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DE BOERHOORN

september 2020

Kopij voor het oktober nummer graag vóór 4 oktober naar: info@exloovooruit.nl
Het oktober boekje zal rond 14 oktober in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening
houden bij aanlevering van kopij.

INHOUD
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

5
7
9
10
12
16
18
22

Voorwoord / Donatiemeter /Agenda
Dorpshuisnieuws / Activiteitencommissie
Dorpsfeestcommissie
Mooie plekjes, mooie plaatjes
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Gedicht: raceérij

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) Tel. 06-22498510
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
Heel geleidelijk lijken we weer een beetje terug te gaan naar “normaal”.
De voorbereidingen voor de curiosamarkt in het Dorpshuis zijn in volle gang en
we gaan weer klaverjassen vanaf 11 september, waarbij we natuurlijk zorgen
voor het volgen van alle RIVM regels.
Verder deze maand na lange tijd weer een stukje van ons aller Kaatje en
natuurlijk een gedicht van Hennie.
Veel leesplezier,
namens de redactie,
Hendrik Gelijk

------------------------------------------------------------------------------------------------------Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2020?
(zie formulier voor automatische SEPA incasso elders in dit blad)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donatiemeter:
JAAR
AANTAL DONATEURS
BEDRAG
2017
172
€ 1136,50
2018
163
€ 1067,50
2019
159
€ 1029,50
2020
161
€ 1189,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA SEPTEMBER EN OKTOBER 2020:
Wanneer
Wat
11 september
Klaverjassen
12 september
Brengen goederen Rommelmarkt
13 september
Curiosa- / rommelmarkt
25 september
Klaverjassen
9 oktober
Klaverjassen

Waar
20:00 uur Dorpshuis
10:00-16:00 uur Dorpshuis
10:00-16:00 uur Dorpshuis
20:00 uur Dorpshuis
20:00 uur Dorpshuis

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

www.exloovooruit.nl

5

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
6

DORPSHUISNIEUWS
CURIOSAMARKT EXLOO
Het Dorpshuis Exloo organiseert op 13 september van 10.00 tot 16.00 uur de
curiosamarkt. Deze zou op Hemelvaartsdag worden gehouden, maar
coronarichtlijnen belemmerden dit. Met de nodige aanpassingen kan de markt
nu alsnog worden gehouden. Met de genomen maatregelen, o.a. een
éénrichtingsroute, voldoen we aan de huidige richtlijnen. Met alle genomen
aanpassingen zijn we ervan overtuigd ook dit keer weer een mooie markt te
kunnen houden. Aan de te koop aangeboden spulletjes op de markt zal het
zeker niet liggen, net als andere jaren is er weer een zeer gevarieerd aanbod.
De toegangsprijs is weer € 1,- waarvoor een beker koffie of thee verkrijgbaar
is. Kinderen hebben gratis toegang en voor hen staat de ranja klaar. Alle
inkomsten komen ten gunste van ons Dorpshuis.
KLAVERJASSEN
Op 11 september beginnen we met coronaproof klaverjassen.
In overleg hebben we wat regels toegevoegd waarbij we verplicht stellen:
• bij binnenkomst de handen te desinfecteren,
• we plaatsnemen aan de kaarttafels (twee tafels aaneengesloten),
• we bij aanvang van iedere kaartronde onze handen desinfecteren,
• we zo weinig mogelijk verplaatsingen doen,
• de ruimte goed geventileerd wordt en
• de tafels ruim worden opgesteld.

Nieuws van de Activiteitencommissie:
Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. We zullen de
komende tijd gaan bekijken of en welke activiteiten we op een veilige manier
kunnen organiseren.
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Mooie Plekjes, mooie plaatjes

Het was een droge zomer met corona-blauwe luchten ...
Tanneke Melis
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The Old Times Skifflers in de kerk van Odoorn
op zondag 20 september. Entree € 7,50
Het is een bijzonder optreden: 1e voorstelling aanvang 13.30 uur, 2e
voorstelling 16.00 uur; de voorstellingen duren 2 x 30 minuten en tussentijds is
er een pauze van maximaal 20 minuten. Voor een eventueel 3e optreden,
aanvang 20.00 uur. Het aantal bezoekers is beperkt zodat we u een veilig
concert kunnen bieden.
The Old Times Skifflers is een groep van 5 mannen die een muziekprogramma
brengen gebaseerd op de skiffle muziek. Het programma bestaat uit luchtige,
verbindende teksten waarbij ingegaan wordt op het ontstaan van de skiffle
muziek en de invloed die deze muziek heeft gehad op de hedendaagse
popscene. En alles natuurlijk gelardeerd met een grap en een grol en natuurlijk
veel skiffle muziek. Uitstapjes naar Ierse muziek, folk, blues of country zorgen
voor een prima aanvulling van het programma. Zelfs Nederlandstalig wordt
niet geschuwd.
In de regio Zuidoost Drenthe treedt de groep regelmatig op bij verschillende
podia. Ook radio Drenthe heeft de groep ontdekt in het cultuurprogramma
Podium. Voor meer info over plaatsen waar ze gespeeld hebben verwijs ik
naar de website.
Skiffle muziek; wie kent het niet? Skiffle is een muzieksoort die in de jaren
twintig en dertig in het New Orleans van de Verenigde Staten ontstond en
afgeleid was van Amerikaanse dixieland, folk, blues en jazz. De traditionele
skifflebands bedienen zich van een paar krakkemikkige gitaren, een wasbord,
wat potten en pannen als drumstel en een met bezemsteel en theedozen
vervaardigde basgitaar. Meer had een skiffle band midden jaren vijftig niet
nodig, behalve natuurlijk een tomeloze inzet en een ontembaar enthousiasme.
Daarnaast zijn de akoestische gitaar en de banjo gebruikelijke
begeleidingsinstrumenten en soms ook een blaasinstrument.
Opgave voor 1e of 2e optreden
graag doorgeven bij Hettie Klein,
E-mail h.klein@sokc.nl of via de
website www.sokc.nl .
Podium Odoorn.
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Aan de inwoners van Exloo,
De inwonersbijeenkomst in het Dorpshuis op 14 oktober a.s. gaat
vanwege het nog heersende Coronavirus NIET door.
Bestuur Stichting Dorpsraad Exloo

(Advertentie)
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De tweestrijd die Corona heet
Zo, ik ben al een hiele zet op vekaansie west. Qua schrieven dan in elk
geval. Ja, want veur de rest kun/mug/wol ik niks. Dus noou dacht ik; gif
jezölf iens een trap under dat dikke gat en gao an het schrieven.
Wat is het een gedonder met die Corona. Wat een tweestrijd levert dat
op in mien heufd. Gao ik daor wal hen of gao ik niet hen? Is het wal wies
um dat te doen of beter van niet? Ben ik dan ‘te’ veurzichtig of kan het
echt niet? Krieg wij nog wal veul Corona in het noorden of krieg wij het
aamper? Die tweestrijd is niet allenig in mien heufd, maor ok bij de
mèensen underling.
Ik ben iene die nog olderwets een agenda bijholt. Ja, nog steeds. Ik hol
er van. Maor ik zet ok mien ofspraoken in mien telefoon. In het begun
van de Corona bleef ik maor ofspraoken wegstrepen in mien agenda.
Maor jao, het kun niet (tandarts), het mug niet (te veul mèensen) of ik
wol niet (te eng um te gaon). Dus mien agenda was ien dikke bende an
het worden. Iene die mij kent, wet dat ik daor niet tegen kan. En
oeteindelijk bin ik daor dus maor met stop. Het was al tweestrijd in mien
heufd en dan ok nog een bende in de kop. Dat kun/mug/wol ik niet. Mien
telefoon gef meldingen (pling) wanneer er een ofspraok stiet. Dus pling;
een ofspraok. Oke. Ik kun/mug/wol niet. Dus wegvegen maor. Pling;
weer een ofspraok. Weer wegvegen. Naodat ik hiel wal plingen
wegveegd had, werd ik toch wal redelijk depri. Dus heb ik alle
ofspraoken maor oet mien telefoon haolt.
Noou is de schoele weer begunnen en worden er weer ofspraoken
maokt. Dus ik ben noou bezig met mien agenda an het bijwarken. Zet
weer plingetjes in mien telefoon. Hoe lang zul dit gooud gaon? Ik heb
warkelijk gien idee. En ik déenk jullie ok niet. Wat ik wal weet is dat ik
hoop dat het eerdaogs oflaopen is. En dat wij probeert het ‘normaole’
leven weer op te pakken. Maor ja, definieer het woord ‘normaol’ iens…
Dat kan veur elk en iene aans wezen.
Wat ik ok weet is dat bepaolde zaoken gewoon deurgaot. Corona of niet.
Beveurbield:
- het verlies van een naoste. Ie kunt/mugt/wilt niet de mèensen die
verdriet hebt, knuffelen. Noou vind ik dat arg, maor er bint ok genog die
er bliede met bint dat het niet meer heuift.
- aandere ziekte’s (beveurbield kanker). Dat blef gewoon deurgaon. De
mèensen die of ziek bint, of er naost loopt, bint noou net die scholder
neudig.
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Maor ja, het kun/mug/wol ik niet. Van 30 augustus t/m 5 september hebt
jullie een briefie in de busse kregen met daorop: GEEF NU van het KWF.
Rek.nr. NL23RABO0333777999 o.v.v. collecte. Het kan ok met een QR
code. Dus….
- ienzaomheid. Ok die blef bij goenen. Die was er veur de Corona en
noou nog.
Gelukkig hebt wij ofgelopen jaor een mooi zümmer had en hebt wij op
1.5 meter ofstaand naor iene toe kunt die of een naoste verleuren had,
ziek was of ienzaom. Blief zuks wat doen zolang het kan. En wee’j; een
kaortie is een kleine meute maor een daolders plezier.
Kan allenig nog maor zeggen: probeer gezond te blieven / worden.
Kaatje
(Advertentie)
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Raceérij..
Je zal bezeten wezen
van formule 1 racen
Jao, ik ken zun wicht
die veur de raceérij zwicht
Dat Formule-wichtie ben ik
oh, wat heb ik altied een schik
Wanneer de race-zundag anbrek
zit ik op mien vaste kiek plek
As de coureurs op de startstreep staot
en de lampen dan op gruin gaot
Dan begunt ‘t grote spektaokel
‘t beeld en geluud bent meraokel
Ik zit met ‘t zweet veur de kop
wie lig der vandaog op kop
Is dat Bottas, Vettel of Albon
of toch weer die snelle Hamilton
Nee, Verstappen is vast de man
alle fans bent daor van in de ban
Elkenéén kent die Limburgse knul
die ‘t zo goed dut veur Red Bull
Jao, gaot ‘oonze’ Max vol gas
ben ik heulemaol in mien sas
Dat die jong zo goed kan racen
het e toch al lang bewezen
Met de juuste kleur banden
en ‘t stuur goed in de handen
Red e strak op de bochten an
niet één die dat zo deurdacht kan
De banden kan e zo spaoren
hierdeur is weinig grip verloren
Wanneer dan de Zwart witte vlag valt
en Max der as eerste veurbij knalt
Kan mien dag niet meer stuk
dan zing ik van puur geluk
Het Wilhelmus oet volle borst
as Max der staot, as een echte ‘vorst’
Hennie Stokker-Stadman
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Uitvaartvereniging

Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken verzorgt
begrafenissen en crematies voor leden en niet-leden,

Wij beschikken over een eigen aula te Odoorn
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