie behoud Grutterswinkel loopt. Inmiddels
kunnen we tijdens het seizoen de winkel
donderdag, vrijdag en zaterdag openhouden.
Er hebben zich voldoende vrijwilligers
aangemeld uit ons dorp. Dank aan de
organisatie hiervan (Diny Drost, Johan de
Groot, Hilda Ettema Alwin Overwater en Sarie namens DB
hebben een gesprek gehad met stichting Doarp en Bedriuw
om te kijken of zij ons kunnen helpen bij het behoud van de
Grutterswinkel. Inmiddels is duidelijk dat we het pand moeten
kopen. Zodra wij meer weten, houden wij u op de hoogte.

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

Dorpsvisie 2015 werkgroep Golle, werkgroep duurzaam
en werkgroep jeugd:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle
activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In
2015 ligt de focus o.a. op de werkgroep Golle, de werkgroep
duurzaam en de werkgroep jeugd. Mocht iemand
belangstelling hebben voor de werkgroep duurzaam, Golle of
de werkgroep jeugd, dan graag melden bij één van de
bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook jongeren zelf zijn.
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.

