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DE BOERHOORN       februari 2019 
 
Kopij voor het maart nummer graag vóór 3 maart naar: info@exloovooruit.nl 
Het maart boekje zal rond 13 maart in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening houden 
bij aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws  
Blz.  10 Vrouwen van Nu Exloo 
Blz.  11 Snerttoernooi biljartclub Dorpshuis 
Blz.  12 Dorpsraad 
Blz.  15 Buurtbemiddeling 
Blz.  17 Decibelles / Schoolfeest 
Blz.  19 Kaatje 
Blz.  21 Plastic doppen actie 
Blz.  23 Podium Odoorn Tribute to the Shadows 
Blz.  25 Gedicht: Februaori / Wandeltocht Hunzehikers 
 
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:   € 25,-  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 de Boerhoorn voor februari. Weer een maand met veel activiteiten 
in Exloo. Een middag van de Exloër Keitjes in het Dorpshuis en een 
Knutselmiddag voor de jeugd. 

Verder kunt u lezen dat de Dorpsraad volop bezig is om de plannen voor het 
plein en pand Smeeman verder uit te werken. Op 3 april is hiervoor weer een 
bijeenkomst gepland. 

En natuurlijk een vervolg van heel Exloo.... bakt in maart. 

Net als vorig jaar doet het Dorpshuis mee aan de actie NL Doet, deze keer 
met een aantal werkzaamheden rond het Dorpshuis. 

Veel leesplezier,  

namens de redactie, 

Hendrik Gelijk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2019?  

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

JAAR AANTAL DONATEURS BEDRAG 

2016 187 €  1195.00 

2017 172 €  1136.50 

2018 163 €  1067.50 

2019 10 €      72.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AGENDA  FEBRUARI EN MAART 2019: 

Wanneer Wat Waar 

8 februari Exloër Keitjes,  Duo Onlyus 14:00 Dorpshuis 

8 februari Klaverjassen 20:00 Dorpshuis 

13 februari Valentijnknutselen Dorpshuis 

22 februari Klaverjassen 20:00 Dorpshuis 

8 maart Klaverjassen 20:00 Dorpshuis 

9 maart Heel Exloo ...... bakt 20:00 Dorpshuis 

10 maart Wandeltocht Hunzehikers Scoutinghonk Polweg 

16 maart Optreden Popkoor Decibelles Kerk Odoorn 

16 maart NL Doet (werkzaamheden) 08:30 Dorpshuis 

16 maart Gezelligheidsbijeenkomst 11:00 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 
 
DORPSHUIS EXLOO samen  met NLDOET. 

Het dorpshuis heeft zich weer aangemeld om op zaterdag 16 maart mee te 
doen met NLdoet2019. Daarvoor zijn enkele werkzaamheden opgegeven met 
name rondom  ons mooie dorpshuis. Wil je ook meehelpen om het geheel 
weer netjes te maken, meld je deze maand aan op info@dorpshuisexloo.nl of 
bel met Roelf Begeman op 459687. Je krijgt dan begin maart een schema met 
werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden. We willen 16 maart graag om 
08.30 uur beginnen met kopje koffie uiteraard. NIEUW:  is dat we graag 
alleenstaanden of –gaanden  willen uitnodigen om,  GEHEEL GRATIS, een  
gezamenlijke snertmaaltijd  te nuttigen.  U zit dan samen aan tafel met de 
vrijwilligers/-sters die meedoen met NLdoet. Geef je op bij 
info@dorpshuisexloo.nl  of zorg dat er deze maand een berichtje komt bij het 
dorpshuisbestuur. Briefje in de brievenbus op Hoofdstraat 58a (brievenbus 
voor het dorpshuis) mag ook. Zijn er vrijwilligers die ons mee willen helpen om 
deze enthousiaste groep enkele gezellige uurtjes te bezorgen, dan horen wij 
dat graag. Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen van deze doelgroep 
zomaar naar ons dorpshuis komt. Ben jij de buurman of buurvrouw van 
iemand uit deze doelgroep, zorg dan dat die opgegeven wordt en breng die 
persoon naar ons dorpshuis. Bij een redelijke opgave zal het dorpshuis 
proberen om ook enkele muzikale klanken ten gehore te (laten) brengen. Het 
programma zou er als volgt uit kunnen zien.  

11.00 uur binnenkomst met kopje koffie/thee met versnapering. Aansluitend 
een drankje gevolgd door de snertmaaltijd met uiteraard roggebrood en spek. 
Mogelijk gecombineerd met een muzikale verrassing.  Kortom, voor een beter 
leefbaar Exloo, geef je op als deelnemer of vrijwilliger op  zaterdag 16 maart 
2019. De vrijwilligers eten natuurlijk ook gratis mee. 

 

Nieuws van de Activiteitencommissie: 

Op 12 oktober zijn de klaverjasavonden weer begonnen, deze vinden eens in 
de twee weken plaats (in februari zijn de kaartavonden op de 8e  en de 22e).  
Tijdens deze avonden wordt het biljart ook regelmatig gebruikt. De dartborden 
mogen dan natuurlijk ook gebruikt worden, kom gewoon even langs. Ook als je 
zin hebt om een ander kaartspel te spelen ben je van harte welkom. 

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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De agenda van de Activiteitencommissie: 

Op 13 februari 2019 Valentijnknutselen 

Op 9 maart 2019  Heel Exloo ……….. bakt!! 

Op 6 april 2019  Pubquiz 

Op 10 april 2019  Palmpasenstok knutselen 

 

Afgelopen 19 januari hebben we de Heel Exloo …. proeft wijn georganiseerd. 
Eigenlijk was het meer een wijn- en spijs experience. Liesbeth van Huizen van 
Surlie Wijn en Culinair liet ons 5 (twee witte wijnen, drie rode) heerlijke wijnen 
en 1 bijzonder lekkere rode port proeven, telkens gecombineerd met een 
super lekker zelfgemaakt hapje! Eerst werd de wijn zonder hapje geproefd en 
daarna met hapje. Dat maakte echt verschil. De wijn werd er over het 
algemeen zachter van. 

Het was een super gezellige avond die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

       …………………. BAKT   

Op zaterdag 9 maart aanstaande organiseren we voor de tweede keer een 
Heel Exloo Bakt! Kom met je zelfgebakken taart, cake of cup cakes naar het 
Dorpshuis en laat het “keuren” door de deskundige jury van niet-bakkende 
dorpsbewoners!  

Het gaat om de gezelligheid voor iedereen, de creativiteit van de bakkers en 
smaakverfijning en -sensatie van de proevers. Iedereen is van harte welkom 
om te komen proeven van de aangeleverde creaties. Het is dus absoluut geen 
must om zelf te bakken, alhoewel het natuurlijk leuk is als er veel verschillende 
taarten zijn. We hopen natuurlijk ook dit jaar weer op een paar bijzondere 
creaties, maar een lekkere appeltaart of arretjes cake is ook heel welkom en 
lekker!  

Kortom een gezellig avondje proeven! 

In 2017 won de heerlijke Citroen Frambozen taart, welke taart gaat er dit jaar 
winnen? We zien jullie graag op 9 maart om 20.00 uur in het Dorpshuis!                                                                                       
Voor meer info en/of vragen kun je mailen naar info@dorpshuisexloo.nl 
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KOM JE OOK WEER 

KNUTSELEN?                                             

Kom gezellig meedoen op 
woensdag 13 februari, van 14.30 tot 15.30 uur, 
in het Dorpshuis van Exloo.  

 

 
 

 

Thema: Valentijn 
 
Het knutselen is van 14.30 tot 15.30 uur en kost € 2,50 per 
persoon. Je krijgt natuurlijk ook drinken met iets lekkers.  
 
Zit je op de basisschool en wil je meedoen? Geef je dan snel op via 
info@dorpshuisexloo.nl of meld je aan bij Muriel Hofstede: 06-
43961744. 
 
 

 

 
Volgende data voor knutselen: 

- 10 april 2019:  Palmpasenstok knutselen 
- 15 mei 2019:   Lente/zomer knutselen 

 

 

 

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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Vrouwen van Nu Exloo 
Tijdens de ondanks kou en gladheid goedbezochte jaarvergadering van 
Vrouwen van Nu mochten weer een aantal jubilaressen in de bloemetjes 
worden gezet wegens langjarig lidmaatschap.  
Joke Zikken (midden) is 50 jaar lid, Annie Meursing en Ankie Geerts zijn 40 
jaar lid. Helaas kon 25-jarig lid Elly Pestman niet aanwezig zijn. 
De 3 dames werden waarderend toegesproken door de voorzitter en mochten 
behalve bloemen ook een cadeautje in ontvangst nemen. 
De foto is gemaakt door Marianne Fokkens. 
Van de voorzitter Hilly Scholtens werd afscheid genomen na haar 
bestuursperiode van 6 jaar. Ook zij ontving bloemen en een cadeau als dank 
voor alles wat zij voor de afdeling heeft betekend. 
Gelukkig kon er weer een nieuw bestuurslid worden benoemd en konden ook 
de vacatures in de commissies weer worden opgevuld. 
De afdeling telt momenteel 93 leden en verkeert ook financieel in een goede 
positie. 
De avond werd verder ingevuld met een presentatie van de website en een 
door bestuursleden samengestelde kwis over objecten en situaties in Exloo en 
foto’s van heel jonge bestuursleden.  
 
Jetty Koek PR 
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Snerttoernooi 2019 biljartclub Dorpshuis 
Op woensdag  9 en donderdag 10 januari hield de biljartclub haar jaarlijks snerttoernooi. Steeds 
meer leden blijken snertliefhebber te zijn, want het aantal deelnemers werd zo groot dat we op 
twee dagen moesten spelen. De gemiddelden tijdens de biljartmiddagen/-avonden bepalen het 
aantal te maken caramboles, met een minimum van 16. Je merkt dat het spelen op gemiddelde 
ook de “minder sterke speler” volop kansen biedt. Het leidde tot prachtige en spannende 
wedstrijden. Bij een partij moest met een “5-afstootballen-serie” worden bepaald wie eerste in 
de voorronde werd. Na spannende wedstrijden met verrassende uitslagen gingen na de 
voorronden Roelf Begeman, Jan Wijnholds, Kier Nienhuis en Jan Hofman naar de kruisfinales 
op donderdagmiddag. Verbeten en soms hoofdschuddend werd er gestreden. Roelf Begeman 
en Jan Hofman streden om de 3e en 4e plaats, waarin Jan Hofman zich de sterkste toonde. In 
de finale liet Kier Nienhuis er geen enkele twijfel over bestaan wie de winnaar moest worden: 
Jan Wijnholds kreeg geen keu aan de bal. Kier Nienhuis werd - als debutant – de terechte 
winnaar van het snerttoernooi 2019. Van harte Kier. Na de prijsuitreiking en een versnapering 
lieten we ons de snert heel goed smaken. Vanaf deze plaats wil ik Roelf Begeman slim recht 
hartelijk bedanken voor de voortreffelijke catering op beide dagen en zijn niet alleen smakelijke 
maar ook zo mooie snert met roggebrood en spek.Er wordt nog wel eens gedacht dat je niet zo 
maar kunt gaan biljarten: meld je aan, kom gewoon biljarten en doe mee. Wil je eens 
kijken/proberen of het biljarten ook een spel(letje) voor jou is, of wil je eens wat tips, neem 
contact met ons op. Er kan de hele week door op alle dagdelen worden gebiljart. Doen hoor! 
Misschien ben je bij het volgende snerttoernooi wel de uitdager van Kier Nienhiuis. 
Jan Wijnholds  (Tel. 0591 -549574 – 06 551 36 812) 

(Advertentie) 
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Hallo Inwoners van Exloo, 

Zoals gemeld in de Boerhoorn van december 2018 heeft het bestuur van de 
Dorpsraad Exloo gekeken naar een geschikte datum om samen met u de 
laatste ontwikkelingen m.b.t. ons dorp te delen. 

Datum:  3 april 2019 om 19.30 uur in het Dorpshuis van Exloo. 

Agenda: 

1. Het plein/terrein/pand “Smeman”; 

2. Mogelijke andere organisatievorm; 

3. Astron/Lofar, TIP en schaapskooi/kudde; 

4. Cittaslow Voed Festival op 14 en 15 september 2019; 

5. Website; 

6. Zwembad; 

7. Zonneweide. 

Opmerking: Kan zijn dat er nog punten worden toegevoegd.                                                                           
Kom op tijd; wij rekenen op een grote opkomst. 

 

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 

Afgelopen jaar is het bestuur van de Dorpsraad betrokken geweest bij het tot 
stand komen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor de komende 
jaren.  

Publicatie en ter inzagetermijn: 
Woensdag 9 januari 2019 is het ontwerp-Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan (GVVP) formeel gepubliceerd. Komende 6 weken (tot 20 februari) 
kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen op dit ontwerp-GVVP.  

Punten Exloo (Dorps belevingsplan) 
Op de volgende bladzijde staan de verkeerspunten uit het dorpsbelevingsplan 
van Exloo. Per punt staat aangegeven of en hoe dit terug te vinden is in het 
ontwerp-GVVP. 



www.exloovooruit.nl  13 
 

Te veel en zwaar verkeer in de kern 

• In het GVVP is opgenomen dat er een onderzoek komt naar de 
verkeerseffecten van een nieuwe oost-westverbinding in het zuidelijk 
deel van de gemeente. De gemeente gaat daarom onderzoek doen naar 
de verkeerskundige meerwaarde van nieuwe oostwestverbinding in het 
gebied tussen de N34 en de N366 (tussen Musselkanaal en 
Stadskanaal). Dit onderzoek moet inzicht geven of een dergelijke 
verbinding voldoende (verkeerskundige) meerwaarde biedt om nader 
onderzoek naar een nieuwe oost-westverbinding te rechtvaardigen en 
het effect van deze nieuwe verbinding op de verkeersdruk op de kernen 
in het zuiden van de gemeente. 

• Nieuwe recreatieroutes en/of uitbreiding hiervan zoals wandel- en 
fietsroutes in en rondom de kern van Exloo 

• In het GVVP is onder andere opgenomen, dat het wenselijk is de Nieuwe 
Dijk af de sluiten voor gemotoriseerd verkeer, om de (fiets)toerisme in 
het Lofargebied te stimuleren. Ook wordt in het GVVP de wens voor een 
wandelnetwerk ondersteund.  

• Beperkte rijtijden van het openbaar vervoer in Exloo 
Overdag en ’s avonds rijdt er minimaal 1x per uur een bus door de kern 
Exloo. In het GVVP is opgenomen dat de gemeente er naar streeft om 
de busdienstregeling minimaal op hetzelfde niveau te behouden. 

De punten die de Dorpsraad heeft ingediend zijn niet allemaal opgenomen in 
het nieuwe GVVP. Bovenstaande genoemde punten zijn de 
beleidsvoornemens voor dit jaar en de komende jaren. Korte termijn 
aanpassingen zoals acties t.a.v. snelheid remmende maatregelen in de 
Hoofdstraat en Zuiderhoofdstraat/Zuideinde (verkeer vanuit de richting Odoorn 
en 2e Exloërmond), ook opgenomen in het belevingsonderzoek, zijn niet 
opgenomen. De Dorpsraad zal met de beleidsmedewerker Verkeer afspraken 
maken om op korte termijn met maatregelen te komen. Wij komen hierop 
terug. 
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Buurtbemiddeling is een 
doeltreffende manier om 
problemen tussen buren aan te 
pakken met een grote kans op 
succes. 

Ook al bedoel je het goed, het kan 
anders overkomen bij de ander. Dus 

reageert de ander niet prettig? Stel dan eerst eens een paar vragen in plaats 
van meteen in de reactie te schieten. Dikke kans dat jullie gesprek een 
verrassende wending krijgt. Het kan natuurlijk heel goed zijn, dat er problemen 
bij de buren zijn, waar je geen weet van hebt. Door misverstanden kunnen er 
problemen of conflicten tussen buren ontstaan. Probeer er met elkaar over te 
praten en luister naar wat de ander te vertellen heeft. Of maak eens nader 
kennis met elkaar. Misschien heb je als buren over en weer andere verwach-
tingen van elkaar, maar is dat nog nooit uitgesproken. Buurtbemiddeling 
Borger –Odoorn bestaat nu een aantal jaren en we merken dat de oorzaak van 
een conflict vaak op een misverstand berust en dat er niet over gesproken 
wordt en dat er allerlei conclusies getrokken worden. Door er met elkaar over 
te praten ontdek je misschien dat er heel iets anders speelt dan je had 
verwacht.  

Kom je er samen niet uit, dan mag je onze hulp vragen. Wij komen bij je thuis 
voor een gesprek en als je wilt kunnen we ook het gesprek aangaan met de 
buren en vervolgens een bemiddeling gesprek voorstellen op neutraal terrein, 
bijvoorbeeld in een dorpshuis bij je in de buurt. De gesprekken worden gedaan 
door goed getrainde vrijwilligers. Zij helpen om met elkaar in gesprek te gaan, 
zodat je samen als buren, ook samen een oplossing bedenkt voor het 
probleem wat zich voor doet. Het zou toch mooi zijn als je geen last meer van 
elkaar hebt, elkaar gewoon weer kunt groeten en in alle rust naast elkaar kunt 
wonen. Wil je onze hulp, bel dan met de coördinator, telefoonnummer 06-
12813261 of stuur een mail naar buurtbemiddeling@andesborgerodoorn.nl. 

Ben jij degene die altijd bemiddelt wanneer er onrust is in je gezin, familie of 
vriendengroep? Vind je het leuk om te luisteren naar verhalen van anderen? 
Kun je dat doen zonder te vooroordelen en blijf je neutraal? Woon je in de 
gemeente Borger - Odoorn? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Een achtergrond 
als mediator is niet nodig. Je krijgt een uitgebreide training en begeleiding, 
bijscholing en intervisie.   
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor Buurtbemiddeling Borger - Odoorn? 
Meld je dan snel aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en dan kun 
je misschien nog meedoen met de eerstvolgende basistraining op vrijdag 15 
en zaterdag 16 maart aanstaande.  

Telefoonnummer 06-12813261 of stuur een mail naar 
buurtbemiddeling@andesborgerodoorn.nl
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OPTREDEN POPKOOR THE DECIBELLES 16 MAART 
2019 
Zaterdag 16 maart 2019 om 20.00 uur verzorgt popkoor The 
Decibelles een optreden in de kerk in Odoorn, Valtherweg 1.  
Noteert u deze datum alvast in de agenda!  U wordt 
getrakteerd op een gevarieerd, avondvullend optreden. Het 
thema van de avond is LIEFDE WERELDWIJD. Naast het 
koor met eigen solisten treedt als gast Froukje Johannes op.  
Het belooft een prachtige muzikale avond te worden. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de volgende 
voorverkoopadressen:  Drogisterij Sima , Exloerweg 9a in 
Odoorn en Thuis Op 41, Hoofdstraat 41 in Exloo. In de 
voorverkoop kosten kaarten € 7.50 per stuk, op de avond 
zelf zijn ze voor € 10.00 verkrijgbaar in de kerk.  
Meer informatie over dit optreden en de kaartverkoop vindt u 
tevens op www.thedecibelles.nl  
 

Anita ten Berge, popkoor The Decibelles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfeest 2019 – update van de Schoolfeest commissie 

Tijdens het Pinksterweekend 7-10 juni 2019 zal Exloo bol staan van de 

activiteiten vanwege het 95-jarige bestaan van onze Basisschool. 

Straatversiering, optocht, feestelijke en sportieve activiteiten…… voor 

ieder wat wils. 

Inmiddels hebben we al van diverse straten en buurten plannen in het thema GOET VOUT 

doorgekregen. Je kan er ook alle kanten mee op, het is altijd Goet en kan niet Vout…… Is 

er in jouw straat al wat actie? We horen graag summier de plannen via email 

schoolfeestexloo@gmail.com. 

Om dit feestweekend te kunnen bekostigen zijn we genoodzaakt een beroep op de 

inwoners te doen. We zullen, net als voorgaande schoolfeesten, door middel van een “deur 

tot deur lijstcollecte” u benaderen en hopen op voldoende budget om dit feest te 

organiseren. Medio februari zullen we bij u langskomen!  

Wat is het voorlopige programma? 

Donderdagavond:  lichtroute en jurering straten 

Vrijdag:   feest op school/schooljeugd, grote optocht en feestavond 

Zaterdag:   schapen scheren, kleine optocht 

Zondag:   gezamenlijke activiteiten bewoners Exloo 

Maandag:   stratenvolleybal toernooi  

Communicatie: 

Via de Boerhoorn, Facebook (zoek en like Dorpsfeest Exloo) en onze pagina 

www.schoolfeestexloo.nl, (nog niet up-to-date) zullen we iedereen zoveel mogelijk op de 

hoogte houden. Voor vragen zijn we natuurlijk ook bereikbaar via email: 

schoolfeestexloo@gmail.com.  

http://www.thedecibelles.nl/
http://www.schoolfeestexloo.nl/
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Complimenten veur de jeugd 
 
Ik har al een zettie niks van mij laoten heuren umdat ik niks te melden har. 
Daor hef mij iene (of wat meer) op anspreuken. Bint d’r toch nog mèenschen in 
Exloo die mien stukkies leest (of het noou loek of of niet, zie leest het).  
Noou veuroet dan maor. Ik heb de penne weer in de haand. 
 
Ik wol even mien complimenten geven an de jeugd van Exloo. Sinds een paor 
jaor gaon ze met Old en Nei carbid schieten op het sportveld in Exloo. Dit alles 
wordt organiseert deur de jeugd. Noou hol ik zölf niet zo van dat geknal, dus ik 
doe maor doppies in mien oren. Wat een aander d’r ok van vind of zegt. Ik 
heur het toch niet ;-). 
In 2017 bin in veur het eerst hen west. Under licht dwang maor ik bin west. 
Ofgelopen jaor bin ik toch ok maor weer hengaon. Wat hadden ze het weer 
gooud regelt: de jeugd van Exloo. Ie kunnen drinken kriegen, hamburgers eten 
(disse waren sponsort deur de Spar) en gezelligheid. Das altied maor 
ofwachten of dat lukt, daor he’j zölf gien invloed op. Ie heuft je beker drinken 
niet of te rekenen, maor d’r stiet een tonne veur de gulle gever. Hier kan/mag 
ie geld in doen. Niks is verplicht, maor een donatie is wal zo netties. De iene 
zal d’r wat in doen de aandere niks.  
Zie hadden dit jaor een verloting henbij. Ie kunnen een ‘auto’ wasbeurt winnen, 
kaorten van Vrienden van Amstel Live en zuks meer. Of dit noou was umdat 
het jaor daorveur te weinig geven was en dus de kas te spekken of umdat ze 
iets extra’s wollen doen. Gien idee. Toch hadden ze dit ok weer mooi regelt.  
En noou moet ie iens raoden wel of d’r hen de Vrienden van Amsel Live 
mag….. Ikku dus. Goed bezig. En wat he’j dan in ien keer een bulte vrienden. 
Elk en iene wil wal met je met. 
Het hef een zettie duurt eer ik de kaorten in hoes har, maor het is noou enige 
inzet van ien van organisatoren lukt. Ja en noou mus ik an het wark. Oppas 
regelen (is rap lukt, bedaankt deurveur). Gezellig gezelschap regelen (zoas ik 
al schreef elk en iene wil wal met, maor ik heb ok zo mien eigen voorkeur). 
Slaopplek regelen (heb ik laoten doen, ja a’j met wilt moe’j d’r ok maor wat 
veur doen). Het giet deur, alles is regelt. Op moment van schrieven, moet ik 
nog hen, dus ik kan nog niks zeggen over hoe het west is.  
Al met al hef de jeugd het gooud regelt. Gao zo deur zul ik zo zeggen. 
 
Complimenten gaot dus disse maol naor: 
De jeugd van Exloo veur het organiseren van zo’n feest. 
De Spar veur het sponsoren van de hamburger. 
 
Kaatje 
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WIST U DIT?????? 
Plastic doppen. .... iedereen heeft ze thuis, harde plastic doppen van 
bijvoorbeeld frisdrank, melkproducten, shampoo, badschuim, wasmiddel enz. 
GOOI ZE NIET WEG, MAAR LEVER ZE IN! 
Die doppen zijn namelijk geld waard. Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF 
Geleidehonden. De opbrengst van die gespaarde doppen gaat namelijk naar 
de opIeiding van geleidehonden, zoals blindengeleidehond, assistentie-hond, 
autisme geleidehond én buddyhond PTSS. Deze speciale honden maken 
ledere dag het verschil voor mensen met een visuele, Iichamelijke of 
psychische beperking! Ze zijn zelfs bezig om honden op te leiden, die 
darmkanker kunnen opsporen én borstkanker. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op www.geleidehond.nl De opIeiding van een hulphond kost het eerste 
jaar circa € 5.000,00. U begrijpt, hier moeten heel veel doppen voor verzameld 
worden. HELPT U MEE??? Het gaat dus om harde plastic doppen (alleen 
géén doppen van biologische producten, dit is een ander soort plastic.) Deze 
kunt u inleveren op onderstaand adres. wij zijn sinds kort inzamelpunt van 
plastic doppen geworden voor de Stichting Vrienden Doppenactie Noord 
Nederland (dat zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe én de kop van 
Overijssel). Zie ook www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl. 
De doppen worden bij ons opgehaald én naar een depot in Donderen 
gebracht. Van daaruit gaan ze naar een verwerkingsbedrijf (die dus een 
vergoeding per kilo geven aan de Stichting) in Biddinghuizen, waar ze 
vermalen worden. Daarna worden er o.a. plastic pallets, paaltjes én zelfs 
skateboarden van gemaakt. U begrijpt, dat de doppen wel een poosje 
onderweg zijn voordat ze verwerkt worden. Daarom het verzoek om de 
doppen schoon in te leveren (even afspoelen onder de kraan) zodat bijv. de 
achtergebleven yoghurt enz. niet begint te schimmelen. Ook indien mogelijk 
restjes papier, stickers of ander materiaal verwijderen. 
Aan het eind van een jaar wordt er door de Stichting een cheque overhandigd 
aan het KNGF. 
In 2017 was dat een cheque van € 10.000,00 én in 2018 een cheque van € 
15.000,00 (ongeveer 93.000 kg doppen). In 2019 hopen we dus op nog veel 
meer doppen, zodat er meer geld is om nog meer honden op te Ieiden én er 
nog meer mensen geholpen kunnen worden. 
U kunt de doppen dus inleveren bij ons én sinds kort staat er ook een kleine 
container bij de Spar, waar de familie Pater zo bereidwillig is ons hierin te 
helpen. 
 
Alvast bedankt! 
René, Wim en Rika van der Velde,  
Thujalaan 7, 7875 EM Exloo.  
Tel. 0591 549675 
 

http://www.geleidehond.nl/
http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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PODIUM ODOORN: Tribute to the 
Shadows 

Een eerbetoon aan een van de grootste 
Britse bands van de afgelopen decennia. 
Dat is wat het publiek te zien en te horen 
zal krijgen bij het concert van de 
Shadows tribute band Shadowski. 
Gitarist Gerard Rolink, slaggitarist Harry 

Kieft en basgitarist Frans Tobben zorgen voor een avond vol swingende 
muziek van the Shadows. Tijdens dit concert komen wereldhits als 
Apache, Wonderful land, Theme from the Deer Hunter en vele andere 
nummers voorbij en het belooft een ultieme avond te worden voor 
liefhebbers van jaren ‘50 en ‘60 muziek. The Shadows zijn niet weg te 
denken uit deze muzikale jaren en Shadowski brengt daarom hét 
eerbetoon aan deze legendarische band. 

Shadowski treedt op op zaterdag 16 februari 2019  in de kerk van 
Odoorn, Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is 
open om 19.30 uur. Kaarten: € 10,00  te koop voor aanvang of in de 
voorverkoop. 

Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website 
www.sokc.nl, via de mail h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij 
drogist SIMA, Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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Februaori 
 
Wat kunt we verwachten 
heule kolde nachten 
Of krieg we dizze keer 
heul mooi winterweer 
 
Tussen hoeselijke muren 
draait de kachel overuren 
Grauwe arwten, snert en stampot 
lekker winters genot 
 
Jao, lange winterdaogen 
menigeen zal klaogen 
Maor ach, veur daj ‘t weet 
zit we in ‘t zomerse zweet 
 
Hennie Stokker-Stadman 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jaarlijkse Wandeltocht van Scoutinggroep Hunze Hikers  
Op 10 maart organiseren wij, de Roverscouts, de derde editie van onze 
jaarlijkse wandeltocht. Onder het thema ‘tenten en kamperen’ geven wij 
onze draai aan het evenement. Er zijn routes van 5 km en 10 km 
uitgezet. Deze zullen u, als eventuele deelnemer, langs de mooiste 
plekjes van Exloo voeren. De starttijd voor het wandelen is tussen 10:00 
en 12:00 uur en de startlocatie is ons Scouting Honk aan de Polweg in 
Exloo. Koffie en thee zijn beschikbaar bij de startlocatie en op de 
pauzeplek wacht een warme kop soep. Ook kan een broodje worden 
gebakken boven het kampvuur.  

Deelname aan het evenement is kosteloos en voor iedereen. Een vrije 
gift is mogelijk en deze zal worden besteed aan het vernieuwen van de 
tenten en kampeerspullen van onze vereniging. Wij hopen u te zien op 
10 maart! 
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