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DE BOERHOORN       januari 2021 
 
Kopij voor het februari nummer graag vóór 31 januari naar: info@exloovooruit.nl 
Het februari boekje zal rond 10 februari in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening 
houden bij aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws / Activiteitencommissie / Sinterklaas 
Blz.    8 Ondernemersvereniging Exloo 
Blz.  11 Herontwikkeling van het Centrumhart 
Blz.  14 Dorpsraad Exloo 
Blz.  16 Exloër Keitjes 
Blz.  20        Mooie plekjes, mooie plaatjes 
Blz.  23 Toneelvereniging Nut en Genoegen 
Blz.  25 Gedicht: afscheid nommen 
 
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 
 
Allereerst voor iedereen nog de beste wensen voor 2021! 
 
Voor ons ligt weer een nieuw jaar, hopelijk een wat beter jaar dan 2020. Er is 
wat licht zichtbaar aan het eind van de tunnel met de komst van een aantal 
vaccins tegen het Coronavirus. Laten we hopen dat we in de loop van het jaar 
weer een beetje onze normale gang kunnen gaan. 
We hebben deze maand een stukje van de Ondernemersvereniging Exloo die 
zich even wil voorstellen.  
Verder een bijdrage over de herontwikkeling van het centrum / het plein, de 
laatste stand van zaken. 
Daarnaast nog een stukje van de Exloër Keitjes en van de Dorpsraad. 
 
Veel leesplezier, 
 
namens de redactie, 

 
Hendrik Gelijk 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2021?  

(zie formulier voor automatische SEPA incasso elders in dit blad) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Donatiemeter: 

JAAR AANTAL DONATEURS BEDRAG 

2018 163 €  1067,50 

2019 159 €  1029,50 

2020 171 €  1269,50 

2021   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
AGENDA FEBRUARI 2021: 

Wanneer Wat Waar 

~ ~ ~ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 
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Beste Ondernemers van Exloo,  
 
Vanaf  juli zijn wij (Dennis Pater, John Huis, 
Harriët Prins, Dennis Renardel de Lavalette en 
Jofry Vredeveld) bezig Ondernemersvereniging  
Exloo nieuw leven in te blazen. Een nieuwe 
website (ondernemers-exloo.nl), e-mailadres, logo en richting zijn klaar. 
Nu hebben wij veel ondernemers in beeld maar er zijn altijd ondernemers die 
aan onze aandacht ontsnappen, vandaar onze oproep/uitnodiging om je 
vrijblijvend aan te melden met je e-mailadres zodat wij jou kunnen uitnodigen 
voor een bijeenkomst zo gauw het weer kan of om je mening kunnen vragen. 
Bovengenoemden vinden het belangrijk om nieuw leven in de vereniging te 
blazen omdat er tal van zaken in, om en rond ons schitterende dorp spelen. 
Denk hierbij aan de ontwikkeling van het plein, de sporthal en sportvelden, de 
nieuwbouw en het zonnepark. 
Wij vinden een sterke ondernemersvereniging belangrijk voor het dorp, in een 
ondersteunende, meedenkende, organiserende en praktische rol richting de 
Dorpsraad en de Gemeente maar vooral voor de ondernemers.  
Ondersteunend: Met vragen naar de Dorpsraad en/of Gemeente. 
Meedenkend: Een ander paar ogen geeft een andere kijk op de zaak. 
Organiserend: Avondmarkten met live muziek van bijvoorbeeld 16:00 tot 
22:00 uur. 
Praktisch: Het meehelpen organiseren van bestaande markten/evenementen. 
Onze vraag aan jullie, ondernemers van Exloo, is: staan jullie open voor een 
ondernemersvereniging die zich wil inzetten voor een brede samenwerking 
tussen de verschillende ondernemers uit het dorp, de Dorpsraad en de 
Gemeente? 
Wat zouden jullie graag zien dat wij als ondernemers met elkaar 
bewerkstelligen in, om en rond ons dorp? 
Graag horen wij van jullie. 
 
Reageren kan op bestuur@ondernemers-exloo.nl of aanmelden op 
ondernemers-exloo.nl 
 
Hartelijke groet,  
Dennis Pater (voorzitter) 
John Huis (penningmeester) 
Jofry Vredeveld (secretaris) 
Harriët Prins (algemeen lid) 
Dennis Renardel de Lavalette (algemeen lid) 
 

 

mailto:bestuur@ondernemers-exloo.nl
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Herontwikkeling van het Centrumhart van een Bruisend, Actief en 
Ondernemend Exloo. 
 
Door de nieuwe Beheerstichting “Het Plein”. Opgericht 3 -12 - 2020. 
 
De gemeente heeft in 2018 de Stichting Dorpsraad Exloo gevraagd om samen 
met de inwoners te komen tot een gedragen invulling van het centrumplein, 
mede vanwege het grote belang van deze centrale plaats in Exloo. 
Middels drie inwonersbijeenkomsten is de input verzameld om de juiste en 
gewenste ontwikkeling in kaart te brengen. De uitkomst hiervan is besproken 
met wethouder N. Wind.  
Van hem kregen wij het advies, ga door en richt een Beheerstichting op, zorg 
voor een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting. 
Inmiddels is hieraan voldaan en kunnen we het vervolgtraject in. Op maandag 
7 - 12 - 2020 is door het bestuur voor Architect Ruth uit Dwingeloo gekozen 
omdat hij de juiste gevoelsreflectie die bij het dorp past liet zien. Hij zal nu het 
gebouw gaan ontwerpen en de bouw begeleiden. 
Opdracht: 
Opdracht aan het bestuur van de Beheerstichting: 

A. Ontwerp een door het dorp gewenst hallenhuis 
B. Ontwerp een passend plein 
C. Ontwerp een Park dat A en B omarmt 
D. Ontwerp voor het “aanhangsel” Smeman een plan 

 
Vervolgens zal ik wat dieper op A, B, C en D ingaan. 

A. Vervanging van het Bebinghehoes door een overdekte Markthal of zo u 
wilt een Saksische Boerderij. 
Een hal met verschillende ruimtes voor commerciële en culturele 
doeleinden. 
Een hal die flexibel en multifunctioneel kan worden ingericht afhankelijk 
van de behoefte van ondernemers en organisaties. Bijv. promoten van 
vers- en streekproducten! 

B. Bij de inrichting van het plein gaan we gebruikmaken van de OERBRON 
als kijk-, kunst-, spel- en drankobject L'eau Exloo. Er zou een 
waterspeelplaats, denk aan de bedriegertjes, kunnen komen met 
bankjes in de buurt zodat er zicht is op spelende kinderen. 

C. Het park gaat hal en plein omringen, met bloem- en kruidenperkjes, 
heesters, bomen en diverse grassen. Stijl Exloo! 

D. Aanhangsel locatie Smeman zal verkocht moeten worden. Ook hier is de 
heer Ruth begonnen met het ontwerpen van een aantal levensloop- 
bestendige appartementen op kleine schaal. 

Leefbaarheid: 
Het bestuur is unaniem van mening dat het toerisme en de vrijetijdseconomie 
een enorme impuls zal krijgen.  
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Het bestaansrecht van voorzieningen en de leefbaarheid  in het dorp Exloo 
zullen er van gaan profiteren. Inwoners en bezoekers zullen elkaar ontmoeten 
rondom het symbool Cittaslow, (de houten slak). 
Jeugd: 
Het Stichtingsbestuur wil ook de jeugd bij de ontwikkeling en de toekomst 
betrekken vandaar de oprichting van een programmacommissie die gaat 
ondersteunen en wensen aandragen. 
Deze commissie zal naast een 5 tal jongeren aangevuld worden met de 
kopgroep die vanaf het begin bij het geheel was betrokken. 
 
Namens het voltallige Bestuur: Jan Bakker. 
 
Voor info: Jan van Breden of Jan Bakker. 
 
 
 
 

(Advertentie) 
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Aan de inwoners en de Algemeen bestuursleden Dorpsraad; de 
Honingraat themagroepen. 

Onderwerp: vergaderbijeenkomsten 

De overgang van oud naar nieuw is inmiddels in gang gezet. Dit schrijven is 
halverwege december aangemaakt en toen waren het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames nog zorgelijk. In ieder geval wordt het vaccineren in de 
maand januari in gang gezet en doet dit het aantal besmettingen hopelijk 
afnemen. 

Het bestuur van de Dorpsraad kan geen invloed op de toekomst uitoefenen. 
Wij kunnen u wel verklappen, dat hij zonnig zou zijn en dat wij met elkaar gaan 
voor een “vruchtbaar” 2021. 

Daar hebben wij u ook bij nodig. Wij hebben een aantal datums voor 2021 op 
een rijtje gezet waarop wij graag weer met u van gedachten willen wisselen. 

Inwonersbijeenkomsten: 

Indien het Coronavirus het toelaat halverwege februari 2021. De datum laten 
wij u per Boerhoorn toekomen. 

En we hebben 14 april en 13 oktober 2021 in onze agenda gezet. U bent allen 
van harte welkom. 

Bijeenkomst met Algemeen bestuursleden Dorpsraad (Honingraat 
themagroepen) 

10 maart, 9 juni, 8 september en 8 december 2021. 

 

 

Het bestuur Stichting Dorpsraad Exloo:  

Wil Luchjenbroers, Jan Bakker en Gea Burger-Langius 
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Een kerstpresentje voor de Exloër Keitjes 
 
Eens in de twee maanden organiseren de Exloër Keitjes leuke activiteiten in of 
vanuit het Dorpshuis, maar vanwege de Corona maatregelen is het niet 
toegestaan dit te verwezenlijken. 
Derhalve vonden na februari geen activiteiten meer plaats.  
Om onze gasten in deze eenzame moeilijke tijd een hart onder de riem te 
steken werden er door het bestuur leuke kerstpresentjes bij de  
gasten langs gebracht. 
Wij deden het graag en genoten van de lieve reacties die de gasten ons 
gaven, en ook onze vrijwilligers zijn we natuurlijk niet vergeten. Wij hopen in 
het nieuwe jaar jullie allemaal weer terug te mogen zien bij al onze activiteiten. 
Als wij weer activiteiten mogen gaan organiseren wordt het vermeld in de 
Boerhoorn en de vaste gasten krijgen een uitnodiging. 
Misschien wordt u nu ook wel nieuwsgierig en zou u ook eens vrijblijvend 
willen komen.  
Bij eventuele vragen/ kosten u mag ons altijd bellen. 
Iedereen is van harte welkom. 
Dini Hoogerdijk   06-81049176  
Alie Weerman – 549112 
Marga Komduur-549582 
 
 

 
 
 



www.exloovooruit.nl  17 
 

(Advertentie) 

 
 
 



www.exloovooruit.nl  18 
 

 

Gastouderopvang 

Little Pinquin 

 

Ma t/m Do 

Voor kinderen t/m 4 jaar 

Aangezien kinderen het kostbaarste bezit is wat er 

is, vinden wij bij Little Pinquin de volgende 

uitgangspunten erg belangrijk: 

• Klik met ons gezin, wederzijds  

• Open en eerlijk  

• Structuur 

• Kleinschalig, dus veel aandacht voor kind 

Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een 

gezinssituatie plaats. 

Polweg 6 

7875 CG Exloo 

info@littlepinquin.nl 

0591-549362 
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Mooie plekjes, mooie plaatjes 

 

Na een nachtje vorst worden de plasjes op de akker omgetoverd tot tere 
kunstwerkjes.  

Tanneke Melis 
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TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN 

Voorgaande jaren waren we rond deze tijd al weken druk aan het 
repeteren en begon de spanning al wat op te lopen voor onze 
voorstellingen eind januari en begin februari. Zoals bekend zijn we niet 
gestart met de repetities en moeten we dit seizoen helaas overslaan. We 
hebben daarnaast ook besloten om dit jaar geen donateurskaarten uit te 
geven, we komen dus niet langs de deuren om contributie te innen en de 
afgegeven automatische incasso wordt uiteraard ook niet geïnd. We 
hopen snel op betere tijden en u dan weer te kunnen ontmoeten tijdens 
een van onze voorstellingen. 
 
We wensen u allen een goed, beter en vooral gezond 2021. Zorg goed 
voor jezelf en elkaar! 
 

 
 
(Advertentie) 
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Afscheid nommen… 
We hebt van 2020 afscheid nommen 
en bent an 2021 begonnen 
Het was een vreselijk jaor 
veur oons met mekaor 
 
Corona het veroorzaokt 
dat we diep in de ellende raokt 
Een neie menier van leven 
en je op een onbekend pad begeven 
 
Afstand hollen van mekaor 
dat is bijtoeren heul zwaor 
Een knuffel geven in dizze tied 
kan nou jammer genog niet 
 
Tiedens heule verdrietige daogen 
moeij bijna alle leed allén draogen 
Steunen wordt op afstand daon 
men kan niet naor mekaor toe gaon 
 
Achter de gesloten deuren 
valt verdriet te betreuren 
In alle dörpen en steden 
wordt veul te veul leden  
 
Elk kent wel één bij naom 
waorbij ‘t leven stil bleef staon 
Deur alle ziektes en ongevallen 
kom je in heule diepe dallen 
 
Een liefdevol gebaor 
daor verlang je dan arg naor 
Een warme troostende hand 
van een dierbaore verwant 
 
Gister, vandaog en ok nog mörgen 
bent en blieft der bulten zörgen 
Steun daorom menig man en vrouw 
in een zwaore tied van diepe rouw 
 
Helaos het 2020 oons niet bracht 
wat we misschien wel hadden verwacht 
Hopelijk zal 2021 oons de kans geven 
dat we weer een beetie normaol kunt leven 
 
Mien wens veur ‘t neie jaor 
blief gezond met mekaor 
Pluk de dag… 
met een warme glimlach! 
 
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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