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DE BOERHOORN       april 2021 
 
 
Kopij voor het mei nummer graag vóór 2 mei naar: info@exloovooruit.nl 
Het mei boekje zal rond 12 mei 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 Pubquiz 
Blz.  10 Dorpsraad / Stichting Plein 
Blz.  11 Vrouwen van Nu 
Blz.  12 De Gloep / Fabriek Exloo 
Blz.  16 Kluspunt Exloo / FietsPunt Exloo 
Blz.  20 Happy stones 
Blz.  21 GroenLeven 
Blz.  23 Gebiedsfonds 
Blz.  25 Gedicht: Wandelmaoten 
 
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:   € 30,-  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 
 
 
De zomertijd is alweer begonnen. Nog steeds worstelen we met corona maar 
gelukkig hoor ik meer en meer mensen om me heen die een vaccinatie hebben 
gehad. Met kleine stapjes naar het licht aan het eind van deze lange, lange 
tunnel. 
We hebben deze maand een bijdrage van de Dorpsraad samen met de 
Beheerstichting Plein. Op 14 april kunnen de inwoners van Exloo de plannen 
rondom het Plein en het Hallenhoes bekijken en er vragen over stellen en 
opmerkingen maken. Verder hebben we nieuwsbrieven van GroenLeven en van 
het Gebiedsfonds. Verder een stukje over de bouw bij de Fabriek en de Gloep die 
begonnen is. Het Kluspunt Exloo en Fietspunt Exloo leggen uit wat ze te bieden 
hebben. 

En tot slot hebben we op 24 april weer een online Pubquiz. 
 
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   26 €    225,00 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
AGENDA APRIL en MEI 2021: 

Wanneer Wat Waar 

14 april Inloopsessie Plein Vanaf 17:00 Dorpshuis 
24 april Pubquiz  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 formulier 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 

 



www.exloovooruit.nl  7 
 

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.  

Op 24 april a.s. organiseren we weer een Online Exloër Pubquiz, meer info 
verderop in deze Boerhoorn. 

 

               &            

 

 
(Advertentie) 
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WE GAAN WEER PUBQUIZZEN! 

Het is niet anders, we moeten toch nog een keer online……………… 

De 3e Online Exloër PubQuiz is op zaterdag 24 april! 

Hoe?  
Weer vanuit de huiskamer, met natuurlijk inachtneming van de regels van het 
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). 

Net als de vorige editie weer via Google Meet (digitaal vergader systeem) 
gaan we de vragen stellen en kunnen we elkaar dan ook 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. Je ontvangt dan 
alle benodigde informatie, tips en trics na opgave per email! Uiteraard is Ciska 
ook bereikbaar op 06-51080910 voor vragen of onduidelijkheden.  

En volg natuurlijk ook de Facebookpagina van het Dorpshuis! 

Tot zaterdag 24 april, we kijken ernaar uit om jullie weer online te zien! 
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UITNODIGING        UITNODIGING        UITNODIGING 

 

Aan de inwoners van Exloo 

Ondanks de perikelen rond het Coronavirus hebben de 
Dorpsraad en de Beheerstichting het Plein besloten om een inloopmiddag/ 
-avond voor inwoners te organiseren. Deze bijeenkomst is het vervolg op een 
inloopsessie met de omwonenden van het Plein. Zij zijn 18 maart op de hoogte 
gebracht van de plannen en het schetsplan m.b.t. het nieuwe gebouw “Het 
Hallenhoes Exloo” op het centrumplein. De reacties waren zeer positief. Er 
kwamen vragen en opmerkingen naar voren die de inwoners vanuit hun eigen 
situatie nog hadden. Heel begrijpelijk. Positief was ook, dat de omwonenden er 
niet voor gaan, dat het Plein wordt gebruikt als parkeerterrein. 

Hoe verder? 
Wij willen ook graag uw mening en uw eventuele vragen m.b.t. het gebouw 
horen. Bas Ruth, de architect, en Jan van Breden, voorzitter Beheerstichting, 
zullen u elk afzonderlijk het schetsplan laten zien en u te woord staan. 
Vanwege de het Coronavirus zijn we genoodzaakt om e.e.a. goed te 
organiseren. U kent het wel: afstand van 1,5 meter houden, mondkapje 
dragen, blijf met klachten thuis, desinfecteer uw handen, al te grote drukte 
vermijden. Daarom hebben wij voor onderstaande constructie gekozen. 

Datum inloopsessie inwoners: 14 april 2021 van 17.00-20.00 uur in het 
Dorpshuis van Exloo.  

Voor een goede doorstroming zien wij graag het volgende: 

Inwoners waarvan de achternaam begint met:  

• A t/m H zien wij graag om 17.00 uur,  

• I t/m P zien wij graag om 18.00 uur,  

• Q t/m Z zien wij graag om 19.00 uur.  

Inwoners uit één huishoudingsgezin mogen gezamenlijk komen.    

Indien er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 
0623479222.  

Blijf gezond en let op elkaar.  

 

Bestuur Stichting Dorpsraad Exloo en Beheerstichting “Het Plein” 
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Jubilea bij Vrouwen van Nu 
 
Het is nog steeds niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren en daarom 
zijn onze bestuursleden op bezoek gegaan bij de leden voor wie 2021 een 
persoonlijk jubileumjaar is. Dit natuurlijk binnen de regels van het RIVM. 
Aaltje Eleveld, Janny Lich en Roeli Hofman zijn 60 jaar lid van onze 
vereniging. 
Gré Robben en Nanny Visser zijn 40 jaar lid en Giny Mensingh is 50 jaar lid. 
Het bestuur wilde deze dames graag in het zonnetje zetten 
en heeft de dames verrast met een bloemetje en een 
cadeautje. 
Onze vereniging bestaat dit jaar 90 jaar en we hebben om 
dat alvast een beetje te vieren onze leden verrast met een 
bloemetje, verzorgd door De Bloemerie.  

We hopen het na de zomer te kunnen vieren.            
 
      

 
(Advertentie) 
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Werk De Gloep en Fabriek Exloo zijn begonnen!! 

 

 

Wie in levende lijve nog wil zien hoe de fabriek en De Gloep er nu uitzien  
moet snel zijn.  
Het bedrijf Avitec is met de werkzaamheden begonnen in voorbereiding op  
een zeer gevarieerd woningbouwplan bedacht door vader Jan en zoon  

Jaap Bakker. Vlot na de sloop volgt de nieuwbouw van dertig woningen en  
appartementen op het bijna 2 hectare grote terrein. 
 
 
Exloo verruilt zo de “rotte kies”  
voor een mooi woonparadijsje 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.exloovooruit.nl  13 
 

(Advertentie) 
 

 



www.exloovooruit.nl  14 
 

(Advertentie) 
 



www.exloovooruit.nl  15 
 

(Advertentie) 

 
 

 
 

 

 



www.exloovooruit.nl  16 
 

Na ruim een jaar zonder te hebben gezeten is er nu 
eindelijk weer een bouwmarkt in Exloo. Hier kunt u 
terecht voor de basisproducten zoals: schroefjes, 
sanitair en elektra artikelen. Naast het basis 
assortiment beschikken wij over een zagerij waar wij 
houtwerk en/of plaatmateriaal voor u kunnen zagen.  

Wij verkopen beits, latexverf en verschillende 
lakverven. Naast de kant en klare verfproducten hebben wij een mengmachine 
waardoor wij bijna alle soorten en kleuren voor u kunnen mengen.  

Naast de artikelen die u mag verwachten in een bouwmarkt, hebben wij ook 

een decoratieve hoek. Hier verkopen wij kleinschalig houten decoratieve 
spullen. In het voorjaar en de zomer kunt u bij ons terecht voor perk- en 
potplanten, potgrond, tuinzaden, schuttingen, tuinhuisjes etc.  

Voor meer informatie en/of vragen kunt u Marco Oostland bereiken op tel: 
0591-308080 of info@kluspuntexloo.nl 

 

FietsPunt Exloo opent haar deuren! 

Na een paar maanden van hard werken is het dan eindelijk zover. Vanaf 

maandag 15 maart heeft FietsPunt Exloo haar deuren definitief geopend aan 

de Valtherweg 1 in Exloo. Naast ons FietsPunt zijn ook het Kluspunt en Eko-

tours gevestigd in het voormalige pand van de HUBO.  

FietsPunt Exloo gaat zich voornamelijk richten op de 

verhuur van een groot assortiment fietsen en 

verhuurt onder andere elektrische fietsen, 

toerfietsen, kinderfietsen, tandems, elektrische 

ouder-kind tandems, elektrische bakfietsen en 

mountainbikes.  

FietsPunt Exloo heeft de beschikking over twee volledig ingerichte 

werkplekken. Deze zullen ingezet worden voor onderhoud van de fietsen die 

we gaan verhuren, maar ook voor reparaties kunt u op afspraak terecht in 

onze werkplaats. De reparaties zullen in samenwerking met 

fietsenspeciaalzaak Egbert Egberts uit Borger uitgevoerd worden.  

Een fiets kunt u huren op onze locatie. We zijn dagelijks geopend van 9.00 tot 

18.00 uur en Jans Hoving is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0591-

308430 of info@fietspuntexloo.nl 

Bent u nieuwsgierig geworden? Loop dan een keer bij ons binnen! 
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Happy Stones Exloo voor jong en oud!  
 
Zoals jullie misschien al hebben gelezen in de vorige Boerhoorn in het 
stukje van Kaatje, zwerven er her in der in Exloo beschilderde stenen 
rond. In heel veel plaatsen in Nederland is dit al een fenomeen. Mede 
hierdoor is het idee gekomen om in Exloo hier ook aan mee te doen. Wat 
is er nu leuker in deze moeilijke tijd dan om een lach op je gezicht te 
krijgen als je weer zo’n leuke beschilderde steen ziet?   
De beschilderde stenen zijn gemaakt vóór, en dóór jong én oud! 
Iedereen kan en mag hieraan meedoen! Via Facebook is er een pagina 
gemaakt met de naam, hoe kan het ook anders: Happy Stones Exloo. 
Van deze groep kun je vrijblijvend lid worden zonder verplichtingen. We 

hebben inmiddels 110 leden, wie volgt? Het is dan leuk om een foto van 
de steen te maken en op deze pagina te plaatsen. Je kunt de steen 
verder laten zwerven, laten liggen of meenemen naar huis. Voor de 
maker is het wel leuk om iets te plaatsen op Facebook. Lukt dat zelf niet 
dan is er misschien wel iemand in de naaste omgeving die hierbij kan 
helpen! Denk hierbij aan “Naoberschap”. 
Wil je zelf meedoen met de Happy Stones dan begint dit natuurlijk al bij 
het zoeken naar stenen. Tijdens een wandeling maar speuren om te zien 
of je iets geschikts vindt. Daarna het schoonmaken en intussen 
bedenken wat er op de steen komt te staan. Het mag een tekening zijn, 
een tekst, alles mag en alles is mooi! Voor inspiratie kun je een kijkje 
kunnen nemen op internet, maar eigen fantasie is natuurlijk altijd goed. 
Advies is wel om de stenen te beschilderen met acrylverf/acrylstiften en 
na afloop af te lakken zodat de tekening niet verloren gaat! Het zou mooi 
zijn om op de achterkant Happy Stones Exloo te zetten zodat de stenen 
via Facebook te volgen zijn! Daarna kan het verstoppen beginnen, in en 

om het dorp, bos en heide. Er zijn genoeg plekken in deze mooie 
omgeving om de stenen te laten zwerven. De stenen mogen ook ergens 
anders weer een nieuw plekje 
krijgen. Een aantal die gemaakt 

zijn in Exloo, zijn al gespot in 
Ouddorp (Zuid-Holland), op 
Terschelling, op Ameland en in 
Mechelen (België)! Hoe leuk is 
dat! 
 
Hopelijk zien we binnenkort wat 
terug via Facebook! 
 

Happy Stones groeten van  
Erna Vredeveld 
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Nieuwsbrief  

 

Zonnepark Exloosche landen  

 

Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek,   

Wij zijn GroenLeven en wij zullen de komende periode het zonnepark bij 
de Oude dijk en de Zuidveensdijk realiseren.  
In het voortraject is er steeds veel afstemming met de eigenaren, 
gemeente en de bewoners van Exloo geweest over de locatie en 
inrichting van het park. Die afstemming is steeds erg goed verlopen.  
Wij houden u de komende periode ook graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen van de bouw via de Boerhoorn. 
 
Werkzaamheden 
Zoals u misschien al heeft gezien, worden de eerste voorbereidende 
werkzaamheden voor het zonnepark momenteel al getroffen. 
Op dit moment is de firma Avitec uit Nieuw Buinen aan de slag gegaan 
met de grondwerkzaamheden. 

Heeft u vragen over de grondwerkzaamheden? Dan kunt u contact 
opnemen met Hero Naaijer, uitvoerder bij Avitec: 06 - 55 76 61 69. 
 
Planning 
In de komende weken zullen er vooral grondverzet- en 
graafwerkzaamheden plaatsvinden.  
Daarmee wordt de landschappelijke inpassing gerealiseerd.  
Dit betreft onder andere sloten en wallen rondom het zonnepark.  
Vanaf mei/juni zal er gestart worden met de bouw van het zonnepark 
zelf.   
De planning is dat de bouwwerkzaamheden in november afgerond zijn. 
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Gebiedsfonds 
Om de opbrengsten van het zonnepark ook ten goede te laten komen 
aan de gemeenschap is met de gemeente en de dorpsraad besloten om 
een gebiedsfonds op te richten.  
Het doel hiervan is het stimuleren van sociaal maatschappelijke en 
duurzame initiatieven.  
Vanuit de gebiedsfonds commissie zal hier verder over gecommuniceerd 
worden.  
 
Heeft u nog vragen aan ons? Wij staan u graag te woord. Mail uw vraag 
naar exloo@groenleven.nl of bel naar 058 – 79 90 00. 
 

Met vriendelijke groet, Team GroenLeven  www.groenleven.nl 

 
 

 
 
 
(Advertentie) 

 

***NU  OOK  AFHAAL DINERS,  ZIE WEBSITE ONDER “ AFHAAL “  *** 

mailto:exloo@groenleven.nl
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Nieuwsbrief maart 2021 

Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek, 
 

Totstandkoming zonnepark en werkgroep Gebiedsfonds 
Met onze nieuwsbrief van februari, in de Boerhoorn en op de website 
van de Dorpsraad Exloo, hebben wij u geïnformeerd over de 
totstandkoming van het zonnepark en het instellen van een werkgroep 
gebiedsfonds binnen de structuur van de Dorpsraad. 
 
Overeenkomst, fondsregelement en beoordelingscriteria 
Voor het beschikbaar stellen van het geld van GroenLeven voor het 
gebiedsfonds is een overeenkomst gemaakt en een fondsregelement 
met beoordelingscriteria. GroenLeven en de Dorpsraad hebben de 
overeenkomst inmiddels ondertekend.  
Wethouder Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn krijgt binnenkort 
een afschrift van de overeenkomst aangeboden door GroenLeven en de 
werkgroep Gebiedsfonds. Door de coronaontwikkelingen zal dit in een 
kleine en ingetogen kring plaatsvinden. 
 

Voorbereidende werkzaamheden werkgroep Gebiedsfonds 
De werkgroep is bezig met de afronding van de voorbereidende 
werkzaamheden om in het 3e kwartaal van dit jaar te kunnen starten met 
uitvraag van de initiatieven en plannen die leven in het dorp. 

 
Informatiebijeenkomst  
Zoals eerder vermeld wordt als eerste begonnen met een 
informatiebijeenkomst waarin een en ander wordt uitgelegd en vragen 
kunnen worden gesteld. Medio augustus van dit jaar publiceren we met 
een vooraankondiging in de Boerhoorn en op de website van de 
Dorpsraad, de datum van de bijeenkomst. 
 
Zijn er vragen of opmerkingen dan vernemen we dit graag.  
U kunt ons bereiken per e-mail van de Dorpsraad, 
dorpsraadexloo@ziggo.nl En per telefoon 06-46090149 
 
De werkgroep Gebiedsfonds zonnepark Exloosche landen  

mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl


www.exloovooruit.nl 24 
  

 

 (Advertentie) 

 
 
 

 
 



www.exloovooruit.nl 25 
  

 

Wandelmaoten… 
 

Zoas menig vrouw 
gao ik geern an de sjouw 
Ik kan ’t echt niet laoten 
lopen met mien wandelmaoten 
 

We gebruukt stokken 
hebt een hekel an mokken 
We loopt veur ‘t plezeer 
aal week maor weer 
 

Met de zun op de kop 
vuul we oons op en top 
Ach, een beetie regen 
kunt we ok wel tegen 
 

We bent arg gesteld 
op ‘t mooie heideveld 
Veural de paorse kleuren 
kunt je zo goed opbeuren 
 

De bossen gaot we ok geern in 
we hebt ’t daor arg naor de zin 
Soms ziet we een ree staon 
of een knien veurbij gaon 
 

Maor hej boomwortels op ‘t pad 
glie je daor wel is mal op je gat 
Jao, lopen kan gevaorlijk wezen 
dat hebt we menig maol bewezen 
 

Heul wat kilometers legt we af 
dat is veur oons geen straf 
We kunt ’t natuurlijk niet laoten 
om de neigies deur te praoten 
 

Ach, en dan loop je in sleur 
nog wel is te wied deur 
Dan is ‘t toch niet zo raor 
daj verdwaold met mekaor 
 

As Exloër bej der toch bekend 
en denkt daj alle paoden kent 
Nou, dat is dus echt niet zo 
t’ bos is heul groot in Exloo 
 

Maor zo kuj wel alle plekken 
weer is mooi (her)ontdekken 
Mien wandelmaoten en ik 
beleeft hieran heul veul schik! 
 
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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