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DE BOERHOORN       mei 2019 
 
Kopij voor het juni nummer graag vóór 2 juni naar: info@exloovooruit.nl 
Het juni boekje zal rond 12 juni 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 Vernieuwing Schapeninformatiecentrum 
Blz.  11 Verzorgd wonen Exloo 1 jaar 
Blz.  13 Vrouwen van Nu 
Blz.  14 Herberg de Boschrand 
Blz.  16 Schaapskudde Exloo 
Blz.  17 Exloër Keitjes / GV de Eendracht 
Blz.  20 Schoolfeest 2019 
Blz.  22 Nut en Genoegen eerste prijs DAT 
Blz.  25 Gedicht: Mijn auto en ik 
 
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 mei. Er is volop activiteit in Exloo. Het 
schoolfeest dat vanaf 7 juni zal losbarsten zorgt ervoor dat in vele buurten en 
straten volop wordt geknutseld aan wagens en straatversieringen. Het belooft 
een groot feest te worden. 

Afgelopen maand hebben we een aantal activiteiten gehad: een goed 
bezochte pubquiz en een alternatieve Paasviering bij het Dorpshuis omdat het 
Paasvuur in verband met de droogte/brandgevaar geen doorgang kon vinden. 

Verder in deze Boerhoorn aandacht voor de Schaapskudde Exloo. Er worden 
verschillende activiteiten ondernomen om deze vereniging in leven te houden, 
zowel door de Gemeente als door het dorp. 

 

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   29 €    244.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
AGENDA MEI EN JUNI 2019: 

Wanneer Wat Waar 

15 mei Lente/zomer knutselen 14:30 uur Dorpshuis 

30 mei 2de hands warenmarkt 10:00 uur Dorpshuis 

7-10 juni Schoolfeest Diverse plaatsen Exloo 

14 juni BBQ Exloër Keitjes 16:00 uur 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 
 
Klaverjassen: 
Het seizoen 2018/2019 is in april afgesloten en iedereen kan terugkijken op 
een gezellig seizoen. Wij gaan op 29 september starten met het seizoen 
2019/2020. Elke avond staat op zich, maar wil je vanaf het begin meedoen, 
noteer deze datum alvast in je agenda. 
 
2e hands warenmarkt 
Op donderdag 30 mei houden we de jaarlijkse warenmarkt in en nabij ons 
dorpshuis. U kunt de handelswaar op woensdag vanaf 10.00 uur brengen naar 
het dorpshuis. Donderdag beginnen we eveneens om 10.00 uur om de  
goederen te verkopen. Toegang verkrijgt u door een tegoedbon voor een 
heerlijke beker koffie of thee voor slechts € 1,- te kopen. We eindigen de markt 
om 16.00 uur. Aan de vrijwilligers van die dag zal de vraag worden voorgelegd 
of wij, als dorpshuis, door moeten gaan met deze (rommel-)markt. Deels hangt 
dat af van ons allen, dus ook van U. Lever s.v.p. alleen verkoopbare goederen 
aan. Help ons met de opbouw van deze markt op dinsdag en/of woensdag. 
Help ons met de verkoop op donderdag en een extra handje met het opruimen 
is uiteraard ook zeer zeker welkom. Vele handen maken licht werk en wat 
kunnen we leuke dingen doen in Exloo van dat extra geld. Ons dorpshuis is 
ook jullie dorpshuis. info@dorpshuisexloo.nl 
 
BBQ vrijwilligers. 
Ben je vrijwilliger van ons dorpshuis, Heb ook jij je ingezet bij een groot of klein 
evenement, noteer dan alvast 6 juli in de agenda. Vanaf 16.30 uur wil het 
dorpshuis jou bedanken voor die inzet door je een gezellige avond aan te 
bieden. Opgeven kan alvast op ons mailadres info@dorpshuisexloo.nl 
 

 

Nieuws van de Activiteitencommissie 

De agenda van de Activiteitencommissie: 
 
Op 15 mei 2019: Lente/zomer knutselen 
 
Het knutselen is de laatste activiteit dit seizoen. Na de zomervakantie pakken 
we de draad weer op met verschillende activiteiten. Als jullie suggesties 
hebben, dan horen we dit graag (info@dorpshuisexloo.nl). 
 

 

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
mailto:info@dorpshuisexloo.nl
mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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Helaas geen paasvuur dit jaar, maar tóch een gezellige avond!  
 
Alle voorbereidingen waren in volle gang. We hadden er weer zin in en we 
waren er helemaal klaar voor. Maar helaas! De gemeente heeft de dinsdag 
voor Pasen op advies van de brandweer de toestemming voor het aansteken 
van de Paasbult in Exloo ingetrokken. Dit had te maken met brandgevaar 
vanwege de droogte. Natuurlijk hebben wij hiervoor begrip, maar we vinden 
het wel ongelofelijk jammer. 
We willen langs deze weg alle mensen bedanken die hun medewerking 
hebben verleend aan de voorbereidingen en hun hulp hadden toegezegd voor 
het bouwen van de Paasbult. Ook willen we alle mensen bedanken die 
hiervoor hun groenafval hebben bewaard.  
Hopelijk kunnen we volgend jaar, onder betere omstandigheden, wel weer een 
Paasvuur ontsteken. Wij gaan er in ieder geval ons best voor doen en hopen 
dan weer op ieders medewerking! 
Als activiteitencommissie vonden we het zo jammer dat het paasvuur niet 
doorging dat we heel snel een alternatief plan hebben gemaakt. Gelukkig kon 
Plezierexpresse nog een springkussen leveren en was het Dorpshuis 
beschikbaar! Met een geïmproviseerde paasbar op het terras van het 
Dorpshuis werd het toch nog een gezellige avond. 
Alle vrijwilligers en bezoekers bedankt!! 
 
Activiteitencommissie Exloo 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBQUIZ  

Op 6 april was de grote zaal van het Dorpshuis gevuld met ruim 80 
enthousiaste en fanatieke deelnemers voor alweer de 5e Exloër PubQuiz. 16 
teams streden om de titel Exloër PubQuiz Kampioen. De quiz bestond uit 6 
ronden met allerlei vragen over diverse onderwerpen als algemene, 
actualiteiten, wereld, puzzels en muziekfragmenten. Na een felle strijd tussen 
de Loedermoeders (winnaar van de vorige editie), Toneel team, de Swetsers 
wist het Taxuslaan team het felbegeerde “(Domme) Exloose Schaap” te 
winnen. De organisatie was blij verrast om weer vele nieuwe en bekende 
gezichten te zien, maar vooral de sportieve strijd en gezelligheid tussen jong 
en oud maakte het weer een bijzonder geslaagde avond.  

De volgende PubQuiz zal in het najaar georganiseerd worden.  
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KOM JE OOK WEER 

KNUTSELEN?  
                                             

Kom gezellig meedoen op 
woensdag 15 mei, van 14.30 tot 15.30 uur, in 
het Dorpshuis van Exloo.  
 

 

 

Het is van 14.30 tot 15.30 uur en kost € 2.50 per 
persoon. Je krijgt 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. 
 

 

DORPSHUIS EXLOO 
Hoofdstraat 58A, 7875AD Exloo 

www.dorpshuisexloo.nl 
info@dorpshuisexloo.nl 

Tel. 06 4684 3290 
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DOE JIJ MEE ALS VERNIEUWER VAN HET SCHAPENCENTRUM? 
Het Schapeninformatiecentrum in Exloo gaat vernieuwen. De bedoeling is dat 
er een aantrekkelijk, dynamisch centrum ontstaat dat een aanwinst is voor 
Exloo en de regio. Niet alleen informatie en educatie maar ook meemaken en 
meedoen zal het centrum gaan bieden.  
Sinds kort is er een trekker die in mei graag aan de slag wil met een gedreven 
en stimulerend team waarbinnen en de benodigde kennis en vaardigheden 
bijeengebracht worden en taken verdeeld worden. Hiervoor zijn vrijwilligers 
nodig, vooral mensen met kennis van de wereld van de schapen, activiteiten 
(vooral voor kinderen), grafische vormgeving, CAD-tekenwerk en financiën 
kunnen goed werk doen. Als je mee wilt doen mail dan naar 
klaas.jan.cats@hetnet.nl of bel 06-23271816. 
Als je niet in de werkgroep wilt maar wel op een andere manier een bijdrage 
wilt leveren, geef dat dan alvast door. Bijvoorbeeld als je mee wilt doen met de 
uitvoering of als je na de opening activiteiten voor je rekening wilt nemen 
(workshops, spellen-circuits, e.d.). Losse ideeën die ons verder kunnen helpen 
bij de plannen, zijn buitengewoon welkom. 

 

(Advertentie) 

 

 

 

mailto:klaas.jan.cats@hetnet.nl
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Verzorgd Wonen in Exloo bestaat 1 jaar 
 
Op 3 april 2019 bestond onze kleinschalige woonzorgvoorziening en 
dagopvang voor ouderen 1 jaar. 
16 vaste bewoners maken inmiddels gebruik van onze appartementen en de 
gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten. De dagopvang is bescheiden 
begonnen, daar is nog plek. Alle appartementen zijn bezet.  
  
Op onze ‘eerste verjaardag’ hebben we uiteraard gebak gegeten met elkaar. 
Een deel van de bewoners at het gebak aan de Zuiderhoofdstraat 20 en een 
deel bij Bussemaker. In diezelfde week werd er een mooie buitentafel bezorgd. 
De planken die hiervoor gebruikt zijn waren afkomstig van de grote oude 
beukenboom die voorheen achter op ons perceel stond. Helaas is die begin 
vorig jaar gekapt omdat de boom geteisterd was door de Reuzenzwam.  
  
Langs deze weg danken we iedereen uit Exloo die ons het afgelopen jaar 
gesteund heeft. Denk aan buren, vrijwilligers, ondernemers en de basisschool. 
Heel erg bedankt!  
  
Wellicht heeft u ons wel eens zien fietsen in het dorp met onze duofiets. Wij 
zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt ‘fietsmaatje’ te zijn voor één 
van onze bewoners. Laat het ons weten als u dat eens wilt proberen!  
  
Ook zouden onze bewoners het heel leuk vinden als er af en toe een 
muziekinstrument in onze woonkamer bespeeld wordt. Een enkele keer 
gebeurt dit (piano en accordeon), maar dit mag veel vaker. Dus: wilt u onze 
(gebruikte) vleugel eens uitproberen of een ander instrument laten horen, laat 
het weten. U bent van harte welkom om één of meerdere keren te komen.  
  
Tot slot zijn dorpsgenoten die het leuk vinden om over een hobby te vertellen 
ook van harte welkom. Denk aan iets vertellen over uw lievelingsschilderijen. 
Of bijvoorbeeld over het houden van bijen of iets over de Drentse dorpen. Of 
iets in de streektaal? Laat het ons weten als u zin heeft om op deze manier 
betekenisvol bezig te zijn.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Rita van Breden en Erica Georgius  
en collega’s Verzorgd Wonen in Exloo 
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Vrouwen van Nu. 
 
Op de afdelingsavond van 18 april was als spreekster mevr. Koopal uit 
Groningen uitgenodigd. Zij vertelde met veel enthousiasme over haar bedrijf 
Haarwerken Koopal. De 4e generatie die zich bezighoudt met het maken van 
pruiken en haarstukken in alle vormen en maten. Enkele dames showden 
pruikjes en lieten op die manier zien hoe belangrijk haar is voor het uiterlijk 
en dus vaak ook voor het welbevinden. Immers..... als je haar maar goed zit. 
Intussen nadert het afdelingsseizoen het einde. Op 16 mei is de laatste 
bijeenkomst. Op deze avond komt mevr. Inge Kiewiet vertellen over haar werk 
op de Mama Poli.  
22 mei gaan de dames op busreis naar de Zandsculpturen in Garderen en 
krijgen ze een rondrit met uitleg door de Kroondomeinen. 
13 juni is er een fietsdag naar Orvelte gepland. Ook daarvoor hebben zich al 
zo’n 20 leden opgegeven.  
Intussen kan er m.i.v. mei iedere dinsdagmiddag of -avond gefietst worden. 
In oneven weken op dinsdagmiddag om 13.30 uur en in even weken om 18.30 
uur. Opgave vooraf is niet nodig.Wie mee wil fietsen meldt zich bij Herberg de 
Boschrand. (vm.Schaop’ndrift) 
  
Jetty Koek, PR. 
 

 
 
 
 

(Advertentie) 
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H E R B E R G   D E   B O S C H R A N D 

Op 9 februari jl. hebben wij officieel onze deuren geopend van de Herberg De 
Boschrand in Exloo. 
 
We hebben al veel inwoners van Exloo en omgeving mogen begroeten en dat 
was voor ons een zeer warm welkom. Heel erg bedankt hiervoor en we voelen 
ons helemaal thuis in Exloo. 
 
Graag zien we u nog eens terug in onze herberg of op het terras of in de tuin 
achter de herberg. 
 
We zijn geopend van woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur en in de 
zomermaanden kunnen de openingsdagen en -tijden anders zijn. Als u bij ons 
zou willen dineren, kunt u het beste even reserveren.  
 
Nogmaals bedankt en heel graag tot ziens.                
André en Roelof                                                         
Hoofdstraat 96, 0591 - 853 330                          
info@herbergdeboschrand.nl  /  www.herbergdeboschrand.nl 
 
 

mailto:info@herbergdeboschrand.nl
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De Schaapskudde in Exloo 
Op 3 april jl. is er door de Dorpsraad Exloo een informatieavond voor de 
inwoners georganiseerd. Een aantal zaken die het dorp aangaan stonden op 
de agenda. Zo ook de Schaapskudde. Er werd duidelijke taal gesproken over 
de slechte financiële situatie waar de Schaapskudde zich op dit moment in 
bevindt. Ze vallen net niet om. De tering is naar de nering gezet; de rek is er 
uit. Ook wordt er met smart gewacht op een nieuwe gemeentelijke APV zodat 
de kudde gerechtigd is om op de kooi te lopen en begonnen kan worden met 
het onderkomen van de kudde waar iets aan gedaan moet worden. Gelukkig is 
ook door het gemeentebestuur het e.e.a. al in gang gezet. 
Gemeente en Provincie: 
U begrijpt: wat nog niet in kannen en kruiken is zijn de centjes. Er is ’s avonds 
dan ook een oproep gedaan aan de inwoners van Exloo om mee te denken in 
deze. Bijvoorbeeld door een schaap te doneren, om vrijwilligerswerk te doen 
voor de kudde, kooi of museum. Naast Gemeentelijk wordt er ook Provinciaal 
geld uitgetrokken voor de kudde. Het behoud van de kudde is met name 
belangrijk voor de inwoners (culturele waarde en leefbaarheid) en toeristen 
(economie). Persoonlijk verwarmt het mijn hart als ik de kudde zie lopen. Het 
Drentsche Heideschaap; een unieke beleving en een prachtig gezicht! Een 
mengeling van witte en bruine vrachtjes.   
Cittaslow:  
De kudde past bij ons lidmaatschap als Cittaslow gemeente. De Stichting 
Schaapskudde is supporter van Cittaslow. Als Stichting Schaapskudde dragen 
zij de waarden die door het kwaliteitskeurmerk Cittaslow worden vertegen-
woordigd uit in de uitvoering van hun werkzaamheden.  
Hoe verder?  
Er is op een artikel in de krant over de Schaapskudde van verschillende 
kanten positief gereageerd. Ik geef u een voorbeeld. “Goedemorgen Wil. 
Woon dan wel in Borger maar ik zou ook wel voor een schaap 10 euro willen 
doneren of adopteren.” En dat vind ik zo mooi. Inwoners van onze gemeente 
die het hart op de juiste plek hebben zitten. Dus…………………………………  
 
Donateur worden? Steun de schaapskudde en adopteer een schaap!  
Om de schaapskudde in stand te kunnen houden is uw bijdrage zeer welkom. 
Voor € 10,00 per schaap, per jaar, kunt u donateur worden van onze 
schaapskudde; Voor € 25,00 kunt u adoptant worden van de Schaapskudde 
Exloo door een schaap te adopteren; Ook kunt u voor € 2,50 extra een 
certificaat op naam van uzelf, kind, kleinkind, vriend of familielid bestellen. Wat 
een leuk verjaardagscadeau!! En u dient een goed doel. Vanzelfsprekend zijn 
ook éénmalige donaties als dank voor een aangename ontmoeting met de 
herder en de kudde mogelijk via het onderstaande bankrekeningnummer:  
NL48 RABO 0348008031 t.n.v. Stichting Vrienden Schaapskudde Exloo     
 
Dorpsraad Exloo 
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Met de Exloër Keitjes naar de Orchideeënhoeve 
Het is weer gelukt, de bus bijna vol. Mooi op tijd op stap richting Giethoorn en 
dan naar Luttelgeest. Wij namen een toeristisch route, zo kwamen wij door het 
dorpje St Jansklooster waar Elfstedentocht Schaatser Evert van Benthem had 
gewoond. Zo tegen 12:00 uur kwamen we bij de Orchideeënhoeve aan in 
Luttelgeest. We  werden eerst getrakteerd op een drankje en een heerlijke 
warme maaltijd. Door de Orchideeëntuin heen was het een en al kleuren- 
paradijs. Heb erg genoten van alle planten die al volop in bloei staan, echt de 
moeite waard. Merkte ook dat onze gasten het erg naar de zin hadden, even 
op een bankje en genieten van al die bloemenpracht. En op het horecaplein 
genieten van een softijsje, tussen de hanggeraniums en fuchsia’s. Niet alleen 
bloemenpracht, ook aapjes, parkieten, vissen, vlinders, en de flamingo’s waren 
buiten te zien. De winkel was aan het einde van de tuin, zo kon je nog een 
bloemetje mee naar huis nemen. Op het plein bij de in- en uitgang verzamelen 
wij ons als groep weer bij elkaar. Allemaal in de bus, richting Exloo. 
Het was een geslaagde dag met onze gasten en vrijwilligers. 
Ieder ging z'n weg naar huis met een orchidee, terugkijkend op een gezellig 
dagje uit met de Exloër Keitjes. Vrijdag 14 juni, 2de vrijdag van de maand is 
onze volgende middag. Een BBQ-middag staat op het programma, noteert u 
alvast de datum. Wordt vast weer gezellig. 
EXLOËR KEITJES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uitvoering GVE druk bezocht 
Op vrijdagavond 29 maart vond de tweejaarlijkse uitvoering van de 
gymnastiekvereniging de Eendracht plaats. Met ruim 80 deelnemers en meer 
dan 100 man publiek was het een succesvolle uitvoering. Dit jaar werd groots 
uitgepakt met een lichtshow en een groot scherm. Met de opbrengst van de 
sponsorloop in 2018 was het mogelijk om hier een professioneel bedrijf voor in 
te huren. Tijdens de pauze waren er mooie prijzen te winnen tijdens de 
verloting.Iedere gymnastiekgroep gaf een gymnastiek optreden en deed een 
dans. Het eerste optreden begon met de allerkleinsten, de peuters, onder 
begeleiding hun moeders. De kleuters waren heuze leeuwen en leeuwinnen in 
de jungle, gevolgd door de onderwaterwereld van groep 3 en 4. De 
bovenbouw vertoonde een ijsparadijs met ijsberen en pinquins en de waka 
waka dans. De turnvereniging DET was te gast met een groep van 20 meiden 
voor een mooie turnuitvoering met vloeroefeningen en de balk. De avond werd 
afgesloten door de twee freerunning groepen. De eerste groep vertaalde een 
spannend piratenavontuur in hun moves en de tweede groep gaf een stoer 
optreden weg in een gangster outfit. 
Bestuursleden gezocht- Wil je ook een bijdrage leveren aan mooie 
gymnastiek- en freerunning evenementen in Exloo? Meld je dan aan als 
bestuurslid van gymnastiek-vereniging de Eendracht! Mail 
naar bestuur@gveendracht.nl of neem contact op met een van onze huidige 
bestuursleden: Jolanda de Vries, Marlies Caneel en Pieter Burger.  
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website www.gveendracht.nl. 

mailto:bestuur@gveendracht.nl
http://www.gveendracht.nl/


www.exloovooruit.nl  18 
 

 (Advertentie) 

 
 

 
 

 

 
 



www.exloovooruit.nl  19 
 

  
(Advertentie) 



www.exloovooruit.nl 20 
  

 

 

Schoolfeest 2019 
Nog een paar weken en het is zover……. Tijdens het Pinksterweekend  
7-10 juni 2019 zal Exloo bol staan van de activiteiten vanwege het 95-
jarig bestaan van onze Basisschool. Straatversiering, optocht, feestelijke 
en sportieve activiteiten…… voor ieder wat wils. 
 

Straten en buurten zijn druk bezig met de voorbereidingen, als ook de school en de 

verschillende commissies. Het programma is definitief qua invulling: 

 

Donderdagavond:  lichtroute en jurering straten 

Vrijdagochtend:  feest en voorbereidingen op school 

Vrijdagmiddag: optocht door de versierde straten van Exloo 

Vrijdagavond: voorstelling van de basisschooljeugd 

   feest in de feesttent met Coverband Billboard 

Zaterdag:   Schaapscheerdersfeest met o.a. verkorte optocht, Exloër jaarmarkt,  

   Nederlands Kampioenschap Schaapscheren en kindervermaak 

Zondag  DExelse Doe en Denk Dag, met in de ochtend de Vroege Vogels  

    Wandeltocht en Exloër Ommetje, gevolgd door een gezamenlijke brunch 

   en Doe en Denk Quiz in de middag en natuurlijk het touwtrekken.  

 

Deze dag staat in het teken van leuke, bijzondere en goet-voute activiteiten, waarbij soms 

sportiviteit en lenigheid nodig is of logisch nadenken en kennis of creativiteit en snelheid en 

slimheid…… Voor alle inwoners van jong tot oud is er een mogelijkheid om mee te doe om 

zo punten voor een straat of buurt te verdienen. 

Binnenkort bezorgen we huis aan huis een flyer met het complete programma met de 

juiste aanvangstijden en alle overige info. Houd ook onze website  

www. schoolfeestexloo.nl in de gaten en onze Facebook pagina (zoek en like 

dorpsfeest exloo).  

Inmiddels hebben we al vele toezeggingen van mensen die kunnen en willen helpen 

tijdens dit evenement. Wil je dat ook, geef je op bij een van onze commissie leden of 

via de email. Voor vragen zijn we natuurlijk ook bereikbaar via de email: 

schoolfeestexloo@gmail.com.  

mailto:schoolfeestexloo@gmail.com
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Nut en Genoegen wint de Drents Amateur Toneel competitie. 

Wat een prachtig toneelseizoen……. We speelden weer 6 keer dit jaar: 
onze eigen 4 voorstellingen in Exloo, de traditionele voorstelling in het 
Geert Teis Theater in Stadskanaal en in Beilen op uitnodiging van de 
Vrienden van RTV Drenthe. Staande ovatie, applaus, lovende woorden, 
lachsalvo’s en vooral veel vrolijke en genietende mensen, we hebben het 
allemaal gezien en meegemaakt. Begin april vond het laatste evenement 
van dit seizoen plaats, de jaarlijkse eindavond en dus ook de uitreiking 
van de Grammy’s of Oscar’s.  Zes toneelverenigingen uit Drenthe doen 
mee aan deze competitie van het Drents Amateur Toneel en worden 
beoordeeld door een deskundige jury. Elke speler wordt individueel 
beoordeeld  (het spel, spelopvatting en dictie), maar ook het stuk in het 
algemeen (aankleding, samenspel en regie). Er wordt gestreden in 3 
categorieën:  persoonlijke prijzen dames, persoonlijke prijzen heren en 
verenigingsprijzen.  

Om de beurt verzorgt een van de verenigingen de eindavond en dit jaar 
was Exloo weer aan de beurt. Een avondvullend programma waar de 
verenigingen de strijd aangingen in de Toneel PubQuiz en we muzikaal 
ondersteund werden door live-muziek van Eikens en Warta. Rond 23.00 
uur was het woord aan de jury en werden de prijzen uitgereikt. Dit jaar 
mocht Ellen Schrik de eerste prijs bij de dames in ontvangst nemen voor 
haar rol als tante Truus.  

De jury zei o.a. het volgende over haar: “Ellen speelde prachtig de 
plezierige, energieke en kordate tante Truus. Haar grimassen waren heel 
mooi en toen ze pret had, klapte Ellen heel mooi zachtjes en vergenoegd 
in de handen en trommelde ze prachtig op tafel. Ze was kennelijk 
verguld met Koos en opvallend was dat Ellen haar haar wat slordiger zat 
nadat ze Koos onder handen had genomen… een ervaren actrice en 
een terechte winnaar!”  

Luchien Polling (Kees) en Eric Wierenga (Koos) wonnen beide de 2e 
prijs, hoe kon het ook anders, volgens de jury, Koos en Kees hoorden 
samen en speelden als broers de sterren van de hemel. Volgens de jury 
speelde Luchien zijn rol erg goed. De mimiek, het samenspel met broer 
en ook het stil spel (zonder tekst) waren erg goed. Mocht Luchien de 
souffleur nodig hebben, dan camoufleert hij dat zeer vakkundig door zijn 
spreken. Dan last hij wellicht bewust pauzes in en dat verraadt klasse. 
Eric speelde de wat onnozele, volgzame broer en deed dat met 
overtuiging. Hij speelde ook goed zonder tekst en het was prachtig om te 
zien dat Eric de hele tijd volledig meespeelde toen hij sliep. Een 
prachtige mimiek toen hij Kees zijn ervaringen in en bij het bad 
beschreef en wat een metamorfose onderging Eric toen hij onder de 
indruk was geraakt van de charmes van Tante Truus.  
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Hun gezamenlijke bedscène was hilarisch en deed het goed bij de 
toeschouwers. De scene samen voor het toneel was prachtig en ook het 
gegoochel met de eieren was heel mooi om te zien. 

Toen de jury uiteindelijk ook nog met de mededeling kwam dat Nut en 
Genoegen op de eerste plaats was geëindigd, was het feest compleet. 
De (nieuwe, enorm grote) wisselbokaal mocht in Exloo blijven! Uit het 
juryrapport: De toneelvereniging ‘Nut en Genoegen’ heeft het publiek 
weer laten genieten van een schitterend en vlot gespeeld blijspel. Een 
stuk met maar 6 spelers en speelsters, dan heeft men vaak veel tekst en 
is lang op het toneel. Er werd leuk, vlot en goed gespeeld, ook door 
spelers en speelsters die even geen tekst hadden. In het team zaten 
geen zwakke plekken en de tekstkennis was prima. De regisseur heeft 
duidelijk zijn stempel op het toneel en de uitvoering gedrukt. 

Thale Hulshof speelde dit jaar voor het eerst mee en deed dat met verve, 
een hele mooie aanwinst bij de vereniging. Ook speciale dank aan 
Janieke Tuin, die wegens omstandigheden alsnog 6 weken voor de 
première een hoofdrol moest instuderen! Een behoorlijk pittige opdracht 
en dat heeft ze fantastisch gedaan! 

De toneelboekkies kunt veurlopig in de kast, we begunn'n in september 
weer te repeter'n met 't neie stuk......... nu eerst veur iedereen een 
welverdiende vakaansie!!! Tot in ‘t neie seizoen, we hop’n da’j dr dan ok 
weer bij bent! 
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Mijn auto en ik... 
 
Dag mijn meisje 
klaar voor een reisje? 
Het is zo ontzettend fijn 
om samen op pad te zijn    
 
Wat doen we deze keer 
door het drukke verkeer 
Of zoeken we de stilte op 
dat vindt ik ook top 
Je zegt het maar 
ik sta voor je klaar 
 
Dag en nacht 
wordt van mij verwacht 
Dat ik paraat sta 
en met jou op pad ga 
 
Ik voldoe aan je wens 
ga zelfs met je over de grens 
Ik zal je nooit laten staan 
waar we ook naar toe gaan 
 
We beleven veel avonturen 
tijdens onze gezamenlijke uren 
Een goede band is opgebouwd 
wederzijds voelt het vertrouwd 
Onze geheimen gaan niet naar buiten 
we kunnen de deuren goed sluiten 
 
Wat ik allemaal van je hoor 
is niet bestemd voor ieders oor 
Oooh, en soms zie ik iets..... 
nee, ik zeg maar niets 
 
Maar als jij tegen iedereen zegt 
hoe je aan mij bent gehecht 
Is dat voor mij een hele eer 
en glimt mijn body nog meer 
 
Ja, ook al ben ik van metaal 
soms smelt ik helemaal 
Een lelijk of negatief woord 
heb ik van jou nog nooit gehoord 
We hebben een hele goede klik 
Jij en ik...          

 
 
Hennie Stokker-Stadman 
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