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DE BOERHOORN

maart 2019

Kopij voor het april nummer graag vóór 31 maart naar: info@exloovooruit.nl
Het april boekje zal rond 10 april in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening houden bij
aanlevering van kopij.
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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
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Voorwoord
Het is alweer maart en we hebben de eerste warme voorjaarsdagen al gehad.
Deze maand weer veel te doen in Exloo.
Een wandeltocht, potgrondactie, een eieractie, een activiteit voor NL Doet bij
het Dorpshuis, Paaseitjesactie, uitvoering van de Eendracht. En er wordt
achter de schermen in de verschillende straten hard gewerkt aan het
Schoolfeest 2019.
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
2016
2017
2018
2019

AANTAL DONATEURS
187
172
163
18

BEDRAG
€ 1195.00
€ 1136.50
€ 1067.50
€ 135.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA MAART EN APRIL 2019:
Wanneer
8 maart
10 maart
15/16 maart
16 maart
16 maart
16 maart
22 maart
25 maart
29 maart
3 april
6 april
10 april
11 april
12 april
21 april
www.exloovooruit.nl

Wat
Klaverjassen
Wandeltocht Hunzehikers
Potgrondactie Voevke
Optreden Popkoor Decibelles
NL Doet (werkzaamheden)
Gezelligheidsbijeenkomst
Klaverjassen
Paaseitjesactie De Zweng
Gymnastiekvereniging de Eendracht
Bijeenkomst Dorpsraad
Pubquiz
Knutselmiddag
Eieractie HOC
Orchideeënhoeve Luttelgeest
Paasvuur

Waar
20:00 Dorpshuis
Scoutinghonk Polweg
Huis-aan-huis
Kerk Odoorn
08:30 Dorpshuis
11:00 Dorpshuis
20:00 Dorpshuis
Huis-aan-huis
18:30 Sporthal
19:30 Dorpshuis
20:00 Dorpshuis
14:30 Dorpshuis
17:00 huis-aan-huis
9:30 vertrek
Buinerweg
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Machtiging doorlopende SEPA incasso

Kenmerk machtiging:

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/Woonplaats incassant:
Land incassant:

Stichting Exloo Vooruit
Boslaan 2
7875 AR Exloo
Nederland

Incassant id:

NL14ZZZ410180180000

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
Boslaan 2
7875 AR Exloo
www.exloovooruit.nl

Telefoon: 0591-549745
e-mail: info@exloovooruit.nl
Internet: www.exloovooruit.nl

Rekeningnummer:
NL82RABO0348054173

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 willen meehelpen 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 maart 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.

www.exloovooruit.nl
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De agenda van de Activiteitencommissie:
Op 6 april 2019

Pubquiz

Op 10 april 2019

Palmpasenstok knutselen

Op 21 april 2019

Paasvuur

Afgelopen 13 februari hebben we weer geknutseld met als thema – hoe kan
het ook anders – Valentijn! Het was een hele gezellige middag waarbij de
kinderen verschillende knutsels konden maken. Met als basis o.a. een hart van
hout, die je kon versieren met een stift of stickers, of een kaart met allerlei
versiersels (natuurlijk vooral met harten…..). Iedereen heeft zijn/haar eigen
creatie gemaakt, het zag er allemaal weer super geweldig uit.
De knutselmiddagen worden goed bezocht door kinderen uit verschillende
klassen van de basisschool. We hebben altijd voor iedere leeftijd een leuke
knutsel om te maken en inmiddels hebben we genoeg materiaal om ook je zelf
verzonnen knutsels te maken. Kom eens een keertje meedoen, het is heel erg
leuk!!

…………………. BAKT, helaas gaat deze Heel Exloo op 9 maart
niet door. Maar dat gaat op een later moment zeker wel gebeuren!!
Op 10 april is er weer een knutselmiddag. Als je een Palmpasenstok/-frame
hebt kun je die bij ons versieren. Je mag ook zelf een ander knutselwerk
maken in het kader van het voorjaar/Pasen.
Paasvuur:
Eerste Paasdag valt dit jaar op 21 april, we zijn natuurlijk van plan om dan
weer een Paasvuur te organiseren! De aanvraag voor ontheffing ligt inmiddels
bij de gemeente.
Meer info in de volgende Boerhoorn.
We willen iedereen vragen om het snoeiafval alvast te bewaren!!!

www.exloovooruit.nl
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KOM JE OOK
WEER KNUTSELEN?
Kom gezellig meedoen op
woensdag 10 april, van
14.30 tot 15.30 uur, in het
Dorpshuis van Exloo.

Thema: Pasen/Voorjaar
Als je een Palmpasenstok/frame hebt kun je die komen versieren,
maar je mag ook een Paas/voorjaars knutsel maken!
Het 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: 0643961744.

Volgende data voor knutselen:
-

15 mei 2019:

www.exloovooruit.nl

Lente/zomer knutselen
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TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN
Toneelvereniging Nut en Genoegen heeft de eerste voorstellingen van 2019
alweer gespeeld. Het laatste weekend van januari en het eerste weekend van
februari stonden we 4 avonden voor ons eigen publiek in Exloo op de planken.
Volle zalen, veel gezelligheid en lachsalvo’s, mooie verloting en na afloop livemuziek voor een dansje en een drankje. Het blijft geweldig om voor een
enthousiast publiek te spelen en er samen een gezellige avond van te maken.
Grote dank aan alle mensen en bedrijven die ons in welke vorm dan ook
ondersteund hebben. Hartelijk dank voor jullie bijdragen!
Inmiddels hebben we ook al gespeeld voor de Vrienden van RTV Drenthe en
spelen we binnenkort net als voorgaande jaren de laatste voorstelling van dit
seizoen in het Geert Teis theater.
VRIJDAGMIDDAGBORREL – VRIMIBO IN EXLOO
Elke eerste vrijdag van de maand is er een vrijdagmiddagborrel voor alle
inwoners van Exloo, de zogeheten VriMiBo. 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. Vanaf 17 uur is iedereen
van harte welkom bij Diner-café Bussemaker. Uiteraard ben je ook welkom op
een wat later tijdstip op die avond (tot ongeveer 21 uur). Jan en Aaljo Tuin
verzorgen altijd wat lekkere hapjes tijdens de borrel. Wees welkom, we zien je
graag op de eerstvolgende VriMiBo op 5 april!
PUBQUIZ
Zaterdag 6 april is het weer zover: De strijd om het Domme Schaap en
natuurlijk de titel Exloër PubQuiz Kampioen! Uiteindelijk gaat het natuurlijk
gewoon om een avondje gezelligheid met een competitie-element voor alle
inwoners van Exloo in de leeftijd tussen de 16 en 99 jaar. Mocht je net te oud
zijn, we maken we ook wel eens een uitzondering!
De Exloër PubQuiz is een soort quiz waarbij teams het tegen elkaar opnemen
op het gebied van allerhande onderwerpen zoals sport, aardrijkskunde,
muziek, films, etc. Let op: een Pubquiz heeft niets te maken met IQ, maar alles
met het vermogen om op het juiste moment het juiste antwoord op “weetjes”
uit het geheugen naar boven te halen. Van Pippi Langkous en de Kerstman via
sport naar rebussen en muziekfragmenten tot de Europese hoofdsteden: alles
kan aan bod komen!! Het team dat na zes rondes de meeste punten heeft
verzameld mag zich weer enige tijd de Exloër Pubquiz Kampioen noemen en
mag het Domme Schaap een aantal maanden verzorgen.
Een team bestaat uit maximaal 6 personen en kan zich opgeven per email op
info@dorpshuisexloo.nl of telefonisch/What’s App op 06-22814996 (Ciska).
We kunnen een maximaal aantal teams kwijt, dus opgave is zeker gewenst!

www.exloovooruit.nl
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Bericht van Speeltuinvereniging Noorderesch
Op zaterdag 5 januari was de jaarlijkse flessenactie. Onze vrijwilligers hebben
het druk gehad met de vele flessen die gedoneerd zijn. Onze grote dank
daarvoor en ook zeker voor de vrijwilligers die er op deze manier aan
bijdragen dat de Speeltuin kan blijven bestaan!
Op zaterdag 16 maart willen we met ‘NL Doet’ de Speeltuin in Exloo weer een
opfrisbeurt geven. We kunnen grote en kleine helpende handen gebruiken
(dus neem de kinderen gezellig mee), al is het maar een uurtje. We willen alle
speeltoestellen schoonmaken, schoffelen, bladharken, grasmaaien en de
Speeltuin weer netjes maken.
Ontmoet je buurtgenoten en dan maken we samen wat moois van de
Speeltuin! We zijn aan de slag tussen 09.30 uur en 13.00 uur bij de Speeltuin
aan de Cypreslaan.
Geef je op via Facebook, of doe een belletje, sms of appje naar Hilde
Lambregts (06-23285275) of Patrick Polling (06-55150617).
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Speeltuin? Volg
en like dan onze Facebookpagina Speeltuin Noorderesch Exloo.
(Advertentie)
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Hallo Inwoners van Exloo,
Herinnering:
Zoals gemeld in de Boerhoorn van december 2018 heeft het
bestuur van de Dorpsraad Exloo gekeken naar een geschikte datum om 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 zondag 8 september 2019;
5. Website;
6. Nieuws over zwembad, zonnepanelen en zonneweide.
Kom op tijd; wij rekenen op een grote opkomst. Kan zijn dat er nog
agendapunten worden toegevoegd.
LET OP: voor uw agenda: datum Cittaslow Voed Festival (punt 4) is
veranderd. I.v.m. andere activiteiten op 15 september in het dorp is de datum
aangepast naar 8 september 2019. Op de invulling van de dag komen we
terug.
Stichting Dorpsraad Exloo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Stand van zaken zonnepanelen
Aanmelden kan nog steeds
We hebben op dit moment ruim 50 aanmeldingen. Omdat we zoveel mogelijk
mensen willen laten meeprofiteren, kan aanmelden nog steeds. Alle inwoners
van Exloo en de Boermastreek kunnen zich gratis en vrijblijvend aanmelden.
U kunt uw aanmelding mailen naar dorpsraadexloo@ziggo.nl :
Naam, adres, telefoonnummer en zelf installeren of laten installeren
1 Aanspreekpunt
Omdat we het belangrijk vinden dat u een goed advies en garantie krijgt, is 1
aanspreekpunt voor zowel de zonnepanelen als de plaatsing daarvan
noodzakelijk. In de werkgroep hebben we een installateur zitten, namelijk
Geert Hulshof. Hij zal namens zijn installatiebedrijf GTH Installatie BV te Exloo
als aanspreekpunt fungeren.
We kiezen voor deze werkwijze met als de belangrijkste redenen: maatwerk,
garantie en nazorg zijn dan het beste gewaarborgd.
www.exloovooruit.nl
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Globale planning
De verwachting is dat de inventarisatie enkele weken (8 – 12 weken) in beslag
neemt, er moeten namelijk ruim 50 inventarisaties gedaan worden. Daarna
worden offertes verstrekt, naar verwachting uiterlijk in juli. We hopen dat eind
augustus bekend is hoeveel offertes akkoord zijn en doorgaan.
Een collectieve order zorgt voor een scherpe offerte. Daarnaast zijn we nog in
gesprek over extra kortingsmogelijkheden.
Werkgroep zonnepark Exloo
De werkgroep zonnepark Exloo bestaat uit: Jakob Rijnberg, Geert Hulshof,
Jan Kleef, Thale Hulshof, Hans Holterman, Rianne Greutink en Gea BurgerLangius. Arnold Greving vult deze groep nog aan voor de zonnepanelen.

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

De Exloër Keitjes hebben de 2e vrijdag van de maand februari weer een
gezellige middag gehad in het Dorpshuis.
Duo “ONLYUS” kwam voor ons optreden.
Een middag vol met de jaren 60/70 muziek en in de pauzes even weer
bijkletsen op zo’n eerste bijeenkomst van dit jaar.
Als afsluiting van de middag een verloting met allemaal leuke en ook nog eens
lekkere prijzen.
De koude en warme hapjes werden gesponserd door Snackbar Exloo en Spar
Pater.
De sponsoren van de prijsjes:
Bakkerij Puur Ambacht, Kapsalon Zuideinde, Bijoke, Geerts Warenhuis,
Pedicure Marga Komduur, de rijdende winkel Fam. Schutrups en de Koffer.
Onze vrijwilligers hebben ook weer een steentje bijgedragen, toppers.
Allemaal heel Hartelijk Bedankt!!!
Vrijdag 12 April gaan wij met de Exloër Keitjes op stap naar
de orchideeënhoeve in Luttelgeest. Vertrek: 9:30 uur, duur tot plm. 17:00 uur.
Zou u nu ook graag mee willen, pak de telefoon en laat het ons weten.
Dini Hoogerdijk
Alie Weerman
Marga Komduur

585535
549112
549582

De Exloër Keitjes

www.exloovooruit.nl
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Vrienden van Amstel Live
Ja heur, ‘t gung deur. Alles was regelt en wij gungen op weg naor Rotterdam. Twee
dörpswichter op weg naor de stad. Wal met zo’n vrouw die of zegt waor a’j langs
mut. In een rap tempo waren wij veur in Rotterdam. Gien probleem. Maor toen kwam
‘t. We mussen dwars deur Rotterdam hen um bij oens hotel oet te kommen. Noou
bint wij in ’t Noorden ok wal rotondes went heur, dat bint van die ronde dingen waor
twee of meerdere ofslagen in zit, maor daor hebt ze ovale rotondes met een stuk of
wat baonen d’r in. Dus veur twee dörpswichter is dat hiel wat. Ik had gelukkig een
daolderse chauffeur met en saomen hebt wij de juuste baon uutkozen. De
sprekende vrouw gaf an dat wij bij de veerde ofslag d’r of mussen. Eerste
ofslag……, tweede ofslag….., darde ofslag en dan op de mienst rechterbaon rieden,
veerde ofslag wij d’r af. Tenminste dat dachten wij. Wee’j wat zo’n vrouw dan aal
zeg: “probeer om te keren, probeer om te keren”…… Noou ik kan je zeggen, dat valt
niet met. Noadat wij 500 meter, um en naobij 6 stoplichten en zeker 20 minuten
verder waren, bin wij umkeerd. Veur de tweede maol richting de rotonde. Beter
opletten en kieken of wij de ofslag mist hebt. Nee man, die ‘veerde’ ofslag was
ofsleuten. Dus weer die ‘viefde’ ofslag nommen. Snel die dame een andere weg oet
laoten zuuken. Das lukt. Vervolgens mooi over ien of aandere brug hen. We hebt wal
wat zien van Rotterdam op disse manier. Uuteindelijk bint wij bij het hotel
ankommen. Gelukkig hadden we nog even de tied um wat te eten. Umdat het oens
zo veul tied had kost um bij het hotel te kommen, hadden wij maor besluten um een
taxi te nimmen naar Ahoy toe. Die mèensen wit waor a’j langs moet rieden. En zie
hebt wat meer lef um de auto argens tussen te drukken. Wij hebt een Rotterdammer
in 20 minuten tied even wat Drèents leert. En hij hef twee dörpswichter netties veur
de deure van Ahoy ofzet.
Over Vrienden van Amstel live kan ik kört maor krachtig wezen:
Allerbarstends / daolders / heidens / merakels
A’j de kaans kriegt um daor ooit hen te gaon, dan zul ik zeggen; gaon. En aans ma’j
de kaorten wal bij mij brengen. Terug naor het hotel was wal duudelijk dat disse
chauffeur gien Drèents leren wol. Slaopen en de volgende dag weer hen hoes. Das
toch wal mooi dat twee dörpswichter en zo’n dame dan de weg in ien maol weer
terug wit te vinden.
De was boeten
Tis toch wal wat, dan ku’j in februwaori de was al boeten hangen. Niet de smerrige
(dat doet aanderen wal veur je), maar de schone. Dit um de was te dreugen. Heerlijk
met dit weer. Dan ruukt ’t weer zo lekker, daor kan gien wasverzachter tegen an. Ok
’t gresmaaien is weer begunnen. Ok dat ruukt zo lekker. Maor helaas de pollenziekte
komt dan ok weer um de bochte. Laot ik noou ien wezen die of daor last van hef. De
eerste zunnige dag vul het nog wal met. Dus de was hen boeten. De tweede dag
was ’t weer mooi weer, dus weer de was hen boeten (want het ruukt ja zo lekker).
Maor dan begunt de ellende. Niezen en de ogen begunt te prikken. De iene niesbui
nao de aandere. Binnen no time heb ik alles dichte zitten. Dan kan ik joe wal
vertellen, dat ik bliede bin dat ‘t de darde dag aander weer is. Oke de was ku’j niet
meer hen boeten hangen en het gres wordt niet meer maait, maor wat gef mij dat.
Noou twee daogen heb ik alles dichtezitten en ruuk ik toch niks meer. Ik bin dus
bliede dat februwaori zich toch nog even hersteld hef.
Kaatje
www.exloovooruit.nl
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EIERACTIE HOC
Ook dit jaar organiseert voetbalclub HOC de jaarlijks terugkerende eieractie!
Op donderdag 11 april vanaf 17:00 uur kunt u één van onze voetballers of
vrijwilligers aan uw deur verwachten.
We verkopen uiteraard alleen verse eieren, 10 stuks in een doosje en met een
leuke korting als u meer dan één doosje koopt!
De opbrengst van deze actie besteden we o.a. aan het komende voetbalkamp
voor de jeugd en tal van andere activiteiten.
We hopen ook dit jaar weer op uw medewerking, alvast bedankt!
HOC activiteitencommissie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuws van OBS De Zweng
Op maandag 25 maart 2019 wordt de Paaseitjes actie gehouden.
De verkoop van de Paaseitjes staat gepland tussen 17:30 en 19:30
uur.
Het doel van de actie is om het schoolplein op te fleuren. Dus komt er een
ouder en/of leerling van de basisschool bij u aan de deur, aarzel niet en koop
die Paaseitjes.
Namens de ouderraad obs De Zweng en vrijwilligers
Alvast bedankt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrouwen van Nu
Als bestuur van de afdeling Exloo van Vrouwen van Nu willen wij U graag
regelmatig op de hoogte brengen van onze activiteiten.
Op de afdelingsavond van 21 maart a.s. staan Vogels in de natuur centraal.
Spreker is dhr. Geert de Vries.
In april is er wat meer aandacht voor gezondheidszaken:
• Op 4 april is er een thema-avond over de ziekte van Lyme en alle
gevolgen van dien. Met het oog op de naderende voorjaars- en
zomerperiode een interessant onderwerp.
Op deze avond zijn zeker ook belangstellende niet-leden van harte
welkom.
Plaats: Dorpshuis Exloo
tijd : 19.45 uur.
Kosten: Leden betalen de reguliere eigen bijdrage. Niet-leden: €5.00.
Opgave vooraf is niet nodig.
• Op 18 april komt mevr. Koopal spreken en een demonstratie verzorgen
over pruiken en haarstukjes.
Ook dit onderwerp spreekt misschien niet-leden aan en ook dan bent U
als gast welkom.
Voor informatie kunt U bellen met Jetty Koek, 549245.
www.exloovooruit.nl
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Oproep voor EXLOO!!!!!
KWF zoekt coördinator. Wil jij een team collectanten
begeleiden en maak je de KWF–collecte in Exloo samen
met hen tot een succes? Dan is deze vrijwilligersfunctie echt wat voor jou!!
Als wijkhoofd heb je contact en overleg met ongeveer 20 collectanten die voor
het KWF met de collectebus op pad gaan. Je deelt materialen uit, maakt
looproutes en zorgt dat alle bussen geteld worden. Samen met de collectanten
haal je in jouw dorp zo veel mogelijk geld op voor kankeronderzoek.
De collecteweek is altijd in de 1e week van september!!
Mocht je belangstelling hebben of misschien heb je nog meer informatie nodig,
neem contact op met Antje Deekens 06-52334468 of Pia Bos 06-43424426
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitvoering gymnastiekvereniging de Eendracht
Vorig jaar is met de sponsorloop geld opgehaald waarmee dit jaar een mooie
uitvoering gegeven kan worden. Kom naar de uitvoering op vrijdagavond 29
maart 2019 in de Sporthal in Exloo. Hier zullen de peuters, kleuters, basisschoolkinderen en freerunners van de GVE en de turners van DET hun
kunsten vertonen. De uitvoering begint om 18:30 uur.
Onze nieuwe website met alle informatie over de GVE is live. Kijk hier ook
voor het laatste nieuws en het oud papier rooster: www.gveendracht.nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijzonder jubileum Gemengd koor Exloo
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van het koor werd er stilgestaan
bij het feit dat ons trouw lid mevr.Elsje Krabman-Hospers maar liefst 55 jaar
onafgebroken meezingt bij de sopraanpartij!
Zij werd toegesproken door de voorzitter en mocht een mooi boeket bloemen
in ontvangst nemen.
Gelukkig konden de afgelopen maanden ook weer enkele nieuwe leden
welkom worden geheten zodat het koor nu 23 leden kent. Dat mogen er
natuurlijk best meer worden!
Sinds september 2018 wordt met veel enthousiasme gerepeteerd o.l.v. onze
nieuwe dirigent dhr. Andre de Jonge. Hij brengt weer wat ander repertoire en
dat is voor het koor ook weer een uitdaging die we graag aangaan.
Eind september bestaat ons koor 65 jaar en daar wordt natuurlijk aandacht
aan besteed met een mooi concert.
U hoort nog van ons!!
Informatie over lidmaatschap kunt U krijgen bij de secretaresse: Jetty Koek,
tel.nr. 549245 of de voorzitter Cobie Bultje 0599 234846.
Vrijblijvend een repetitie bijwonen is altijd mogelijk.
We zingen op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis in Exloo.
www.exloovooruit.nl
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O.T.C. VOEVKE
Potgrondactie voor de jeugd
Zoals elk jaar organiseert de tennisvereniging O.T.C. Voevke ook dit jaar
weer een potgrondactie. Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart komt
een aantal van onze leden bij u langs om zakken potgrond te verkopen.
Het geld dat we er aan overhouden, wordt voor een groot deel
geïnvesteerd in activiteiten voor onze jeugd. Bestellen kan ook. Voor
bestellingen of vragen kun je contact opnemen met Yvonne Ouwendijk
(yvonnejanssenbouwmeester@hotmail.com) of Claudia van Lotringen
(claudiavanlotringen@gmail.com).
Tennislessen 2019
Vanaf april biedt O.T.C. Voevke op de dinsdagmiddag en dinsdagavond
voor senioren en een groeiende jeugdgroep de mogelijkheid om
tennislessen te volgen. Deze worden verzorgd door een professionele
tennisschool. Op basis van de aanmeldingen stellen we groepen samen
van 4-8 deelnemers. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om privé les te
nemen. Heb je zelf interesse, of ken je iemand die graag wil starten met
tennis, of juist iemand die ooit heeft getennist maar het graag weer wil
oppakken? Speciaal voor nieuwe leden hebben we een aanbieding die je
niet kunt weerstaan! Neem dan vóór 12 maart contact op met Klaaske
(penningmeester@voevke.nl) of kom t.z.t. gerust langs voor een geheel
vrijblijvende proefles .
Regionale jeugdtoernooitjes
O.T.C. Voevke werkt steeds meer samen met TV Borger, OKKO en TV
Gasselte, o.a. rondom activiteiten voor de jeugd. Zo hebben we twee
gedeelde jeugdteams in geel (oudste jeugd tot en met 17 jaar). En dit
seizoen organiseren we weer drie gezamenlijke toernooitjes op
zondagen voor zowel de jongere als oudere jeugd. Je kunt je alvast
aanmelden bij Klaaske (penningmeester@voevke.nl ).
• 31 maart: TV Borger
• april/mei: O.T.C. Voevke
• juli: TV OKKO (onder voorbehoud)

www.exloovooruit.nl
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Meert…
De maond Meert
reurt zien steert
Een mooie oetspraok
die heur je vaok
’t Is algemeen bekend
dat elk ’t wel kent
Maor hoe moej oetleggen
waj der met wilt zeggen
Jao, dat is een aander verhaol
probeer in je moederstaol
De tekst te ontleden
gao der aandacht an besteden
Dan kuj der vast op reken
dat ’t verschillend wordt bekeken
Elk legt ’t weer aans oet
maor wat is fout en wat is goed
Hoe en wat der ok zal gebeuren
Meert blef altied zien steert reuren!
Hennie Stokker-Stadman
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