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DE BOERHOORN       november 2020 
 
 
Kopij voor het december nummer graag vóór 29 november naar: 
info@exloovooruit.nl 
Het november boekje zal rond 9 december in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening 
houden bij aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws / Activiteitencommissie 
Blz.    8 Dorpsraad: enquête 
Blz.  10 Eko-punt Exloo 
Blz.  14 Dorpsraad: stand van zaken 
Blz.  15 Kerstmarkt 
Blz.  17 IJsvereniging de Rol / Sint Maarten 
Blz.  20 Nieuws van De Zweng 
Blz.  22        Dorpsbelangen Exloo 
Blz.  24 Pubquiz 
Blz.  26 Gedicht: Spellegies doen 
 
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:  
H.Gelijk – Westeresweg 47 – 7875 BC Exloo 
Telefoon: 0622498510 
 
 
 
 
 
 

 

 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 
 
We zitten nog steeds in allerlei soorten van beperkingen. Horeca dicht, meer 
en meer plekken waar mondkapjes “gewoon” beginnen te worden. 
We zullen nog even op onze tanden moeten bijten en we kijken voorzichtig 
vooruit en hopen dat in het voorjaar van 2021 alles er weer wat normaler uit 
zal gaan zien. Maar dat duurt nog even... 
Voor nu, geen activiteiten in het Dorpshuis en allerlei andere activiteiten zoals 
de kerstmarkt worden toch afgelast. 
Wat we wel kunnen doen (zie ook verderop in dit blad): we kunnen voor 11 
november, Sint Maarten, per huis aangeven of we iets geven voor de 
kinderen. Verder zal de Sint toch nog iets doen in Exloo op 21 november en 
we hebben voor 21 november in de avond een virtuele, online pubquiz staan. 
We hopen op veel deelnemers! 
 
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 166 €  1224,50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
AGENDA NOVEMBER 2020: 

Wanneer Wat Waar 

21 november Pubquiz (virtueel) Online  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 06 22498510 Rekeningnummer:  

Westeresweg 47 e-mail: info@exloovooruit.nl NL82RABO0348054173 

7875 BC Exloo Internet: www.exloovooruit.nl KvK nr. : 41018018 
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DORPSHUISNIEUWS 
 

 

Nieuws van de Activiteitencommissie: 

Helaas hebben we nog steeds te maken met het corona virus, daarom kunnen we nog geen fysieke 
bijeenkomsten of activiteiten organiseren. 

We gaan wel weer een Online Exloër Pubquiz (OEPQ) organiseren op 21 november a.s., meer info 
hierover vind je verderop in deze Boerhoorn. 

Mededeling over St. Maarten: in verband met corona is het Dorpshuis NIET geopend met St. 
Maarten. We hopen de kinderen (en ouders) volgend jaar natuurlijk wel weer te kunnen ontvangen. 

 

Bericht van Sinterklaas:: 

Sinterklaas heeft ons laten weten dat het dit jaar  – in verband met corona – helaas 
niet mogelijk is om in het Dorpshuis van Exloo met alle kinderen samen te komen.  

Maar we hebben goed nieuws!! Sinterklaas zal op 21 november a.s. vanaf 13.00 uur 
wel een rondtocht door Exloo gaan maken, zodat alle kinderen hem – netjes op 
afstand – kunnen verwelkomen. De route zal via de basisschool bekend gemaakt 
worden.  
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Aan de inwoners van Exloo, verenigingen, stichtingen 

Wij hebben van de gemeente een enquêteformulier ontvangen. Op dit 
formulier kunt u uw mening geven over o.a.: Wat vindt u fijn aan wonen in de 
gemeente B-O, wat vindt u belangrijk in de gemeente, wat wilt u absoluut 
behouden, zijn er dingen die u mist in de gemeente, is er voldoende te doen 
voor jong en oud, wilt u nog iets kwijt over de gemeente en leefomgeving. De 
Dorpsraad heeft zo een formulier ook ontvangen, ingevuld en weer 
opgestuurd. Indien u belangstelling heeft kunt u ook het enquêteformulier 
invullen en terugsturen naar de gemeente aan: w.vdharst@borger-odoorn.nl of 
j.rijnberg@borger-odoorn.nl Het formulier is digitaal te vinden op; 
https://www.exloo.info onder Dorpsraad, nieuws. Voor inwoners die niet 
beschikken over een computer is het formulier te verkrijgen via Wil 
Luchjenbroers, tel. 06-23479222. Het formulier wordt u dan toegestuurd. U 
kunt het invullen en deponeren in de postbus van het gemeentehuis. 

Bestuur Stichting Dorpsraad, Wil Luchjenbroers, Jan Bakker en Gea Burger-
Langius 

 

(Advertentie) 
 

mailto:w.vdharst@borger-odoorn.nl
mailto:j.rijnberg@borger-odoorn.nl
https://www.exloo.info/
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Grootse ontwikkelingen in Exloo: Duurzaamheid, Dagrecreatie en Doe-
het-zelf komen samen in het Eko-punt 
 
Een aantal ondernemers start begin november in de voormalige Hubo-winkel 
aan de Valtherweg in Exloo met verschillende nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van detailhandel en recreatie. 
Een groeimodel  waarbij gefaseerd uitbreiding plaatsvindt met een breed 
pakket aan producten en diensten die elkaar onderling versterken en tevens 
samenwerking met andere ondernemers in de regio bevordert.  
De initiatiefnemers steken in op duurzaamheid en ‘groene recreatie’. Het 
gebouw zelf wordt verduurzaamd, er wordt samengewerkt met partijen voor 
levering van duurzame energie en bij het ontwikkelen van de nieuwe 
producten en diensten staat ‘Eko’ centraal.  
 
Start van het Eko-Punt  
De nieuwe naam van deze locatie in Exloo is Eko-Punt en het omvat onder 
andere de onderneming voor dagrecreatie Eko-Tours; een nieuwe doe-het-zelf 
winkel – het Klus-Punt Exloo; een fietsenverhuur-center en fietsenmaker; het 
fietstransferium-Exloo; een koffie-hoek voor de eigen gasten en meerdere 
Eko-camperplaatsen.  
De trekkers van deze ontwikkelingen zijn onder andere Ruud Haak van Eko-
Tours, Marco Oostland die het Klus-Punt gaat runnen en Egberts Fietsen uit 
Borger die een dependance van de bekende rijwielzaak uit Borger verzorgt. 
Samen  runnen ze vanaf begin november het Eko-Punt met verschillende 
producten en diensten – een aanwinst voor het dorp Exloo. 
 
Groene groei van Eko-Tours 
Eko-Tours is 4 jaar geleden gestart met het aanbieden van excursies met 
elektrische terreinauto’s in de natuur vanuit Exloo. In deze periode zijn ruim 
15.000  mensen mee geweest op dit bijzondere en ‘groene avontuur’. In 2019 
zijn er de tours met de Eko-Choppers bijgekomen die zeer populair blijken en 
die iedereen regelmatig over de Hondsrug ziet rijden.  
Eko-Tours heeft voor nog meer vernieuwende excursies en routes in 2020 een 
Leader (Provinciale en Europese) subsidie gekregen. Ze gaat hiermee verder 
uitbreiden met méér bijzondere elektrische voertuigen, zoals een stoere Eko-
Bike, de Eko-Cruiser en een Eko-Trike en tochten naar mooie en bijzondere 
gebieden en bezienswaardigheden. 
De visie van Eko-Tours is dat je anno 2020 voor excursies en recreatieve 
doeleinden alleen nog maar verantwoorde, dus duurzame en elektrische 
voertuigen zou mogen gebruiken. Ze wil meer bijzondere excursies vanuit 
Exloo aanbieden en gaat uitbreiden met meer speciale elektrische voertuigen. 
Deze nieuwe locatie biedt Eko-Tours voldoende ruimte om te kunnen groeien 
en in te spelen op de vraag naar vernieuwende vormen van dagrecreatie om 
daarmee Exloo op de kaart te zetten. 
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Klus-Punt – de doe-het-zelf zaak terug in Exloo 
Met het sluiten van de Hubo in 2019 verloren het dorp Exloo en het gebied 
eromheen een doe-het-zelf winkel. Maar gelukkig komt dit weer terug in het 
Klus-Punt. Weliswaar kleiner van opzet, maar gericht op een assortiment 
‘dagelijkse klusspullen’ die ‘om de hoek’ op voorraad zijn.  En heeft men 
materiaal of gereedschap nodig dat niet op voorraad is, dan kan het nieuwe 
Klus-Punt dit uiteraard bestellen en binnen 1 of 2 dagen thuis afleveren. 
Service en kwaliteit staan centraal.  Klus-Punt zal nog dit jaar haar deuren 
openen. 
 
Fietsen centraal in het Eko-Punt 
Er zijn concrete plannen om een zogenaamd Fietstransferium te realiseren in 
Exloo. Het  Fietstransferium is een nieuw Drents initiatief van verschillende 
ondernemers die de fietsers ’ontzorgen’ met verschillende producten en 
diensten, zoals parkeerruimte, reparatie- en oplaadmogelijkheden voor fietsen, 
beschikbaarheid van fietsroutes en kaarten en een koffiehoek om de fietstocht 
mee te starten of eindigen. Het Fietstransferium zal daarmee hét startpunt zijn 
voor iedereen die wil gaan fietsen vanuit Exloo. Je kunt alle kanten op, naar 
het bos en de heide of richting het veen; de natuur in of juist mooie dorpjes 
bekijken; tochten van een paar uur tot een trip voor de hele dag.   
Ook bevindt zich straks in het Eko-Punt in Exloo een fietsenmaker. Daarbij 
staat de samenwerking en ondersteuning vanuit Egberts Fietsen in Borger 
garant voor kwaliteit en service. Daarnaast zullen huurfietsen aangeboden 
worden aan de vele toeristen in Exloo in verschillende soorten en maten, en 
uiteraard elektrisch.  
 
NIEUW: Eko-Mobility-shop 
Een modern woord voor een winkel waar je diverse bijzondere elektrische 
voertuigen kunt kopen. De meeste kennen deze wel van de excursies en trips 
van Eko-Tours, zoals de Eko-Explorer, de Eko-Choppers, de Eko-Bikes en 
Eko-Cruiser. Voertuigen die je niet overal ziet en zeker niet zomaar ergens 
kunt kopen. Maar nu wel! Er zijn vergevorderde plannen om volgend jaar in het 
Eko-Punt deze shop te starten waar je bijzondere 2-wielers kunt kopen voor 
eigen gebruik. Exloo als centrum voor modern, groen elektrisch vervoer voor 
heel Drenthe.  
 
Vers kopje koffie ‘op de hoek’ 
Voor alle gasten en bezoekers van het Eko-Punt is er een verse koffie, met 
een ‘stukkie Drentse koek’ of ander lekkers te verkrijgen. Dat geldt voor de 
deelnemers van Eko-Tours, een kopje koffie voor de klusser of voor de fietser 
die vanaf die fietsknooppunt zijn dagtocht begint of eindigt. De koffiehoek 
wordt professioneel gerund én er zijn plannen om hiervoor ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.  
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Eko-Camperplaatsen 
Wat velen misschien niet wisten is dat er achter de Hubo een fraai aangelegde 
tuin ligt met vijvers, een klassieke blokhut en fruitbomen en struiken. Er zijn 
vergevorderde plannen om deze tuin in te richten  met Eko-Camperplaatsen; 
voorzien van noodzakelijke en nieuwste gemakken op camper-gebied. 
Uiteraard staat duurzaamheid voorop bij de inrichting en aanleg van 
voorzieningen. Deze plaatsen zijn volgens de initiatiefnemers een waardevolle 
aanvulling op recreatieve mogelijkheden voor campers in de plaats Exloo.  
 

Enthousiasme over de plannen 
Niet alleen de ondernemers zelf, maar ook andere bedrijven en de Gemeente 
Borger-Odoorn reageerden al zeer positief op het geheel aan initiatieven. Het 
biedt vele mogelijkheden tot samenwerking die alleen maar kan groeien. De 
verschillende partijen in het Eko-punt hebben zich al bewezen in hun 
vernieuwing, kwaliteit en  samenwerking met andere ondernemers, en dat 
komt het toerisme en aantrekkingskracht voor de gemeente ten goede. 
 

Snel van start 
Exloo krijgt gauw weer een doe-het-zelf zaak terug en vele nieuwe 
recreatiemogelijkheden voor het eigen dorp en voor de toerist in deze regio. 
De interne verbouwingen zijn inmiddels begonnen en binnenkort gaan de 
eerste activiteiten van start op het Eko-Punt in Exloo met de excursies van 
Eko-Tours 

(Advertentie) 
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Aan de inwoners van Exloo, 

Voor iedereen gelden de basisregels, zoals ‘vermijd drukte' 
en 'houd 1,5 meter afstand'. Vanwege deze regels, 
inwoners van Exloo, konden wij elkaar jammer genoeg fysiek niet ontmoeten. 
Terwijl wij in het voorjaar 2020 net samen het initiatief hadden genomen om te 
komen tot een ondernemend, bruisend Centrumplan. Burgerparticipatie ten 
voeten uit. Wij hadden van het College van Burgemeester en Wethouders het 
vertrouwen gekregen om met elkaar na te denken over de invulling van het 
Centrum van Exloo. De Provincie Drenthe heeft zes ton uitgetrokken om het 
centrum van Exloo een flinke impuls te geven. Samen met zes ton van de 
gemeente Borger-Odoorn kan er zo 1,2 miljoen worden geïnvesteerd in het 
dorp. Veel inwoners gaven in de gehouden bijeenkomsten aan, dat ze graag 
de sfeer in het hart van Exloo terug wilden.  

Stand van zaken: Ondanks de regels hebben wij met een werkgroep 
(capabele inwoners van Exloo) en het Algemene bestuur van de Dorpsraad de 
z.g. Honingraten (themagroepen) toch kunnen overleggen. Een wens die u bij 
de Dorpsraad heeft neergelegd. “Ga verder met de plannen voor het Centrum 
in een kleinere setting”. Alle input uit de inwonersbijeenkomsten is hierin 
meegenomen en meegewogen. De uitkomsten zijn besproken met wethouder 
Niek Wind. Om het bestuur van de Dorpsraad niet met uitvoerende en 
financiële zaken te belasten is er een Beheerstichting opgericht. Melding 
gemaakt in de vorige Boerhoorn uitgifte. 5 enthousiaste, deskundige 
bestuursleden begeleiden nu de gesprekken met de gemeente, architect, de 
gebruikers van het toekomstige plein en houden de vinger aan de pols m.b.t. 
de financiën. Zo nodig kunnen zij ook expertise inschakelen. Vanwege de 
plannen voor het Centrum werd de Dorpsraad ook geactiveerd om een 
ontwikkelingsvisie op papier te zetten (zoals gemeld op de 
inwonersbijeenkomst van februari 2020) voor 2020-2045. Om plannen voor en 
keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor je 
gebied. Aan de orde zijn geweest: Woningbouw, uitstraling, vrije tijd en 
ondernemen, ruimte en landschappelijk wonen, topsport en innovatie, 
verblijfskwaliteit, ontmoeten en beleven. Van andere orde is, dat de gemeente 
Sport en een Gezonde Leefstijl hoog in het vaandel heeft staan en een 
werkgroep een plan heeft gemaakt om een gedeelte van het voetbalveld in 
Exloo voor sport en school te behouden als de nieuwe accommodatie van de 
vv HOC Odoorn klaar is. Ook is in dit plan extra parkeerruimte voor het 
gemeentehuis, Dorpshuis en de geplande wetenschappelijke Science Hub 
(ook deze plannen zijn in een vergevorderd stadium) in het pand van de 
voormalige Smidswal opgenomen. 
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HUBO-winkel – EKO punt 

Investeerders en ondernemers Ruud Haak, Marco Oostland en Egberts 
Fietsen gefeliciteerd met deze (re-)creatieve, duurzame nieuwe invulling voor 
het voormalige pand Hubo. Het bestuur van de Dorpsraad is heel blij met de 
nieuwe invulling en plannen voor Exloo.   

Verder: 

Exloo staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen op het gebied van 
woningbouw, sport, wetenschap, ontwikkelingen centrum. Vanwege het 
Coronavirus is e.e.a. uitgelopen. Wij weten, dat er bij inwoners nog vragen 
zijn.  De Dorpsraad houdt het proces in de gaten om te zorgen, dat de wensen 
en belangen van de inwoners op de juiste manier worden behartigd.                                       
Wij zijn wel afhankelijk van architect, de gemeente, projectuitvoerders, het 
Corona-virus. Toch denken wij, dat halverwege, derde week november meer 
duidelijkheid komt m.b.t. alle plannen ten aanzien van bovenstaande.  

Namens de Stichting Dorpsraad Exloo, Wil Luchjenbroers (voorzitter), Jan 
Bakker (penningmeester) en Gea Burger-Langius (secretariaat). Website: 
https://www.exloo.info/dorpsraad en e-mailadres: dorpsraadexloo@ziggo.nl 
Vermelding ten aanzien van ontwikkelingen in Exloo staan onder: bovenstaand 
webadres, Dorpsraad en nieuws. 

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

KERSTMARKT EXLOO 2020 
 

De decembermaand is in aantocht. Normaal gesproken zouden we druk zijn 
met de organisatie van de kerstmarkt. Helaas is daar nu geen sprake van. 
Gezien de maatregelen rond het Corona-virus en de oplopende 
besmettingsaantallen, zien wij geen mogelijkheid om de markt op een 
verantwoorde maar ook gezellige manier te organiseren. We gaan ervan uit 
dat u begrip heeft voor dit besluit.  

De kerstmarktcommissie Exloo. 

 

https://www.exloo.info/dorpsraad
mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl
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Beste donateurs van IJsvereniging de Rol,  
 
Vanwege het Corona-virus hebben wij, bestuur De Rol, besloten om het 
donateursgeld van diegenen die niet automatisch betalen dit jaar niet 
persoonlijk op te halen. 
Dit doen wij om persoonlijk contact te vermijden, want wij moeten van huis 
naar huis en dat lijkt ons niet verstandig. 
U krijgt daarom de donateurskaart in de bus en wij vragen u het bedrag over te 
boeken op onze rekening. 
Rek. nr: NL30RABO0318154471 t.n.v. ijsvereniging DE ROL. 
Het rekeningnummer komt ook op de achterkant van de donateurskaart te 
staan. 
Wij hopen dat u hier begrip voor toont, het is niet anders dit rare jaar. 
Laat ons niet in de steek, want de kosten draaien bij ons wel door. 
 
Bij diegene die voor automatisch incasso heeft gekozen, wordt het 
donateursgeld rond 15 december afgeschreven. 
Houdt u hier rekening mee? 
 
Bedankt voor uw medewerking alvast.       
Bestuur ijsver: DE ROL. 
 

 

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

 

 

Sint Maarten 2020 

 

Oproep: 

 

Willen de inwoners van Exloo die wel kinderen met Sint Maarten willen 
ontvangen een lichtje buiten zetten?  

De mensen die liever geen kinderen op Sint-Maarten bezoek willen hoeven 
dan ook de deur niet open te doen voor kinderen. 
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Nieuws van De Zweng 
 

De eerste vakantie is alweer achter de rug. De weken vliegen om. De 
kinderen zijn alweer helemaal gewend om naar school te gaan. 
We zijn het schooljaar gestart met 6 gouden weken.Tijdens die weken 
werken we aan een goede sfeer in de groep en op school. Dat houdt in 
dat we iedere dag een groepsvormende activiteit doen. Daarnaast doen 
we iedere vrijdag een groepsdoorbrekende activiteit met de hele school. 
Op de vrijdag doen ook de kinderen van de voorschool mee. Echt heel 
gezellig zo samen! We hebben o.a. samen een blote voeten pad gelopen 
en samen spelletjes gedaan. 
 

We zijn ook alweer begonnen met de eerste ronde van de ateliers. De 
ateliers zijn op vrijdagmiddag voor groep 5 t/m 8. Tijdens de ateliers 
kunnen de kinderen werken aan verschillende onderdelen. Deze ronde 
konden de kinderen kiezen uit koken, natuur, kunst of sport. De kinderen 
hebben weer erg hun best gedaan. Bij koken heerlijke hapjes en salades 
gemaakt, bij sporten leuke spellen bedacht, bij natuur een prachtig 
schilderij met natuurlijke materialen gemaakt en bij kunst hebben ze 
twee prachtige grote beesten gemaakt van afval. 
 

Al een hele tijd hebben we het over ons schoolplein. We willen graag het 
plein wat mooier  maken. Er is nu een werkgroep opgericht. Deze 
werkgroep gaat kijken wat we allemaal kunnen doen en wat er voor 
nodig is om het te kunnen doen. Er wordt gekeken naar wat we willen en 
wat daarvoor nodig is. We hopen dat er snel verandering te zien zal zijn 
en dat de kinderen nog fijner kunnen spelen op een prachtig plein. 
 

De kinderboekenweek is ook alweer achter de rug. Wat hebben we veel 
moois gelezen. Bij ons op school konden de kinderen kijken naar een 
voorstelling van juffen en kinderen van school. De kinderboekenweek 
ging dit keer over ”….en toen?.” 
We lazen en zagen veel over vroeger.  
 

De medezeggenschapsraad van de school kijkt momenteel of het 
mogelijk is een continurooster in te voeren. Eigenlijk werken we nu ook 
al met een continurooster door het Corona-virus. Het houdt in dat de 
kinderen tussen de middag niet meer thuis eten, maar op school. Ze zijn 
dan ’s middags eerder vrij. 
 

Op 17 november is er bij De Zweng een sponsorloop. We proberen 
zoveel mogelijk geld op te halen om het schoolplein mooier en leuker te 
maken. De kinderen van de school hebben allemaal een lijst 
meegekregen waarop ze sponsoren kunnen noteren. We hopen 
natuurlijk op een goede opbrengst! 
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Dorpsbelangen Exloo 
Eind september hebt u een bericht in de bus gehad over de lidmaatschaps-
contributie 2020. In de brief werd melding gemaakt van de annulering van 
al onze activiteiten door het COVID-virus in 2020.  
Desondanks vragen wij u de lidmaatschapscontributie van € 5,00 per jaar 
via de bank aan ons over te maken: Regiobank NL 78 RBRB 0947 8811 
74 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Exloo. 
Graag met vermelding van naam en adres. Bewoners van Exloo die een 
automatische incasso hebben afgegeven hoeven niets te doen. De incasso 
wordt in de 2e helft van november 2020 geïnd. 
Bent u geen lid en wil u dit worden, meld u dan aan via het mailadres: 
info@dorpsbelangenexloo.nl 
Vriendelijk groet, 
Het bestuur van Dorpsbelangen Exloo 

 
 
(Advertentie) 
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WE GAAN WEER PUBQUIZZEN! 

Een nieuwe manier is getest met een aantal mensen, er zijn 
aanpassingen gedaan, er is getest en nog een keer getest……………   

We gaan het weer doen! De 2e Online Exloër PubQuiz is op zaterdag 
21 november! 

Hoe?  
Weer vanuit de huiskamer, met natuurlijk inachtneming van de regels 
van RIVM, spelen we met Exloërs een pubquiz. Een team kan bestaan 
uit een gezin  (kinderen vanaf ongeveer 10 jaar), een stelletje, solo of 
een vriendengroepje (die uiteraard niet bij elkaar zitten, maar contact via 
whats app of andere lijn houden). 

Een live-uitzending via Facebook (zoals de vorige keer) of YouTube 
geeft helaas altijd wat vertraging en is voor ons doel niet wenselijk. 
Vandaar dat we nu via Google Meet (digitaal vergader systeem) de 
vragen gaan stellen en elkaar dan ook kunnen zien.  

Met het online quiz systeem Kahoot worden de vragen in de Google 
Meet gesteld en geef je het juiste antwoord. Kahoot houdt ook direct de 
score bij (dat scheelt enorm veel nakijkwerk). 

Wat heb je nodig?  
2 devices met een internetverbinding: een laptop, tablet of mobiele 
telefoon met een camerafunctie. Op de ene (bijvoorbeeld je laptop) zit je 
in de Google Meet en zie je de quizvragen en de andere teams en op de 
andere (bijvoorbeeld je mobiele telefoon) geef je het antwoord. Na 
opgave krijg je een precieze uitleg qua techniek, het klinkt wat 

ingewikkeld, maar het valt echt wel mee      . 

Doe je mee? 
Geef je team op per email via pubquiz@dorpshuisexloo.nl. Op het 
moment van schrijven zijn nog niet alle zaken helemaal duidelijk qua 
organisatie, uiteraard ontvang je alle benodigde informatie, tips en trics 
na opgave per email!  

En volg natuurlijk ook de Facebookpagina van het Dorpshuis. 
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Spellegies doen 

Geen weer veur de toen 
dan maor spellegies doen 
Een heule bult plezeer 
tiedens ‘t kolle weer 
 
Aj nou groot of klein bent 
elk die wel een spellegie kent 
Dammen of Schaoken 
of één met Kaorten inmaoken 
 
Méns Arger je niet 
daor kuj je argenis in kwiet 
En dan Pim Pam Pet 
je vermaokt je der goed met 
 
Deur Monopoly straoten lopen 
en hoesen en hotels kopen 
Hej daor de verkeerde route nommen 
dan kuj mal in ‘t Gevang brommen 
 
Met Ganzenbord hej dikke schik 
net zo as met Ezeltje Prik 
Spanning met Domino en Sjoelen  
daorvan kriej rood gloeiende smoelen 
 
Plezeer met Veer op een Rij 
daor wat drinken en lekkers bij 
Gezelschaps spellegies, te kust en te keur 
daor koj de kolle daogen wel met deur 
 
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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