De Beleef Exmorra Gids is een speciale uitgave
ter gelegenheid voor de opening van de nieuwe en
unieke wandelroute vol kunst, cultuur en natuur

“It Eksmoarster Rûntsje”
De gids staat vol activiteiten, bezienswaardigheden
en tips die de moeite waard zijn om te bezoeken.
Op 14 mei 2016 was de opening in combinatie met
de Open Dag in Exmorra.
Deze wandelroute van ongeveer 1,5 km is een
mooie route door het nostalgische dorp Exmorra.
De komende jaren zal het alleen maar mooier
worden en doorgroeien. En wordt er nog steeds
hard gewerkt aan onder andere de Vlinderhoek en
gigantische Wilde Bloemenweide.
Dus kom zeker een keer kijken in Exmorra.

Beleef Exmorra...... de moeite waard
Exmorra, een pittoreske dorpje tussen Bolsward en
Makkum gelegen in de Zuid-Westhoek van Friesland
is een voormalig vissersdorp en dankt zijn naam aan
het feit dat het vroeger aan het Makkumermeer lag.
Het is zeker de moeite waard om dit dorpje te
bezoeken vanwege de oude boerderijen en
nostalgische pandjes.
Maar er is meer in Exmorra, een tal van bezienswaardigheden zullen u versteld laten staan en enkele
uurtjes bezighouden.
Wat u zeker niet mag missen is de wandelroute vol
kunst, cultuur en natuur “It Eksmoarster Rûntsje”.
Graag nemen we u, met deze gids, mee langs al het
mooie wat Exmorra te bieden heeft.
Meer info kunt u vinden op www.BeleefExmorra.nl
of kom langs bij Glasblazerij 't Quakeltje / Galerie
Staal & Steen.
Blijf op de hoogte en volg al onze activiteiten via
Facebook.com/Exmorra
Wij wensen u veel plezier tijdens
uw verblijf in Exmorra.
Werkgroep Beleef Exmorra
Hangt de vlag uit, dan zijn we OPEN

Agenda Tips
9 april
14 mei

Exmorra - De Eksmoarster Marrenloop
Exmorra - Opening Eksmoarster Rûntsje
- Open Dag Exmorra
16 mei
Bolsward - Fietselfstedentocht
21 mei
Exmorra - Tuinfeest
4 juni
Oosterbierum - Slachtemarathon
24-27 juni Bolsward - Heamiel
15-19 juli Makkum - Makkumer Merke
6-11 aug. Sneek - Sneekweek
18-20 aug. Exmorra - Dorpsfeest Exmorra
24-27 aug. Harlingen - Visserijdagen
28 sept.
Workum - Veekeuringsdag
6 okt.
Bolsward - Bolletongersdei
22 okt.
Workum - Strontrace

De Eksmoarster Marrenloop
Een unieke Wandeltocht, Kidsrun en hardloopwedstrijd
over slingerende paden en door het glooiende
landschap rond Exmorra en Allingawier. Een gebied
wat vroeger tussen de meren en onder water lag, maar
nog steeds “De Mar” genoemd wordt.
Dit jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door
Beleef Exmorra en SV Friesland waarbij de hardloopwedstrijd meetelt voor de clubcompetitie.
Loop mee of loop de tocht later in het seizoen en
geniet van de rijke variatie aan vogels, maar ook
andere diersoorten zoals hazen en zelfs herten kunt u
hier aantreﬀen.

Zaterdag 9 April 2016
Kidsrun:
tot 6 jaar 500 m, 7 t/m 9 jaar 1000 m en tot 12 jaar 1000 m
Inschrijven tussen 9.30 en 9.45 uur
Start om 10.00 uur

Hardloopwedstrĳd:
Afstanden 6,4 - 10 -16 -21 km
Inschrijven tussen 10.00 en 10.45 uur
Start om 11.00 uur
Bij KV Exmorra is beperkte kleed- en douchegelegenheid
Drinken en fruit worden verzorgd (5 km)

Wandeltocht:
Afstanden 6,4 - 10 -16 -21 km
Inschrijven en starten tussen 11.00 en 11.30 uur
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Geschiedenis
Het terpdorp Exmorra is een voormalig vissersdorp,
dat vroeger dichtbij de Zuiderzee lag.
Al in 845 komen we de naam Exmorra tegen in geschriften. Destijds was het in bezit van een klooster in
het Duitse Werden. Het dorp werd in die tijd omringd
door vele vaarten en meertjes, waaronder het Kerkmeer en het Makkumermeer. Aan het begin van de
Dorpsstraat vindt u “It Leantsje” met nog steeds de
herkenbare oude vissershuisjes.
De meeste inwoners verdienden de kost als visser.
De meertjes zijn in de loop der tijd drooggelegd.
Alleen de vaart langs het dorp bestaat nog en komt
uit op de Makkumervaart.
Het dorp Exmorra dankt zijn naam aan het
laaggelegen land. Morra is laag gelegen land (moeras)
aan de oever (igge). De friezen spreken van “Ichsmoarre” later werd dit Exmoarre.
Momenteel telt het dorp zo’n 450 inwoners en vele
verenigingen. Bijzonder is “It Doarpsnijs” een dorpskrantje wat al ruim 50 jaar verschijnt.

De Onderduikersbank
In het begin van Exmorra, komend van Bolsward,
vindt u rechts "De Onderduikersbank" wat een
geschenk is van alle onderduikers die hier een veilig
onderkomen kregen tijdens de 2e-wereldooorlog.

Het Propellermonument
In 1998 is "Het Propellermonument" onthuld ter
herinnering aan de wapendroppings in de omgeving.
De propeller is afkomstig van de Britse Lockheed
Hudson FK790 welke op 6 juli 1944 is neergehaald bij
Kornwerderzand en in het IJsselmeer is neergestort.
De bemanning en enkele geheim agenten hebben het
niet overleefd. Basisschool De Oerdracht heeft het
monument geadopteerd.

Johannes De Doper Kerk
De Romaanse Kerk uit begin 13de eeuw is één van de
oudste bouwwerken in het dorp. Het Godshuis heeft
in de loop der eeuwen het nodige doorstaan.
Zo blies een windhoos in 1836 de toren van de kerk.
Tijdens een renovatie in de jaren ’60 stuitte men op
oude 16de eeuwse muurschilderingen die schuilgingen onder het pleisterwerk. Ook ontdekte men
oude romaanse vensters in de muren. Met de
restauratie zijn deze elementen in ere hersteld.
Naast de oude dorpskerk heeft Exmorra een
Gereformeerde Kerk (momenteel als woonhuis/
shiatsu-praktijk).
Gedurende de zomermaanden is er een expositie en
is De Johannes de Doper Kerk open voor bezichtiging
van Dinsdag t/m Zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Leugenbank met Kruidenbakken
Een leugenbank is van oudsher een plek centraal in
een dorp waar bewoners nieuwtjes en/of roddels
uitwisselen. De leugenbank van Exmorra is traditioneel
gebouwd met een muurtje en afdak als beschutting en
is gelegen op een klein pleintje aan de Dorpsstraat.
Sinds vorg jaar zijn de bloembakken bij de leugenbank
gevuld met heerlijk, geurende kruiden en eetbare
planten waar bijvoorbeeld thee van gezet kan worden.
Iedereen die even een takje Rozemarijn of Thijm nodig
heeft of verse muntthee wil serveren kan hier terecht.
De kruidenbakken worden vol overgave bijgehouden
door Bettie Schellevis en zij geeft advies en simpele
tips om de kruiden te gebruiken bij het eten.
Een groene, geurende aanwinst midden in het dorp,
waar men heerlijk in het zonnetje even kan uitrusten.

Programma 14 mei 2016
10.00 Ontvangst bij Koﬃe & Thee De Golle
±10.45 Oﬃciële opening van "It Eksmoarster Rûntsje"
en "Kunst in de Tuinen" door Wethouder Durk
Stoker op parkeerplaats De Golle.
11.00 Wandeling langs "It Eksmoarster Rûntsje"
Tijdens deze wandeling wordt met korte
verhalen stilgestaan bij alle bezienswaardigheden welke te bewonderen zijn.
12.00 Start "Open Dag"
Tot ongeveer 17.00 uur kunt bij verschillende
hobbyisten, bedrijven en creatievelingen in
Exmorra en Allingawier een kijkje nemen en
de kunst afkijken.

It Eksmoarster Rûntsje
Een idee van een Exmorster, om iets met Foto's en
Gedichten met een wandelroute te doen, is uitgegroeid tot een unieke wandelroute vol Kunst, Cultuur en
Natuur. De werkgroep "Beleef Exmorra" werd opgezet
en allerlei ideeën en wilde plannen vlogen over tafel en
grenzen werden verlegd.
Het moest iets worden voor en door het dorp, waar
iedereen van kan genieten en trots op mag zijn.
De opening van de route is op 14 mei 2016.
Voor deze Pinksterzaterdag zijn we nog druk bezig alles
te realiseren.
We zullen enkele projecten uitlichten, maar het mooiste
is om "It Eksmoarster Rûntsje" zelf te ontdekken.

De Boom
Helemaal gemaakt door het dorp en mede daardoor is
de boom een echt "Community Art-project".
De stam en takken zijn afzonderlijk gemaakt door
Dorpsbelang en verschillende verenigingen uit Exmorra.
De bladeren zijn beschilderd, beplakt en bewerkt naar
eigen inzicht door alle bewoners uit Exmorra.
Een kleurrijk geheel van ongeveer 5 meter hoog.
De boom staat op parkeerplaats "De Golle", de plek
waar "It Eksmoarster Rûntsje" begint. Hier kunt u ruim
parkeren, picknicken en tevens als startpunt voor een
wandel- of fietsroute in de omgeving gebruiken.

Tuorrebout - Lisdodde - Rietsigaar
Het dorp heeft, net als de meeste kleine dorpjes, een
groot aantal hobbyïsten en creatievelingen waar men
helemaal niet bij stil staat of weet van heeft.
Zo heeft Exmorra "Simon Schellevis" die als hobby
het mooie ambacht siersmeden heeft.
Speciaal voor de wandelroute is er een
schitterende Lisdodde gesmeed.
De Lisdodde, Rietsigaar of op zijn
Fries Tuorrebout is een beschermde plant, maar nog vaak te zien
mooie Friese landschap.

Vogelhuisjesboom
Rondom het Kaatsveld treft u verscheidene
foto's en bijpassende gedichten.
Maar ook de kinderen van Basisschool
De Oerdracht hebben hun steentje
bijgedragen door allemaal een eigen
vogelhuisje te beschilderen.
Zo'n vijftig vrolijke, uitbundig gekleurde vogelhuisjes zijn door het hele dorp
opgehangen. De meest vogelhuisjes
hangen in de grote Vogelhuisjesboom
achter het kaatsveld.
De vogelwacht houdt samen met de kinderen alles goed in de gaten en zullen de
huisjes goed verzorgen.

De Hotels van Exmorra
Buiten het sfeervol en landelijk overnachten bij
B&B Huisje 11 heeft Exmorra nog enkele plaatsen om
te overnachten. En hopelijk wordt hier uitbundig
gebruik van gemaakt. Zo zijn er meerdere Insectenhotels te vinden. De grootste staat bij de schaatsbaan,
waar men bij een beetje winter al snel de ijzers onder
kan binden. Dit insectenhotel staat vlak bij de vlinderhoek met de bekende en minder bekende vlinderstruiken. Met een geweldige wilde bloemenweide is er
ook genoeg voedsel voor alle gasten van het hotel
onder andere de bedreigde bijensoorten.
Hopelijk slaan de wilde bloemen het eerste jaar goed
aan en kunnen we snel genieten van een vrolijk,
geurend en kleurrijk geheel.
In de bloemenwei vindt u een Zwaluwtil, waar zwaluwen hoog, droog en veilig hun nestje kunnen verzorgen.
Een aantal zwaluwnestjes zijn gemaakt door keramiekatelier "ArtStikke Leuk". Ook onze watervriendjes, de
eenden, hebben een echt Eendenhotel gekregen.
Het Eendenhotel en de Zwaluwtil waren beide projecten voor de Afdeling Techniek van Het Marne College
uit Bolsward. Geweldig werk mannen.

Street Art "De Slakken van Exmorra"
Trots zijn we op het schitterende ontwerp van
onze op en top "Friese" kunstenaar Frâns Faber
uit Allingawier voor een muurschildering
midden in ons dorp naast Dorpshuis 't Honk.
Frâns is bekend om zijn verfijnde grafische illustraties,
etsen en schilderijen en heeft een heel eigen stijl.
Speciaal voor Exmorra gaat hij de uitdaging aan om
zijn teken- en schilderkunst ook buiten vorm te
geven.
Passend in de thema's van "It Eksmoarster Rûntsje"
kunst en natuur passen de Slakken die traag
over de muur lijken te kruipen. Waarschijnlijk zijn ze
aangetrokken door de beplanting waaronder Hosta's.

Open Dag
Voor het derde jaar houden bedrijven, hobbyïsten en
creatievelingen hun deuren open om hun kunsten te
vertonen en wellicht een demonstratie te geven.
Dit jaar valt de Open Dag gelijk met de opening van
It Eksmoarster Rûntsje op zaterdag 14 mei van 12.00
tot 17.00 uur.
Extra activiteiten dit jaar zijn de vliegershow van Albert
Trinks met De Witte Wieven, een demonstratie van
radiografisch bestuurbare vrachtwagens,
shovels.......etc in Dorpshuis It Honk en een
demonstratie Palingroken door Durk Bakker.
Leuk om een keer te bezoeken is het dynamische en
jonge Melkveehouderij Captein. In de nieuwe,
moderne stal met sleufsilo's is plaats voor 175 koeien
met aandacht voor dierwelzijn en gezondheid. Door de
half open zijkant zijn zelfs in de winter de koeien goed
te zien en zomers lopen ze natuurlijk buiten.
Voor technische vragen zijn leveranciers aanwezig.
Op de Open Dag is er een spannende speurtocht voor
kinderen en kunnen ze kalfjes en lammetjes aaien.

Deelnemers Open Dag
Staal & Steen | Galerie - Atelier - Workshops
Koﬃe & Thee De Golle | Terras - Zaalverhuur
Technisch Bedrijf Exmorra | Div. Bouwtechnieken
Tine Piersma | Bloemschikken
Jacqueline Reijns | Tierlantijntje Kinderschilderijen
Trienke Tjepkema | Vilten Sieraden
Durk Bakker | Demo Palingroken
Glasblazerij 't Quakeltje | Glasblazerij - Atelier - Winkel
Atelier Beppe's Hokje | Olieverfschilderijen en meer
Autobedrijf Tolsma | Showroom - Werkplaats
Melkveehouderij Captein | Nieuwbouw voor 175 koeien
Henriëtte v/d Hel | Weven
Gerard v/d Hel | Fotoclub Exmorra
Simon Schellevis | Siersmeden
B&B Huisje 11| Kijkje in de Bed & Breakfast
KV Exmorra | Kaatspartij op het sportveld
Huize De Vleugel | Muziek & Verhalen Paul Fluttert
ArtoGraph | Graveerbedrijf
Bettie Schellevis | Kruiden bij de Leugenbank
Dorpshuis 't Honk | Eten en Drinken
Thea de Boer | Hara Schoonmaakmiddelen - Bodycare
Dirk & Tine Smoor | Ned. Liedjes - Boeken - Schilderij
Jolanda Ypma | Oriflame - Visagie
ArtStikke Leuk | Keramiekatelier - workshops
Joh. De Doperkerk | Bezichtiging - Bijbelquiz
J.A. van den Berg | Tech. Installatie Bedrijf (Allingawier)
Frâns Faber | Atelier De Frije Wijn (Allingawier)

Demonstratie Trucks, Kranen....etc.
RC Truck Team Fryslân is een kleine, enthousiaste
groep modelbouwers die, mede in clubverband,
realistische schaalmodellen van 1:14 maken van onder
andere vrachtwagens, kranen, shovels.......enz.
Aangezien gedreven mannen ook willen rijden, graven,
hijsen en bijvoorbeeld grond verzetten, hebben ze een
schitterende baan gemaakt waar ze al deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Zaterdag 14 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur wordt er
een demonstratie van RC Truck Team Fryslân
gegeven in Dorpshuis 't Honk in Exmorra.
Zeker de moeite waard om even binnen te lopen en
misschien loopt u zelf ook wel warm voor de modelbouw en worden jongensdromen werkelijkheid.

De Witte Wieven van Exmorra
Witte Wieven zijn mythische wezens uit sages over
spoken en geesten die uit mistflarden omhoog komen
in moerasgebieden en onheil brengen.
Op zaterdag 14 mei laat vliegeraar Albert Trinks zijn
Witte Wieven opstijgen vanuit het oude moeras van
Exmorra. Een wonderlijk schouwspel waarbij de wind
alles tot zijn verbeelding laat komen.
Hoog in de lucht of
juist mystiek laag bij de grond.....

Tijdens de eerste editie van Kunst in de Tuinen kunt u
een grote verscheidenheid aan kunstobjecten bewonderen in Exmorra.
In totaal doen 21 kunstenaars mee met deze unieke
tentoonstelling. U zult verschillende technieken en
materialen ontdekken waaronder beeldhouwkunst,
schilder-kunst, glaskunst, keramiek.....etc.
Alle kunst is te vinden in de buitenlucht en tuinen van
bewoners op de route van "It Eksmoarster Rûntsje".
Kunst in de Tuinen begint op zaterdag 14 mei 2016
en eindigt op zaterdag 3 september 2016.
Meer informatie over de kunstenaars vindt u op de
volgende pagina's en op onze website
www.BeleefExmorra.nl/kunstindetuinen2016

Kom, Kijk en Beleef Exmorra.
U zult versteld staan hoeveel er te bewonderen is,
want Exmorra is volop in beweging. U ziet al snel
welke bezienswaardigheden open zijn voor publiek,
want dan hangt de Beleef Exmorra-vlag feestelijk uit.
Bezoek ook www.BeleefExmorra.nl en blijf op de
hoogte van de laatste nieuwtjes, evenementen,
fiets- en wandelroutes in de omgeving........etc.
Heeft u mooie foto's gemaakt tijdens uw bezoek?
We zijn natuurlijk nieuwsgierig.
U kunt deze mailen naar promotie@beleefexmorra.nl
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Op www.BeleefExmorra.nl vindt u de laatste informatie

