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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 ?
ALV aankondigen

Gebruik welkomstborden voor iedereen:
Sinds een aantal maanden hebben we prachtige
welkomstborden bij de toegang van ons dorp staan.
Organiseer je een darttoernooi, biljarttoernooi, een feestje of
wat voor spectakel dan ook en wil je dit de dorpsbewoners
laten weten. Kondig dit dan aan op de borden. De
welkomstborden mogen ook door andere verenigingen,
stichtingen enz. gebruikt worden om evenementen aan te
kondigen, hoe klein of hoe groot ook. We hebben een paar
blanco bordjes besteld waar je met plakletters het evenement
kunt aankondigen. Maak er gebruik van ! Dan wordt het een
dynamisch bord en er gebeurt genoeg in ons dorp.. Wilt u een
bord gebruiken, vraag dan even een bestuurslid van DB.
Zij kunnen u verder helpen.

Overleg Dorpsbelang Allingawier:
Jaarlijks hebben we op de agenda om te overleggen met
Dorpsbelang Allingawier. Waar kunnen we elkaar versterken
en waar hebben we elkaars hulp nodig. Een goed overleg, we
hebben beide een aantal punten meegenomen om uit te
werken.

Algemene Ledenvergadering:
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 1 april a.s.
in it Honk. Noteert u het in de agenda ? Notulen en agenda
worden nog huis-aan-huis bezorgd.

Pannaveld:
Vorige maand hebben we u aangegeven dat we plannen
hebben voor het realiseren van een pannaveld. Dit zou een
mooie speelvoorziening zijn voor de jeugd ook in natte en
winterperioden. Na overleg met de gemeente en een
mogelijke kooi te hebben bekeken bij dorpsbelang
Hindeloopen hebben we inmiddels ook overleg gehad met de
Kaatsvereniging en de OV. De inloopavond met de
omwonenden is inmiddels geweest en hun reactie is positief,
bovendien hebben we nog een paar welkome tips van hen

meegekregen voor de verdere vormgeving van de pannakooi.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Paal wandelroutes bij de kerk:
U zult het vast wel gezien hebben, de paal bij de kerk met de
wandelroutes was na oud & nieuw uit de grond en lag bij de
Leugenbank. Een oplettende dorpsbewoonster attendeerde
ons op het onveilige gat in de tegels. Wij hebben dit gemeld
bij de gemeente, zij hebben het gat gedicht, echter hebben de
paal niet teruggezet. Inmiddels heeft de gemeente
aangegeven dit te gaan herstellen. Wordt vervolgd, bedankt
voor het melden ter voorkoming van ongelukken.
Referendum 6 April 2016:
Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend
referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en
Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar
lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en
economische samenwerking, en vooral over handel. Waarover
gaat het referendum precies? Op het stembiljet komt de
volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot
goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en Oekraïne? Via de ‘wet tot goedkeuring’
wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste
en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het
referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of
niet. Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in? Een
associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag,
tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen.
De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze
overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko.
Landen spreken er in af politiek en economisch meer te gaan
samenwerken. Verder info via www.referendum-commissie.nl.

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.
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info. Een groet
namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij, Hilda Ettema, Chris
Drost, Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt.

