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DE BOERHOORN       januari 2019 
 
Kopij voor het februari nummer graag vóór 28 januari naar: info@exloovooruit.nl 
Het februari boekje zal rond 6 februari in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening 
houden bij aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws  
Blz. 8 Dorpsraad 
Blz.    9 Toneelvereniging Nut en Genoegen / Hunzehikers 
Blz.  10 Volleybalnieuws OSR 
Blz.  15 Kerstmiddag Exloër Keitjes 
Blz.  17 Verslag kerstconcert 
Blz.  19 Schoolfeest 
Blz.  21 Gedicht: Januaori / Vrouwen van Nu 
 
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 
 
Het nieuwe jaar 2019 is begonnen. Alle feestdagen zijn weer achter de rug.  
Deze maand een paar aktiviteiten in Exloo. Onder andere voorstellingen van 
Toneelvereniging Nut en Genoegen in zaal Bussemaker eind januari en een 
wijnproeverij in het Dorpshuis. 
Verder verslagen van de kerstviering met de schapen in de oude manege en 
van de Exloër Keitjes in het Dorpshuis. Ook is er een bijdrage van de 
Dorpsraad rondom aankoop pand Smeeman en ontvangen subsidies. 
 
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   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AGENDA  JANUARI  EN FEBRUARI 2019: 

Wanneer Wat Waar 

18 januari Klaverjassen 20:00 Dorpshuis 

19 januari Heel Exloo .... proeft Dorpshuis 

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 
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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 
 
 

 

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 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. 

De agenda van de Activiteitencommissie: 
Om alvast in de agenda te noteren: 
 
13 februari 2019 Valentijnknutselen 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 19 januari a.s. houden we een Wijnproeverij in 
de kleine zaal van het Dorpshuis. We starten om 20.00 uur. 
De proeverij wordt verzorgd door Liesbeth van Huizen. Ze laat 
ons 6 mooie wijnen proeven met daarbij 6 bijpassende luxe 
hapjes. De kosten bedragen € 17,50 per persoon. 

Graag uiterlijk 14 januari 2019 aanmelden via info@dorpshuisexloo.nl.  

Minimaal aantal deelnemers: 10 

Heel Exloo …….. 

Proeft WIJN 
 

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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Aan de inwoners van Exloo,  
 
Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo wenst u 
allen een gezond, voorspoedig en creatief 2019 toe. 
 
Exloo krijgt 1,2 miljoen voor nieuw dorpshart 

U heeft dit ongetwijfeld gelezen of gehoord; onze aanvraag voor subsidie voor 
herontwikkeling van ons plein is door de Provincie en Gemeente gehonoreerd 
met een bedrag van € 1,2 miljoen. Wat een OPSTEKER voor ons dorp. Met 
elkaar kunnen we in 2019 gaan werken aan een mooi dorpscentrum, met een 
aantrekkelijke uitstraling naar buiten toe. De invulling van het plein zal zo veel 
mogelijk gebeuren op basis van uw wensen. Er ligt al een basisschets. 
 
Verder kunnen wij mededelen dat wij het voormalig pand Smeman hebben 
kunnen aankopen. Wij hebben als bestuur van de Dorpsraad en de eigenaar 
van het pand een handtekening gezet onder de Koopovereenkomst. Jullie 
weten, het gebouw staat al jaren leeg en wordt gesloopt. De ruimte die 
daarmee ontstaat wordt meegenomen in de herinrichtingsplannen voor het 
centrum van het dorp.  
Het leegstaande pand is jullie, inwoners van Exloo, al jarenlang een doorn in 
het oog. Uit een recent belevingsonderzoek en de inwonersbijeenkomsten 
bleek opnieuw dat dorpsbewoners graag willen dat er iets aan gedaan werd. 
Met deze aankoop maakt de Dorpsraad de weg vrij voor sloop van het 
gebouw, die waarschijnlijk gaat plaatsvinden in april/mei 2019. De vrijgekomen 
ruimte gaat vervolgens deel uitmaken van de herinrichting van het 
centrumgebied. Daarvoor heeft de Dorpsraad samen met u als inwoners en 
landschapsarchitect Andries van der Berg begin maart 2018 een plan 
gemaakt. In 2019 worden de plannen in samenspraak met u als inwoners en 
de gemeente verder uitgewerkt. Het bestuur van de Dorpsraad is heel blij, dat 
het pand nu aangekocht is en de ontwikkelingen in het dorp Exloo kunnen 
worden voortgezet. 
De komende twee maanden gaat het bestuur van de Dorpsraad werken aan 
een stappenplan zodat we met elkaar op een slimme en efficiënte manier iets 
moois kunnen neerzetten.  
U wordt d.m.v. publicatie in de Boerhoorn op de hoogte gebracht i.z. nieuwe 
datum voor bijeenkomst met de inwoners, welke waarschijnlijk zal 
plaatsvinden in februari 2019. 
 
Bestuur Stichting Dorpsraad Exloo 
Wil Luchjenbroers, Jan Bakker en Gea Burger-Langius 
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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 tussen 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 een gezond 2019 toe. 

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

 

Scouting Hunzehikers in Exloo op zoek naar nieuwe leden!  

Scouting Hunzehikers in Exloo heeft weer plaats voor nieuwe 
leden. Hou je van buiten spelen, hutten bouwen, vuurtje fikken, 
slapen in een tent, knutselen en ben je niet bang om vies te 
worden, dan is scouting misschien wel iets voor jou!  

De vereniging heeft 3 verschillende leeftijdsgroepen. De welpen zijn jongens 
en meisjes van 7 tot 10 jaar, de scouts zijn jongens en meisjes van 10 tot 14 
en de explorers zijn 14 jaar en ouder. Iedere week is er een bijeenkomst 
(opkomst) in ons gebouw in Exloo. En er zijn regelmatig kampen en andere 
scouting activiteiten.  

Bij de Hunzehikers mag je altijd vrijblijvend drie keer komen kijken of scouting 
iets voor jou is! Voor opgave of meer informatie kun je bellen of mailen met 
Geeske Bouwknegt, 0591-532397 geeskebouwknegt@hotmail.com of neem 
een kijkje op www.hunzehikers.nl  

 

mailto:geeskebouwknegt@hotmail.com
http://www.hunzehikers.nl/
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VOLLEYBALNIEUWS OSR 

DE VOLLEYBALVERENIGING ORGANISEERT GEDURENDE HET JAAR MEESTAL 2 ACTIES IN 

HET DORP. EEN SPECIFIEKE ACTIE IS DE OLIEBOLLEN EN KNIEPERTJES ACTIE EIND  

DECEMBER, DIT IS INMIDDELS WEER ACHTER DE RUG. HET HELE JAAR DOOR ZAMELT DE 

CLUB OUDE METALEN IN, TE BRENGEN BIJ GEERTS WARENHUIS OF OP TE LATEN HALEN 

DOOR DE CLUB DOOR EEN AFHAALMOMENT TE REGELEN VIA INFO@VOLLEYBALOSR.NL 

OF TE BELLEN MET 549515. 

ALS NIEUWE ACTIE STAAT OP HET PROGRAM: TERUGBRENGEN HERENVOLLEYBAL BIJ 

DE CLUB, IN 1E INSTANTIE  RECREATIEF BEZIG ZIJN MET HET LEUKSTE ZAALSPORT 

SPELLETJE EN EVENTUEEL WEER COMPETITIE? 

VOOR DIT GEBEUREN ZOEKEN WE DUS DE LIEFHEBBERS VAN DIT SPELLETJE, WE 

HEBBEN KEUZE UIT DE VOLGENDE ZAALTIJDEN; 

MAANDAG        20.00-21.00 

WOENSDAG     20.00-21.00 

DONDERDAG   21.45-22.45 

VRIJDAG           19.30-20.30 

HEB JE INTERESSE , MELD JE DAN VRIJBLIJVEND AAN INFO@VOLLEBALOSR.NL EN GEEF 

2 VOORKEUR MOMENTEN OP. OSR KAN DAN GAAN BEKIJKEN WANNEER WE KUNNEN 

STARTEN EN OF WE KUNNEN STARTEN. 

WEET JE ZELF OOK MEER LIEFHEBBERS? ZEGT HET  DAN VOORT!! 

 

(Advertentie) 

mailto:INFO@VOLLEYBALOSR.NL
mailto:VIAINFO@VOLLEBALOSR.NL
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www.exloovooruit.nl  12 
 

      (Advertentie) 
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Wij wensen u een mooi jaar in goede gezondheid!  

Van 13 januari t/m 5 februari zijn wij gesloten. Wij gaan 
dan nieuwe inspiratie opdoen voor het komende 
voorjaarsseizoen.  

 

Hoofdstraat 41, 7875 AA Exloo, www.thuisop41.nl 

 

 

 

Moois voor thuis | lifestyle | cadeautjes 
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Kerstmiddag van de Exloër Keitjes 
Al vroeg in december, ‘s morgens lang donker en ‘s avonds vroeg de 
kerstlichtjes aan. Een gezellige kerstmiddag in ons dorpshuis met de Exloër 
Keitjes. Ons dorpshuis, mooi versierd door de vrouwen van nu.  
De Exloër Keitjes kregen een gift van de soos van Exloo die helaas niet meer 
bestaat. Na lang nadenken vonden we dat er iets moois, een herinnering 
moest komen in de grote zaal van het dorpshuis. Een mooie grote kerstboom 
met 1001 lampjes werd er gekocht en nu bewonderd door de Exloër Keitjes.  
Een prachtige boom waar iedereen met elkaar in december, jaren van kan en 
mag genieten en zo werd de middag geopend door de voorzitster. Na een 
kopje thee/koffie met een kerstkrans speelt Peter Schipper op de orgel allerlei 
kerstliedjes, volop werd er meegezongen. Voor en na de pauze werd er 
geluisterd naar mooie kerstverhalen, verteld door Jetty Koek. In de pauze 
werden de drankjes ingeschonken door de vrijwilligers en er werd getrakteerd 
op lekkere hapjes en later op bittergarnituur. Het was allemaal weer goed voor 
elkaar! Al het lekkers gesponserd door: 
Bakkerij Puur Ambacht, Spar 
Pater en Snackbar Exloo.    
 
“Super“ bedankt! 
De kerstmiddag zit er weer op. 
 
Noteert u alvast op de kalender 
Vrijdag 8 februari 2019 
Duo ONLY US ,Nederlandstalige 
liedjes uit de jaren 60 en 70 
komen dan voor ons optreden. 
 
Als u  ook eens wilt komen bij 
onze gezellige middagen van de 
Exloër Keitjes, 
laat het ons weten. 
 
Dini Hoogerdijk     Tel.   585535 
Alie Weerman       Tel.   549112 
Marga Komduur    Tel.   549582 
  
De Exloër  Keitjes 
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Swingend Kerstconcert in Exloo 

Op kerstavond was het jaarlijkse Kerstconcert in de oude manege in 
Exloo. Het publiek heeft daar kunnen genieten van een prachtig 
swingend Kerstconcert. Ruim voor de aanvangstijd stroomde het publiek 
binnen. Met een programmaboekje en een kop koffie in de hand zocht 
men een plaatsje op. De stoelen stonden zo opgesteld, dat iedereen een 
prachtig zicht op de schapen en het podium had. Dit jaar waren 230 
schapen met de schaapherder naar de manege gekomen. Ze hadden 
een ereplaats tussen de muziek en het publiek in. Na het openingswoord 
is gezamenlijk het ‘Komt allen tezamen’ gezongen. Daarna waren er 
prachtige optredens van de muziekvereniging ODO en de Musicalgroep 
Odoorn. Menig kippenvel moment kwam voorbij. We mogen er trots op 
zijn dat hier op het platteland zoveel muzikaal talent woont. Tussendoor 
was er een lezing en een kerstverhaal. Uiteraard heeft het publiek mee 
gezongen met de bekende kerstliedjes. De Musicalgroep en ODO 
hebben mooie swingende en gevoelige nummers laten horen. Mens en 
dier waren behoorlijk onder de indruk van het concert. Meestal proberen 
de schapen boven de muziek en de sprekers uit te komen. Maar deze 
keer niet. De anders blatende schapen waren stil door het hele 
gebeuren. Ze genoten zichtbaar. Dit kwam ook mede door alle aandacht 
die ze kregen van vooral de kinderen. Samen met alle vrijwilligers 
hebben Dorpsbelangen Exloo, ODO en de Musicalgroep Odoorn het 
enthousiaste publiek getrakteerd op een hartverwarmend Kerstconcert. 
De mensen die dit mogelijk hebben gemaakt hebben hiervoor mooie en 
warme complimenten ontvangen. Iedereen is hierdoor met een goed 
gevoel de Kerstdagen in gegaan. Een sfeerimpressie van het concert 
staat op www.dorpsbelangenexloo.nl. 
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Schoolfeest 2019 – update van de Schoolfeest 
commissie 

Zoals al eerder aangekondigd, tijdens het 

Pinksterweekend 7-10 juni 2019 vieren we in Exloo 

het 95-jarige 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? Misschien een idee tijdens een 

nieuwjaarsborrel in de straat het onderwerp eens aan te snijden?  Op vrijdagavond 

wordt er een centrale feestavond georganiseerd, het zou mooi zijn wanneer de 

buurtavonden niet op deze avond plaatsvinden.  

De Schoolfeestcommissie bestaat op dit moment uit een 15-tal leden, onderverdeeld 

in kleinere commissies. Op dit moment zoeken we ook de aansluiting met de jeugd 

om hen ook bij het programma te betrekken. Ben je geïnteresseerd, dan horen we 

het graag!  

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  

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” zorgen voor voldoende budget om dit feest te 

organiseren. 

Communicatie: 

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

www.schoolfeestexloo.nl, (die nu nog niet up-to-date is) zullen we iedereen zoveel 

mogelijk op de hoogte houden.  

 

 

http://www.schoolfeestexloo.nl/
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Januaori 

Bej weer klaor 
veur ’t neie jaor 
Plannen maoken 
je verrassen laoten 
 
Wat komp op je pad 
geen méns wet dat 
De tied zal ’t leren 
hoe ’t zal verkeren 
 
Een heul jaor lang 
der weer tegen an 
Gao van ’t beste oet 
dat elk ’t goed doet 
 
Soms hej tegenslaogen 
die aj met moet draogen 
Dat wordt elk wel is geven 
het heurt bij ’t leven 
 
Saomen kuj stark wezen 
dat is al vaok bewezen 
Dus kiek met mekaor 
positief naor ’t neie jaor 
 
Hennie Stokker-Stadman 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sfeervolle jaarafsluiting Vrouwen van Nu  
De afdeling Exloo van Vrouwen van Nu heeft het kalenderjaar 2018 afgesloten 
met een sfeervolle kerstavond. Het Dorpshuis was prachtig versierd en op 20 
december genoten ruim 70 dames van een heerlijk stamppotbuffet verzorgd 
door RC Bussemaker. Verder was er samenzang en werden verhalen en 
gedichten voorgelezen. Tenslotte was er een kerstcadeautje voor alle leden. 
Tot tevredenheid van het bestuur worden de afdelingsavonden doorgaans goed 
bezocht en is er ook altijd voldoende belangstelling voor excursies en 
workshops. Komend seizoen staan er ook weer interessante onderwerpen op 
het programma zoals bijv. Vogels in de natuur, de ziekte van Lyme, haarwerken 
en pruiken door instituut Koopal en informatie over de Mamma Poli. De 
jaarvergadering wordt gehouden op 24 januari. Tijdens deze vergadering 
worden jubilarissen gehuldigd en wordt er afscheid genomen van de voorzitter. 
Gelukkig kan de vacature weer ingevuld worden zodat het bestuur voltallig 
blijft.  
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. 
Informatie kunt U krijgen bij de secr. mevr.Greet v.d.Walle, tel. 0591 549210.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J.Koek-Hoekstra 
tel. 0591 549245. 
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