


www.exloovooruit.nl  2 
 

 



www.exloovooruit.nl  3 
 

DE BOERHOORN       december 2018 
 
Kopij voor het januari nummer graag vóór 30 december naar: info@exloovooruit.nl 
Het januari boekje zal rond 9 januari in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening houden 
bij aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws  
Blz.    9 Toneelvereniging Nut en Genoegen / Oudejaarswandeltocht 
Blz.  12 Kerst in Exloo 
Blz.  15 Flessenactie 
Blz.  16 Ijsvereniging de Rol / Schoolfeest 
Blz.  18 Zonnepanelen 
Blz.  20 Lichtjesavond / VriMiBo 
Blz.  25 Gedicht: December-tied 
 
De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt 12 x per jaar 
en wordt huis aan huis verspreid in Exloo. 
 
Bestuur Stichting Exloo Vooruit: 
M. Sluijmer (voorzitter) 
A. Middeljans (secretaris) 
H. Gelijk (penningmeester / redactie Boerhoorn) 0591 548429 
 
Bank: NL82RABO0348054173 t.n.v. Stichting Exloo Vooruit te Exloo 
E-mail:  info@exloovooruit.nl 
 
Correspondentie adres:  
A. Middeljans – Boslaan 2 – 7875 AR Exloo 
Telefoon: 0591 549745 
 
 
 
 
 

 

 Advertentietarieven Boerhoorn: 

• Incidentele advertentie:   € 20,-  per hele pagina 

• Maandelijkse advertentie: € 100,- per jaar voor 1/3 pagina 

• Maandelijkse advertentie:  € 175,- per jaar voor 1/2 pagina 

• Maandelijkse advertentie:  € 325,- per jaar voor 1 hele pagina 

mailto:exloovooruit@hotmail.com
mailto:info@exloovooruit.nl
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt alweer de laatste Boerhoorn van 2018.  
In dit nummer de traditionele aankondigingen van de Kerstmarkt, het 
Kerstconcert met de schapen, de Oudejaarswandeltocht en het 
Carbidschieten.  
Verder nog een informatief stuk over de gezamelijke aanschaf van 
zonnepanelen in Exloo. 
 
Veel leesplezier,  

namens de redactie, 

Hendrik Gelijk 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2018?  

(zie formulier voor automatische SEPA incasso elders in dit blad) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Donatiemeter: 

JAAR AANTAL DONATEURS BEDRAG 

2015 183 €  1262.50 

2016 187 €  1195.00 

2017 172 €  1136.50 

2018 163 €  1067.50 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
AGENDA DECEMBER 2018 EN JANUARI 2019: 

Wanneer Wat Waar 

   

14 december kerstmarkt 18:00-21:00   Brink 

21 december kaart- /spelavond 20:00   Dorpshuis 

30 december Wandeltocht Dorpshuis 

31 december Carbidschieten Voetbalveld 

4 januari kaart- /spelavond 20:00   Dorpshuis 

19 januari Heel Exloo .... proeft Dorpshuis 
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Machtiging doorlopende SEPA incasso 

 
 

Naam incassant:    Stichting Exloo Vooruit 
Adres incassant:     Boslaan 2  
Postcode/Woonplaats incassant:  7875 AR Exloo 
Land incassant:    Nederland 

Incassant id:    NL14ZZZ410180180000 

Kenmerk machtiging:   Donatie SEV 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Stichting Exloo Vooruit om doorlopend (1x per jaar) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van € _____  van uw rekening af te schrijven en 

• uw bank om doorlopend (1x per jaar) een bedrag van € _____  van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Exloo Vooruit 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Algemene contract informatie: 

Naam  
 

Adres  
 

Postcode en 
Woonplaats 

 
 

Telefoonnummer  
 

E-mail   
 

Bank-/ Gironummer 
 

 

 
 
Ondertekening 
 

Datum:  
 

 
 
Handtekening:                                
______________________________________________ 
 
 
Dit fomulier uitknippen, ondertekenen en opsturen naar Stichting Exloo Vooruit. 
 
Stichting Exloo Vooruit Telefoon: 0591-549745 Rekeningnummer:  

Boslaan 2 e-mail: info@exloovooruit.nl NL82RABO0348054173 

7875 AR Exloo Internet: www.exloovooruit.nl KvK nr. : 41018018 
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DORPSHUISNIEUWS 
 
 

Zonnepanelen voor dorpshuis en school 

Velen zullen het inmiddels hebben gezien maar ons dorpshuis en de school 
zijn in het kader van duurzaamheid voorzien van 165 zonnepanelen. Een 
gekoesterde wens om het dorpshuis te voorzien van zonnepanelen is eind 
november gerealiseerd. Na een voorbereidingsperiode was onze gemeente in 
staat om nog in dit kalenderjaar tot realisatie over te gaan. Hiermee kan het 
dorpshuis één punt van het verlanglijstje schrappen. Hiermee komt het onder-
werp toiletvernieuwing/-renovatie bovenaan het lijstje te staan. Ondanks de 
geringe aanpassingen zal het dorpshuis zich inzetten om ook dit stukje pre-
historie in de geschiedenisboeken te krijgen. 

 

Cursus opleiding verantwoord alcohol schenken 

Het dorpshuis heeft twee cursussen laten houden en daarmee zijn er 11 
vrijwilligers van het dorpshuis die het certificaat verantwoord alcohol schenken 
hebben ontvangen. Mede daardoor kan ons dorpshuis voldoen aan gestelde 
wet- en regelgeving. Alle deelnemers bedankt voor jullie inzet. 

Het dorpshuis wenst iedereen gezellige feestdagen toe en samen zullen 
we proberen het woon- en leefklimaat ook in 2019 voor Exloo te 
ondersteunen. 

 

 

 
Nieuws van de Activiteitencommissie: 
KLAVERJASSEN 

De vijf gehouden avonden waren gezellig en de deelname is redelijk constant. 
Altijd plaats voor meer kaarters. Even bijpraten over de dorpsgebeurtenissen 
samen met een hapje en een drankje staan garant voor een plezierige avond. 
De hapjes worden verzorgd door Fam. Pater van De Spar. De volgende avon-
den zijn 21 december, 4 en 18 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart en de 
slotavond is 12 april. Vaak wordt de vraag gesteld of het competitiekaarten is. 
Dat is onjuist. Elke gezellige avond staat op zichzelf met leuke prijsjes. 
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De agenda van de Activiteitencommissie: 
Om alvast in de agenda te noteren: 
14 december Kerstmarkt 
30 december Wandeltocht 
31 december Carbidschieten (georganiseerd door Carbidteam Exloo) 
 
Om alvast in de agenda te noteren voor volgend jaar: 

 
19 januari 2019   Heel Exloo …… proeft! 

13 februari 2019 Valentijnknutselen 

 

De intocht van Sinterklaas op 24 november was zeer geslaagd en erg gezellig. 
Grote dank aan de fantastische hulptroepen, de ondernemers en onze 
burgemeester. 
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TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN 
Over ruim 6 weken is het zover en staan we voor de eerste keer dit seizoen op 
de planken met het stuk “Oppassen geblazen” van Piet de Vries.  Begin 
januari wordt de automatische incasso geïnd en ontvangt u de 
donateurskaarten in uw brievenbus. Dit systeem heeft vele voordelen, voor u 
en onze leden: u hoeft niet thuis te zijn, contant geld in huis te hebben en onze 
leden hoeven niet op bepaalde tijdstippen langs de donateurs en met geld 
over straat. Mocht u nog niet gekozen hebben voor een incasso, dan komen 
onze leden uiteraard begin januari gewoon bij u aan de deur om de 
donateurskaarten te overhandigen en kunt u als u dat wilt alsnog kiezen voor 
een automatische incasso m.i.v. volgend jaar. 

Op 16 januari van 19.00-19.30 uur kunnen de toegangskaarten gehaald 
worden. Dit staat uiteraard ook vermeld op uw donateurskaart. Niet-donateurs 
kunnen kaarten halen tussen 19.30- 20.00 uur. 

De uitvoeringen zijn op vrijdag 25 januari, zaterdag 26 januari, vrijdag 1 
februari en zaterdag 2 februari bij Zaal Bussemaker.  

Nog geen donateur? Neem dan contact op met Ellen Schrik, 0591-548049 of 
ellen@atschrik.nl. 
Op vertoon van uw donateurskaart ontvangt u (een) gratis toegangskaart-(en) 
voor een van de uitvoeringen. 

Wij repeteren nog even door en wensen u alvast fijne feestdagen en een 
goede jaarwisseling! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (Advertentie) 
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Bij de buren! 
4 weekenden snuffelen tussen 

gepimpte meubeltjes, thee, sieraden, woondeco, 

vogeltaarten, groendecoraties en meer moois. 

Dat kan op Zuideinde 18 en 20 in Exloo 

Wanneer? 

14 en 15 december 

Hoe laat? 

Van 13.00 tot 17.00 uur 

U bent van harte welkom. 

Bijoke, Home, Gifts en Garden 

Vrouw & Co 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IJSvereniging de ROL 

De automatische afschrijving van de donateurs van ijsvereniging DE ROL zal 
plaatsvinden rond 15 december. 
Houdt hier rekening mee met uw saldo. 
Elk saldo wat niet kan worden afgeschreven kost ons geld. 
Bestuur ijsver. DE ROL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfeest 2019 – update van de Schoolfeest commissie 
Zoals al eerder aangekondigd, tijdens het Pinksterweekend 7-10 juni 2019 vieren 
we in Exloo het 95-jarig bestaan van onze Basisschool. Traditioneel worden de 
straten versierd, is er een feestdag op school met o.a. een optocht door het dorp 
en is er het hele weekend een feestprogramma met diverse activiteiten voor jong 
en oud. Ook het Schaapscheerdersfeest is net als altijd op de zaterdag voor 
Pinksteren en zal in het programma verweven worden.  
 
In diverse straten wordt er al druk overlegd over hoe met het thema GOET VOUT 
de straat te versieren. Is er in jouw straat al wat actie? Is het een idee om tijdens 
een kerst- of nieuwjaarsborrel in de straat het onderwerp eens aan te snijden?  
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Exloo goedkoop aan de zonnepanelen? 
 
Initiatief 

GroenLeven zonne-energie is samen met enkele agrarische bedrijven uit 

Exloo gestart met het oprichten van een zonnepark in Exloo. De verwachting is 

dat er eind 2019 gestart wordt met de bouw van het zonnepark. De werkgroep 

zonnepark Exloo heeft Groenleven benaderd over mogelijkheden tot collectief 

inkopen van zonnepanelen voor de (aangrenzende) inwoners van Exloo. 

Groenleven wil hieraan meewerken, mits er voldoende  interesse is. 
 
Hoe werkt het? 

Alle (aangrenzende) inwoners van Exloo kunnen zich gratis en vrijblijvend 

aanmelden.  Bij voldoende interesse wordt de volgende fase ingezet. U moet 

hierbij denken aan inzet van professionele partijen (adviseurs, gecertificeerde 

installateur(s),…), waarbij de werkgroep vinger aan de pols houdt.   

 
Renteloze lening 

Vanaf 1 november 2018 kunt u gebruik maken van de gemeentelijke 

duurzaamheidslening. U kunt een bedrag lenen van minimaal € 2.500 tot 

maximaal € 7.500. De voorwaarden vindt u terug op www.borger-

odoorn.nl/duurzaamheid. 

 

Aanmelden voor 15-1-2019 

U kunt uw aanmelding  mailen naar dorpsraadexloo@ziggo.nl : 

-  Naam, adres, telefoonnummer en zelf installeren of laten installeren 

We streven ernaar u in januari 2019 te informeren of er voldoende 

aanmeldingen zijn om dit initiatief verder uit te werken. 

 

Werkgroep zonnepark Exloo 

Als extraatje voor Exloo,  werkt  de werkgroep zonnepark  Exloo op vrijwillige 

basis aan dit initiatief. Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze werkgroep, 

laat het ons dan weten.  

 

De werkgroep zonnepark Exloo bestaat uit: Jakob Rijnberg, Geert Hulshof, 

Jan Kleef, Thale Hulshof, Hans Holterman en Gea Burger-Langius. 

 
 

http://www.borger-odoorn.nl/duurzaamheid
http://www.borger-odoorn.nl/duurzaamheid
mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl
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Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken organiseert voor de vierde 
keer een Lichtjesavond    
 
Tijdens de korte, donkere dagen van het jaar is het voor nabestaanden 
lastig om de laatste rustplaats van een overleden dierbare te bezoeken. 
Maar juist in deze maanden hebben nabestaanden vaak behoefte om 
troost te zoeken en hun dierbaren te herinneren. 

 

Tijdens de Lichtjesavond is iedereen welkom om dierbaren te 
herdenken. De route vanaf de Aula naar de begraafplaats en de 
begraafplaats zelf zullen sfeervol verlicht zijn met vuurkorven, lichtjes en 
kaarsen. Nabestaanden krijgen per groep een stormlampje mee en 
kunnen een kaarsje branden op het kerkhof. Ook kan een herinnering 
worden opgehangen in de herdenkingsboom bij de Aula.  

 

U wordt van harte uitgenodigd bij de aula aan de Schaapstreek 2 te 
Odoorn op zondag 16 december van 18.00 uur tot 19.30 uur.  

In de Aula van de uitvaartvereniging wordt u een kopje koffie, thee of 

chocolademelk aangeboden.   

 

Marchinus Elting leest hier enkele gedichten uit eigen werk voor.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VriMiBo Nieuwjaarsborrel op vrijdag 11 januari 
 
De VriMiBo, de vrijdag middag borrel, wordt elke eerste vrijdag van de 
maand georganiseerd. Om gezellig bij te kletsen met bekenden, om 
nieuwe mensen te ontmoeten of om het weekend in te luiden en de 
werkweek af te sluiten met wat gezelligheid. Welke reden je ook hebt, je 
bent van harte welkom vanaf 17 uur tot ongeveer 21 uur bij Diner-Café 
Bussemaker.  

De eerste VriMiBo van 2018 is op vrijdag 11 januari (dus de 2e vrijdag  
ipv de 1e vrijdag van januari). Jan en Aaljo Tuin nodigen jullie uit voor de 
VriMiBo Nieuwjaarsborrel en verzorgen zoals altijd tijdens de VriMiBo 
een lekker hapje tussendoor! Tot dan! 
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December-tied… 

 

Het is weer zo wied 

december-tied 

Wat hebt we achter de rug? 

elk kek nog even trug 

 

Der is van alles gebeurt 

we hebt veul leed anheurt 

Niet allén dicht bij de deur 

wieder vöt was ok meleur 

 

Der waren ok mooie daogen 

daor moeij niet over klaogen 

Nee, heul veul goeie dingen 

bent weerdevolle herinneringen 

 

Het neie jaor komt der an 

en wat gebeurt der dan? 

Laot we maor hopen 

dat 2019 goed zal verlopen! 

 
Hennie Stokker-Stadman 
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