


www.exloovooruit.nl  2 
 



www.exloovooruit.nl  3 
 

 

DE BOERHOORN       juli 2019 
 
Let op!: Kopij voor het augustus nummer graag vóór 22 juli naar: 
info@exloovooruit.nl Het augustus boekje zal rond 7 augustus in de bus liggen. 
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws / Exloër Keitjes 
Blz.    8 Kaatje  
Blz.  10 Papiermaecker 
Blz.  11 Schoolfeest 2019 terugblik 
Blz.  14 Sport Exloo 
Blz.  16 Europa Kinderhulp 
Blz.  18 Cittaslow Voedfestival 
Blz.  19 Schaapskudde 
Blz.  21 Andes: van eenzaamheid naar verbondenheid 
Blz.  23 Peuterwerk Odoorn 
Blz.  25 Gedicht: Hittegolf 
 
 
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 is vakantietijd. Veel mensen gaan de komende weken weg voor hun 
jaarlijkse vakantie in binnen- of buitenland. 
Het is dan ook rustig in Exloo met de activiteiten. Het Dorpshuis wordt door de 
vaste gebruikers pas vanaf september weer volop gebruikt. 
Het Schoolfeest ligt weer achter ons. In deze Boerhoorn een terugblik door de 
organiserende commissie en door ons aller Kaatje. 
Al met al was het weer een geslaagd feest. 
Verder een bijdrage van Europa Kinderhulp en een oproep voor het Cittaslow 
Voedfestival in september. 
 

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 148 €    929.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
AGENDA JULI EN AUGUSTUS 2019: 

Wanneer Wat Waar 

9 augustus Exloër Keitjes bolderwagen naar 
Lucy’s Inn 

Dorpshuis ‘s middags 
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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 
 
Exloër Keitjes 
 

Na een druk Pinksterweekend, is het vandaag alweer de 2e vrijdag van de 
maand juni. 
Onze dag van de Exloër Keitjes. 
Er waren al enige voorbereidingen gedaan bij het Dorpshuis.  
De tent, tafels en stoelen van Dorpsbelangen (gebruikt voor de rommelmarkt) 
zijn blijven staan voor onze middag voor de Exloër Keitjes, TOP! 
Mooi weer erbij en een BBQ geheel verzorgd door Jasper Komduur en met al 
onze vrijwilligers die een handje meehielpen. 
De accordeonman Harry zorgde af en toe voor gezellige deuntjes muziek. 
Men kon zelf even de benen strekken om bij de BBQ tafel langs te gaan voor 
al het lekkere eten. 
Als afsluiting natuurlijk ijs met slagroom, vruchtjes of een scheutje advocaat op 
het ijs. Geweldig hoe de middag weer is verlopen. 
Zo hebben wij van de Exloër Keitjes  weer een gezellige middag afgesloten 
en kijken wij weer uit naar de volgende activiteit. 
 
Volop vakantie, de volgende activiteit.  
Vrijdag 9 augustus, noteert u het alvast. 
Met de bolderwagen richting Eesergroen. 
Op z'n Engels genieten, een High Tea bij Lucy’s Inn. 
 
Mocht u nog niet weten wie de Exloër Keitjes zijn, trek aan de bel, het is een 
gezellige groep bij elkaar.   
Zoals wij zeggen, GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD. 
 
Dini Hogendijk      585535 
Alie Weerman       549112 
Marga Komduur   549582 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noteert u alvast in de agenda: 
 
8 sept                   Cittaslow Voed Festival  vanaf 11.00 uur, hele dorp 

27 sept                 Klaverjassen    20.00 uur Dorpshuis 

19 okt                   Tiroleravond    20.00 uur Dorpshuis 

                             m.m.v. “De Postjagers” 
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Schoelfeest 2019 de optocht 
 
In de anloop naor het schoelfeest ontbrak mij alle inspiratie um te schrieven. 
En energie had ik al hielemaol niet. Zölfs de kracht um de pen allenig maor 
vast te holden had ik niet. Een koppel van de liezers van Kaatje zult begriepen 
waorum. En toen kwam het schoelfeest. Daorna had ik wal weer energie en 
underwarp genog um over te schrieven. 
 
Bij oens in de schure bint twei waogens maokt. Die van de Meulenhoek en van 
de Exloer Keitjes.  
Het volk van de Meulenhoek bint warkelijk waor, weken lang, twei maol in de 
weke bezig west. Dat alles um bootties te maoken/varfen. Alles hebt die zölf 
maokt. Pettie af (of was het een proek). Dit volk was alderbarstens saomheurig 
met mekaor. 
En de waogen van de Exloer Keitjes. Veur dennende die niet wet wel of de 
Exloer Keitjes bint, zal ik het even oetleggen. De Exloer Keitjes is een bestuur 
saomen met een aantal vrijwilligers die het zes maol in het jaor drok hebt met 
de ‘aoldelu’ in Exloo. Waorum ‘aoldelu’ tussen haokkies? Noou ie bepaold zölf 
wanneer a’j je aold genog vuult um met te gaon. In elk geval ik dee met disse 
groep met. In de veurbereiding hebt wij een bulte schik had met mekaor. 
Beveurbield; met het oetzuken van het gooud. Dat allenig was al super. Ik ree 
dus met in de optocht. Dacht dat ik met dit gooud wal incognito zul wezen. 
Maor helaos. De proek leek veuls te veul op mien eigen haor. D’r is ok tegen 
mij zegt dat ik bij de verkeerde kar zat. Ik schien met dit gooud wat op ma 
Flodder te lieken. Maor de ‘echte’ ma Flodder zat veul beter in haor rol ;-). 
Maor ok de aandere acteurs van het Zuudeinde. Opa die in de rolstoele op 
een karregie rondreden werd deur Johnny Flodder. Allemaol Oscar waardig. 
De straoten leupen her en der wat in mekaor over. Van ronde verkeersborden 
naor verkeersborden in allerlei vörmen. Van skipistes/karstbomen tot an 
allenig maor versierde karstbomen. Maor wat gef het. Het thema was: GOET 
VOUT. Dus eigenlijk hef mien buurt ok een beettie wönnen. Wij waren 
tenslotte de steert van die straot. 
Op de trekker ben ik deur alle straoten hen west. Ik werd nog ansproken deur 
skorrie morrie. Die hebt mient dat een aolde vrouw wal een pillegie wol. Maor 
ja dat kun niet. Ik mus nog wieder op de trekker. We kwamen ok langs een 
straot waor of ze niks kunt, niks wilt en niks hebt. Daornao deur de snei hen 
(respect veur het volk dat met dit weer in wintergooud leup). Vervolgens langs 
de hippies. Daornao mus ik op de remme. Hier was een landingsbaon veur 
poppies van vieftig plussers. Gelukkig ik kun deurrieden. Ben dan wal gries en 
zie er wat aold oet, maor ik ben nog geen vieftig! Toen in de voute 
spreekwoorden straot. Noou daor zaten een paor tussen waorvan ik twiefelde 
of disse wal fout waren…… Vandage an de dag kan/mag alles. Ze schrieft 
(zölfs in de kraant) en praot niet iens meer gooud Nederlands. Daorum schrief 
ik ok in het Dreents. Bint maor bar weinig die dat echt gooud kunt (ik dus ok 
niet).  
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Zo bint wij dus deur Exloo henreden en kwamen langs alle versierde straoten. 
De iene nog mooier as de aandere. 
De 1e pries van de waogens gung naor de Fabrieksstraot. Geniaal d’j met 
gejat spul de 1e pries kunt winnen. Veur disse straot was de oetspraok: 
‘gesellighijd kent geen teid’ wal van toepassing. Ze bint naomelijk wat laot op 
pad komen um de spullen te jatten. Ok gung er een pries naor een straot die 
er zölf bar weinig an daon hef. Maor ja, het thema was GOUT VOUT. Dus wat 
gef het. Ie moet maor zo deenken.  

Beter goed gejat, dan niet gekocht! 
 
Schoelfeest 2019 zundag 
Eerst met mekaor an het ontbijt. Noou moet ik zeggen dat er niet zo hiel veul 
waren. Zunde, want d’r waren vrijwilligers een eigie/pankouk an’t bakken. 
Smeuk best. 
Dexelse doe en denk dag. 
Daolders in mekaor zet. A’j met een groep met deden, mussen ie je weer 
underverdielen in kleinere groepies. 
 
Elk en iene deed dus wat: 

- Naor hoes hen um guldens / flippo’s / mattenklopper enz te zuken 

- Op pad um te kieken wat er in bepaolde borden misten 

- Sportieve dingen 

- Raodsels (zwaor naodenken dus). Vul niet met nao zo’n weekend 

Noou bin ik vast vergieten hiel wat mooie dingen op de schrieven, maor het 
verhaol is zo al lang genog. 
 
Al met al draaide het um saomheurigheid/gezelligheid. In mien ogen is dat wal 
slaogd. Zal vast niet veur iedereen zo west wezen, maor waor gehakt wordt, 
vallen spaonders. 
 
Wat ik nog wal even melden moet is het volgende: grote complimenten voor 
de organisatie en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Laten we 
wel wezen, we hebben allemaal schoolfeest. Deze mensen zijn tijdens het 
schoolfeest continu bezig om het iedereen naar de zin te maken. Deze 
mensen kunnen niet ongedwongen feesten zoals de meeste mensen dat wel 
kunnen. Dus voor al deze mensen: 

PRUIK AF  
VOOR DE ORGANISATIE / VRIJWILLIGERS 

 
Kaatje 
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PAPIERMAECKER 

Na een afwezigheid van bijna twee jaar gaat de Papiermaecker weer starten 
met demonstraties aan huis. 

Vanaf juli worden er weer demonstraties gegeven op woensdagmiddag van 
14:00 tot 17:00 uur. Wanneer de werkplaats is geopend wordt dit aangegeven 
door een bord aan de hoofdstraat t.o.v. De Gloep. 

Verteld wordt hoe er rond 1450 papier werd gemaakt.  Er wordt gewerkt met 
materialen, gereedschappen en grondstoffen uit die tijd. En diegene die het 
zelf wil proberen als “leerling papiermaecker”, hij/zij krijgt, bij goed gevolg, in 
ieder geval een “diploma papiermaecker”. Een leuke ervaring voor jong en 
oud. De deelname/entree is € 2,00 p.p. 

Met vriendelijke groet 

Ad Zwijsen 

 

(Advertentie) 
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Schoolfeest 2019 -  waar een klein dorp groots in kan zijn 

Wat een enthousiasme, wat een saamhorigheid en wat een prachtig 
feestweekend hebben we er samen van gemaakt. Als commissie en zeker ook 
als inwoners kijken we terug op een fantastisch weekend, het weer zat (helaas 
m.u.v. de zaterdag tijdens het Schaapscheerdersfeest) erg mee met een 
goede temperatuur en een zonnetje. We zijn onder de indruk van de 
geweldige inzet van Exloërs om de straten in de meest Goet Voute versiering 
te versieren, prachtige praalwagens te maken, de schoolkinderen die een 
swingend optreden gaven, het enthousiasme om er samen een mooi feest van 
te maken en uiteraard de sportiviteit, creativiteit en saamhorigheid van jong tot 
oud…….. Ontzettend dankbaar voor alle medewerking en het meedenken, 
soms spontaan, gevraagd of uit nood geboren, maar altijd met maar één 
doel……. een gezellig Schoolfeest voor alle inwoners van Exloo. En dat is 
zeker gelukt dankzij jullie! 

Op naar het 20e lustrum in 2021 – 100 jarig bestaan van onze school! 

Op onze Facebookpagina (dorpsfeestexloo) en onze website 
(schoolfeestexloo.nl) staan diverse links naar fotoalbums die gemaakt zijn. 

Ook de antwoorden van het kwisboek van de Dexelse Doe en Denk Dag staan 
op onze website Schoolfeestexloo.nl 
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Informatie bijeenkomst voor inwoners Sport Exloo  

Graag nodigen wij alle inwoners van Exloo uit voor een informatiebijeenkomst 
op woensdag 18 september om 19:30 uur in het Dorpshuis in Exloo.  

  

Het is zeer waarschijnlijk dat voetbalvereniging HOC binnen afzienbare tijd 
gaat verhuizen van Exloo naar Odoorn. Er is op dit moment geen concrete 
bestemming voor het gebied achter het gemeentehuis in Exloo op het moment 
dat HOC gaat verhuizen.  

  

Een aantal inwoners uit Exloo zijn in 2017 verenigd in een groep; Sport Exloo. 
Dat zijn Jan Kleef, Martine Polling, Jakob Rijnberg, Ciska Grootjans en Willem 
Oosting. Deze groep heeft het initiatief genomen om alvast na te denken over 
de invulling van het gebied achter het gemeentehuis. In samenwerking en met 
mandaat van de Dorpsraad en de gemeente zijn wij dit initiatief gestart en 
hebben een aantal grote lijnen op papier gezet. Onlangs hebben we ook met 
de Exloose (sport-)verenigingen, de gemeente en de basisschool om de tafel 
gezeten en willen wij ook graag met u als inwoner van gedachten wisselen. Wij 
willen de grove invulling en de reeds aangereikte ideeën natuurlijk ook met u 
delen. We vinden het belangrijk dat dit plan verder vorm en invulling krijgt met 
de sportverenigingen, de basisschool en de inwoners.  

  

Wij vertellen u tijdens de informatiebijeenkomst wat we als Sport Exloo tot nu 
toe hebben gedaan en willen u als inwoner actief betrekken bij de concrete 
invulling van het gebied achter het gemeentehuis.  

  

We zien u heel graag op woensdag 18 september om 19.30 uur in het 
Dorpshuis. 
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Oproep Stichting Europa Kinderhulp 

Mogen wij u even voorstellen?  

Lisa, Luc, Sophie en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de hand, 
althans zo lijkt het. Maar ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij 
thuis de dupe van conflict, armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze 
lopen er ook zeker niet mee te koop. Maar ze hebben er wel het hele jaar last 
van. Behalve die tweeënhalve week in de zomer...  

Dan maken Lisa, Luc, Sophie en Sven en ruim 1400 andere leeftijdgenootjes 
mee wat het is om onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. 
Wat dan wel? Aandacht, liefde en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen 
ze steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de toekomst. 

Vertrouwen 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantieouders. Mensen die die 
aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn 
leven willen geven en zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is 
wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie even niet met haar oudere zus 
naar de voedselbank, omdat mamma de boodschappen niet kan betalen. Ze 
geniet bij een gastgezin volop van het samen ontbijten, een aai over haar bol 
en het op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat 
er ook pappa’s zijn zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte 
slaper, komt bij zijn vakantiegezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, 
andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen doen hem zichtbaar goed. 
Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat tegenwoordig.  

Sores  
Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel 
energie geeft. Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien 
bovendien dat het anders kan. Dankzij vakantieouders zijn vanaf 1961 al vele 
tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland geholpen.  

Geef een kind de vakantie van zijn/haar leven  
En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantieouders nodig. Bent u 
bereid te helpen? Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje 
aanvragen kan via de website: europakinderhulp.nl of per mail: 
info@europakinderhulp.nl.  
Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze EKH-
medewerkers:  

Dennis Renardel de Lavalette, mobiel: 06 55377177 
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Aan de inwoners van Exloo 

 

Cittaslow Voed Festival 

Met veel enthousiasme, geestdrift zijn plm. 20 a 25 inwoners van Exloo bezig 
met de voorbereidingen voor het Cittaslow Voed Festival van 8 september a.s. 
Het wordt zeker een mooi Festival. Ideeën pruttelen naar boven en het 
Festival krijgt steeds meer een gezicht.  

Er worden 3 geweldige routes uitgezet en de inwoners en de bezoekers die 
Exloo zullen aandoen kunnen hun hart ophalen aan de streekproducten, oude 
ambachten, Hollandse en buitenlandse gerechten, de activiteiten in het dorp 
zoals lezingen, kunst, oude spelen en workshops. Naast de route door het 
dorp hebben de restaurants allemaal ook iets speciaals culinairs uitgedacht 
voor deze dag. Zij zijn allen gesitueerd aan de culinaire route.  

En als laatste is er ook een route naar het Lofar gebied. De Lofartafel heeft op 
het veld een planetarium opgesteld waar men kan kennismaken met de 
sterrenhemel. Er zijn natuur- en sterrenkunde excursies onder leiding van 
deskundige gidsen. En er zijn lezingen over de achtergronden van dit unieke 
Lofar project door experts van ASTRON en Het Drentse Landschap. Vanaf 
voor het gemeentehuis vertrekt (v.v.) u met een busje naar het Lofargebied. 
 
Vrijwilligers 
Wat zoeken we? 
 
We zoeken mensen, jong en jeugdig oud, die ons kunnen helpen om deze 
open dag tot een succes te maken. Zelfstandig, proactief en gastvrij. Denk aan 
mensen ontvangen, informatie geven, in goede banen leiden van 
bezoekersstromen, ondersteunen van de gidsen en meewerkende 
organisaties, vervoeren van bezoekers naar het Lofargebied. Aanmelden via 
de Dorpsraad: dorpsraadexloo@ziggo.nl 
 
Wat bieden wij 
 
Een geweldige dag. Een vergoeding van de reiskosten. De hele dag 
verzorging. 

Bestuur Stichting Dorpsraad Exloo 
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Schaapskudde                                                                                                                                                          
U heeft ongetwijfeld de afgelopen tijd de ontwikkelingen rond de 
schaapskudde en kooi gelezen. Wij hebben de afgelopen weken veel inwoners 
gesproken en wij merken, dat velen de kudde een warm hart toedragen. Maar 
toch dames, heren, jongens en meisjes doen wij een beroep op u. De kudde 
kampt nog steeds met een financieel probleem. Er zijn de afgelopen maanden 
vele donateurs en adoptanten uit andere dorpen en van buitenaf bij gekomen. 
Exloo loopt hierin wat achter. Is toch eigenlijk jammer. Schapen passen toch 
bij Exloo, of niet. De gemeente is ook financieel tegemoet gekomen aan de 
kudde en kooi en zij hebben de (verkeers-)obstakels die er werden 
ondervonden zoveel mogelijk weggenomen. De kudde heeft nog één laatste 
financiële oppepper nodig om het lopen op het dorp te kunnen waarborgen. 
Willen wij trots zijn op ons stukje cultuur; de kudde van Exloo – en te scharen 
onder de cultuurhistorische elementen in de provincie Drenthe, dan……….  

Bijdrage                                                                                                                                    
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. 
Vrije giften zijn altijd welkom op bankrekeningnummer NL48 RABO 
0348008031 t.n.v. Stichting Vrienden Schaapskudde Exloo. Meld u aan.  

E-mailadres penningmeester Schaapskudde: harkobraam@gmail.com 

(Advertentie) 

mailto:harkobraam@gmail.com
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Van eenzaamheid naar verbondenheid in gemeente Borger-Odoorn 

In de gemeente Borger-Odoorn is 39% van de inwoners eenzaam en 6% 
ernstig eenzaam. Onderzoek naar de cijfers is in een eerder stadium 
gedaan, binnen dit onderzoek is welzijnsorganisatie Andes op zoek 
gegaan naar de persoonlijke verhalen achter eenzaamheid.  
 
Uitdagingen voor de gemeente 
Gemeente Borger-Odoorn heeft het thema eenzaamheid opgenomen in 
haar coalitieakkoord. Hierin staat beschreven: “Eenzaamheid is een 
belangrijk thema bij  jong en oud. Hier liggen uitdagingen voor de 
gemeente. Inwoners moeten waardig ouder kunnen worden in de 
dorpen. De gemeente wil daarom een actieplan tegen eenzaamheid, 
waarbij aandacht is voor ‘samen’.” Welzijnsorganisatie Andes wil, vanuit 
samenlevingsopbouw, input leveren voor het actieplan. Het uitgangspunt 
voor het onderzoek.  
 
Draag je steentje bij 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het betrekken van het sociale 
netwerk, familie, buurt, vrijwilligers van groot belang is. Iedere inwoner 
kan een steentje bijdragen aan het welbevinden van een ander. Janien 
Leeuwerke, onderzoeker van het rapport: “Eenzaamheid is geen ziekte 
die we willen bestrijden, het gaat veel meer om het creëren van 
verbondenheid in gemeenschappen. Je kan het best beginnen met wat 
sterk is, wat sterk is in de inwoner en wat sterk is in de gemeenschap. In 
plaats van te beginnen met wat mis is. Het is daarom heel belangrijk om 
burgerinitiatieven te stimuleren, zoals Andes doet.” 
 
Samen koken 
Het rapport is tijdens de wekelijkse kookactiviteit in de Vrijheidshof in 
Valthermond aan de wethouder overhandigd. Vrijwilligers koken hier 
voor omwonenden, met als doel mensen in contact te brengen en 
gezelligheid. Na het eten zijn de mensen niet weg te krijgen, zo gezellig 
vinden ze het. Er zijn al vele mooie vriendschappen ontstaan. Angelique 
Smid, Andes: ”Deze plek is één van de mooie voorbeelden van 
gemeenschapskracht. Iets voor een ander willen betekenen, 
samenkomen en verbinden.”  
 
In actie 
Voor welzijnsorganisatie Andes zijn de uitkomsten van het onderzoek 
input voor een actieplan. Dit is het moment om samen met inwoners en 
de gemeente in actie te komen. Samen duurzame oplossingen creëren 
om van eenzaamheid naar verbondenheid te komen.  
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Succesvolle open dag Voorschool de Weiert in Odoorn  

Afgelopen zaterdag 22 juni werd er van 10.00 tot 12.00 uur bij 
Voorschool de Weiert een open dag gehouden. Vele ouders, opa’s en 
oma’s, nieuwe ouders én andere belangstellenden kwamen - onder het 
genot van een kopje koffie of thee - een kijkje nemen binnen de 
voorschool in Odoorn. 
 
De peuters konden zich uitleven op het springkussen en zich laten 
schminken. De jurk met enveloppen waarmee álle peuters een mooi 
prijsje konden winnen was een groot succes en van de ranja tap werd 
met dit warme weer veelvuldig gebruik gemaakt. 
 
Vooraf hebben alle peuters loten verkocht, waarmee mooie prijzen 
gewonnen konden worden. Deze prijzen werden aangeboden door 
Pannenkoekenhuis de Snoepert, Kabouterland Exloo en 
gezondheidsdrogist Sima Odoorn. Tijdens deze ochtend werden de 
winnende lotnummers getrokken. Namens voorschool de Weiert alle 
prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd en ondernemers bedankt voor het 
beschikbaar stellen van de prijzen! 
 
Het was een gezellige ochtend, met een goede opkomst. Het weer was 
top, waardoor de peuters heerlijk binnen en buiten konden spelen. 
 
Voorschool de Weiert is onderdeel van stichting peuterwerk, biedt 
peuteropvang voor kinderen tussen de 2,3 en 4 jaar oud en werkt nauw 
samen met de partners binnen Kindcentrum de Weiert. De peuters 
worden hier op een speelse manier voorbereid op de overgang naar de 
basisschool. Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.stichtingpeuterwerk.nl of kom vrijblijvend een keertje binnenkijken. 
U bent van harte welkom op voorschool de Weiert; de Goorns 28 in 
Odoorn. 
 
 

 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
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Hittegolf... 
 
Wat is der an de haand 
in oons kikker laand 
Het duurt nog maor even 
dan moet we aans gaon leven 
Jao, de temperatuur löp op 
hierdeur meer zweet op de kop 
 
Waarken op aandere uren 
alles moeij aans ansturen 
Schooluren wordt aanpast 
veur elk de neudige overlast 
Zieke en oldere mènsen 
moet over hun grènzen 
 
De zomers wordt hier aans 
tropisch, het gaot op zien Fraans 
Maor daor bent ze hittegolven wend 
veur oons is dat nog onbekend 
Zun, waarmte en benauwdheid 
veur veul mènsen een heule strijd 
 

 
Hennie Stokker-Stadman 
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