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DE BOERHOORN       juli / augustus 2021 
 
Kopij voor het september nummer  graag vóór 29 augustus naar: 
info@exloovooruit.nl  Het september boekje zal rond 8 september in de bus liggen. 
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij. Mocht de planning voor het 
september boekje nog wijzigen, dan volgt nadere info via e-mail en op de website. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws / Activiteitencommissie 
Blz.    8 Curiosa / Rommelmarkt 
Blz.    9 Verzorgd Wonen Exloo en Hennie Stokker-Stadman 
Blz.  10 Exloër Keitjes 
Blz.  12 Schaapskudde Exloo / Schoolfeest- Dorpsfeest commissie 
Blz.  14 GroenLeven 
Blz.  16 Gebiedsfonds 
Blz.  17 Programma d’Exels Festival   →→→→ Om te bewaren!!! 
Blz.  29 Dorpsraad 
Blz.  31 Herberg de Boschrand 
Blz.  33 Stichting Waar een Wil is 
Blz.  39 Gedicht: Waor woon ik  / Toneelvereniging Nut en Genoegen 
Blz.  40 Ondernemersvereniging Exloo  / VriMiBo 
 
De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt dit jaar 11 x 
en wordt huis aan huis verspreid in Exloo. 
Bijzonderheden: De info voor de maand augustus is voor zover bekend 
opgenomen in het juli boekje. 
 
Bestuur Stichting Exloo Vooruit: 
M. Sluijmer (voorzitter) 
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 
 
Voor u ligt de Boerhoorn voor de zomermaanden, juli en augustus gecombineerd. 
Naast een aantal vaste bijdragen toch ook eindelijk weer nieuws van onder 
andere de toneelvereniging, VriMiBo, de Rommelmarkt en natuurlijk een 
aankondiging voor het d’Exels Festival. Op en rond het plein met een tent op de 
plek waar volgend jaar het nieuwe Hallenhoes gerealiseerd gaat worden. Verder 
een bijdrage van Verzorgd Wonen Exloo in samenwerking met Hennie Stokker-
Stadman in het kader van actiemaand “gekleurd grijs”. 
 
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 146 €    956,00 

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

 
 
AGENDA JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER 2021: 

Wanneer Wat Waar 

24 juli Zomerwandeltocht (div. Afstanden) Dorpshuis 13:00-18:00 uur 

7 augustus Zomerwandeltocht (div. Afstanden) Dorpshuis 13:00-18:00 uur 

3 september  Inbrengen goederen rommelmarkt Dorpshuis 16:00-20:00 uur 

4 september Curiosa/rommelmarkt t.b.v. Dorpshuis Tent plein tot 16:00 uur 

22 september Valpreventie voorlichting Dorpshuis aanv. 09:30 uur 

29 september Valpreventie voorlichting Dorpshuis aanv. 09:30 uur 

   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

In de vorige Boerhoorn is de Zomerwandeltocht Exloo al aangekondigd. 
 
We zijn inmiddels een heel stuk verder met de voorbereidingen. 
Er zijn 4 routes uitgezet, variërend tussen de 5 en 7,5 kilometer. De routes 
beginnen en eindigen allemaal bij het Dorpshuis. 
Omdat je op deze manier makkelijk de routes kunt combineren kun je zelf de 
afstand bepalen die je wilt lopen. Is de route van 7,5 kilometer zo goed 
bevallen dat je nog een stuk door wilt wandelen, dan plak je de 5 km er 
gewoon achter aan. Zo kan de afstand variëren van 5 tot 25 kilometer. De 4 
routes zijn heel verschillend.  
 
Het Dorpshuis is geopend om gezellig met een hapje en/of drankje te 
pauzeren of uit te rusten. 
De routes worden met routepijlen uitgezet en je krijgt een kaartje mee waar de 
route op staat. 
 
Wanneer:  Zaterdag 24 Juli en Zaterdag 7 Augustus. 
Kosten:   Vanaf 12 jaar € 5,- inclusief 2 consumpties.  

Voor de kinderen is er ranja. 
Starttijd:  Tussen 13.00 en 18.00 uur. 
Adres:   Dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58 A, 7875 AD EXLOO. 
 
We hopen jullie dan te zien. 
 
 
 
De activiteitencommissie is ook weer bij elkaar geweest, en we zijn weer wat 
leuke activiteiten voor na de vakantieperiode aan het plannen. Zoals een 
creatieve bezigheid, een lekkere proeverij en nog een aantal gezellige 
activiteiten. 
 
Wordt vervolgd!! 
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CURIOSA- / ROMMELMARKT DORPSHUIS 

Het Dorpshuis organiseert op 4 september weer een curiosa- / rommelmarkt. 
Alle baten komen ten gunste van ons Dorpshuis. We willen om 13.00 uur een 
aanvang maken met de markt en eindigen om 16.00 uur. De markt wordt 
gehouden in een grote tent op het plein. Kom gerust snuffelen tussen het grote 
aanbod (waardevolle) goederen en sla je slag voor het te laat is. Of 
ondersteun gewoon ons mooie Dorpshuis, 

Voor het geheel vragen wij nog twee dingen: 

1. Inbreng van de (verkoopbare) goederen is op vrijdag 3 september van 
16.00 tot 20.00 uur bij ons Dorpshuis. Omdat al uw goederen nog door 
ons verplaatst moeten worden naar de tent, vragen wij u de goederen, 
zoveel als mogelijk, aan te leveren in stapelbare dozen o.i.d.  
Daarvoor alvast dank. 

2. Wij vragen nog enkele medewerkers die bereid zijn zaterdagochtend 
vanaf 08.00 uur te helpen met het inrichten van de markt in de grote tent 
en nog enkele medewerkers die zaterdag willen helpen met de verkoop 
vanaf 13.00 uur. 

 
Zonder jullie medewerking is net niet mogelijk deze dag te laten slagen. Ook 
daarvoor alvast: Dank je wel. Opgave via info@dorpshuisexloo.nl of bij R. 
Begeman, tel. 549687. 

Aanvullend op deze markt en omdat ons Dorpshuis ook zware coronatijden 
heeft meegemaakt organiseren we, naast de markt, ook een RAD VAN 
FORTUIN.  

Op deze manier proberen we een kleine financiële inhaalslag te maken. Wij 
zijn daarvoor wel afhankelijk van de bevolking. Wij vragen u dan ook om aan 
het Dorpshuis een prijsje of een donatie te schenken. Hiermee hopen we een 
mooie prijzentafel samen te kunnen stellen. Bedoeld voor de verkoop van 
lootjes voor het Rad van Fortuin.  Mochten er prijsjes over zijn, dan schuiven 
we die door naar de loterij op onze kerstmarkt. Van 13.30 uur tot 15.00 uur 
willen we graag enkele “rondjes” voor kinderen en volwassenen draaien. 
Samen sterk voor ons mooi “Eksels Dorpshoes”. 
Wij zien uw gift graag tegemoet. Afgeven in het Dorpshuis is veelal mogelijk of 
stuur een berichtje naar info@dorpshuisexloo.nl. 

 

  

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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www.gekleurdgrijs.nl 

 
 
Onderwerp: Luisteren naar Drentse gedichten en verhalen door Hennie 
Stokker-Stadman 
Locatie: Dorpshuis Exloo 
Tijdstip: woensdag 1 september 2021: van 14 -16 uur 
 

Beste inwoners van Exloo,  
In september 2021 vindt in de Provincie Drenthe ‘Gekleurd Grijs in Actie’ 
plaats. Het is een maand met culturele activiteiten in heel Drenthe, speciaal 
voor senioren. Tijdens Gekleurd Grijs in Actie! in september 2021 kunnen 
senioren in heel Drenthe deelnemen aan workshops en rondleidingen in 
musea, maar ook theatervoorstellingen of films bezoeken, dans- of 
muzieklessen volgen en nog veel meer.  
Dit jaar organiseren onze dorpsgenoot Hennie Stokker-Stadman en Verzorgd 
Wonen in Exloo ook een activiteit voor Gekleurd Grijs.  
Vanaf half augustus liggen op diverse plekken in Exloo de programmaboekjes 
van ‘Gekleurd Grijs’. Vanaf de tweede week van augustus kunt u op 
https://www.kunstencultuur.nl/evenement/gekleurd-grijs/programma alle 
activiteiten vinden. U bent welkom bij diverse activiteiten in de gehele provincie 
Drenthe.  
 

Hierbij alvast een voorproefje van de activiteit die op 1 september a.s. in Exloo 
plaatsvindt.  
Hennie Stokker-Stadman zal die middag haar Drentse gedichten voordragen 
en Drentse verhalen vertellen.  
 

Wie is Hennie Stokker-Stadman? 
Ondanks dat velen mij kennen wil ik u wat meer achtergrondinformatie over 
mijzelf geven. 
Ik ben Hennie Stokker-Stadman en woon in Exloo. Geboren (1956) en 
grootgebracht in Anloo. Mijn man en ik wonen al jaren in Exloo. Wij zijn beide 
rasechte Drenten. 
 

Mijn grote hobby is het schrijven van verhalen en gedichten. Meestal schrijf ik 
in mijn moedertaal, Drents. Het is fijn om over de dagelijkse gebeurtenissen te 
schrijven. Omdat ik dit in het dialect doe, staan de verhalen en gedichten dicht 
bij de mensen. Deze laat ik ook wel horen tijdens een voordrachtprogramma. 
Zo nu en dan publiceer ik verhalen en gedichten. Mijn boek 
‘Vekaansiemeraokels’, staat vol met vrolijke verhalen en gedichten over de 
gebeurtenissen tijdens de vakanties met onze kinderen. 

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/gekleurd-grijs/programma
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Bij het Huus van de Taol ben ik lid van een schrijfclub. Kortom, schrijven is 
voor mij een mooie hobby! Graag vertel ik u op 1 september wat meer over 
mijn activiteiten én lees ik voor uit eigen werk.  
Erica Georgius van Verzorgd Wonen in Exloo is tijdens de activiteit ook 
aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden over Verzorgd Wonen. 
Om deze 'gekleurd grijs-activiteit' goed op '1,5 meter' aan te kunnen bieden is 
ervoor gekozen om de activiteit in het Dorpshuis in Exloo te houden. 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom en wij zien u graag komen op 1 
september a.s. 
De toegang is gratis. Na het vertellen is er uiteraard altijd gelegenheid om 
even met elkaar in gesprek te gaan en wat te drinken. Consumpties zijn voor 
eigen rekening. Meekomende vrijwilligers/begeleiders zijn ook van harte 
welkom. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Hennie Stokker-Stadman en team Verzorgd Wonen in Exloo 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De EXLOËR KEITJES weer bij elkaar 
 
De Corona tijd, de Exloër Keitjes zijn al anderhalf jaar niet meer actief. Wij 
gaan langzaam weer de goede kant op en dat is positief. Er kan weer 
voorzichtig een activiteit voor onze groep georganiseerd worden. De meeste 
gasten zijn nu gevaccineerd, dat geeft voor ieder al meer rust en vrijheid.  
Wij zijn als bestuur bij elkaar geweest en hebben een datum in het Dorpshuis 
besproken. 
13 Augustus, de tweede vrijdag van de maand, gaan de Exloër Keitjes een 
BBQ organiseren  met gezellige muziek op de achtergrond. Eind juli hopen wij 
weer veel Exloër Keitjes benaderd te hebben en vooruit te kijken naar een 
gezellige middag met elkaar. Onze Exloër Keitjes worden persoonlijk benaderd 
door onze vrijwilligers.  
Nieuwe gasten zijn van harte welkom, een middag bij ons in het Dorpshuis. 
Even d’r uit, gezelligheid, samen zijn voor een praatje in een andere 
omgeving. 
Mocht u belangstelling hebben, geef u op voor de BBQ, pak de telefoon en bel 
ons voor informatie. 
 
Dini  Hoogerdijk   0681049176,  Alie Weerman  549112,  Marga Komduur 
549582 
 
De Exloër Keitjes 
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(Advertentie) 
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SCHAAPSKUDDE EXLOO 
De lammetjes zijn geen lammetjes meer inmiddels, ze zijn al flink gegroeid de 
afgelopen periode! De ramlammeren zijn gescheiden van de kudde en staan op 
diverse weides en landjes zich tegoed te doen aan het gras. De ooi-lammeren 
blijven bij de kudde en lopen dagelijks vrolijk mee van en naar de hei. Zoals 
bekend hebben we het schaapsscheerdersfeest ook dit jaar ook over moeten 
slaan, maar de schapen moeten natuurlijk wel geschoren worden. Dat gebeurde 
deze keer elektrisch i.p.v. met de hand, ondersteund door weer een aantal 
vrijwilligers wist de ingehuurde scheerder in 2 dagen alle 201 schapen te 
scheren (de lammeren worden niet geschoren). Ons bestuurslid en tevens een 
van de schaapscheerders Kees van Wijngaarden liet samen met zijn kleinzoon 
Diederick Ebbinge aan een aantal genodigden zien hoe een schaap met de hand 
geschoren wordt. Wethouder Albert Trip scheerde samen met Kees de eerste 
wol! Nu de maatregelen wat versoepeld zijn is ook ons Schapen Informatie 
Centrum weer dagelijks bemand om aan toeristen voorlichting te geven en al hun 
vragen omtrent de kudde en Exloo te beantwoorden. Het team kan nog wel wat 
extra hulp gebruiken. Dus heeft u wat vrije tijd overdag en lijkt het u leuk om 
toeristen en overige belangstellenden van informatie te voorzien over onze 
prachtige kudde en dorp? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor het Schapen 
Informatie Centrum via info@schaapskuddeexloo.nl of bij Ad Zwijsen via 
info@depapiermaecker.nl . Wij wensen u een hele fijne zomer en hopen u te 
zien bij de kooi, op de hei of tijdens de loop van de kudde. En mocht u graag iets 
willen betekenen voor de kudde op welke manier dan ook, meldt u zich dan aan 
als vrijwilliger. Dat kan via ons e-mailadres info@schaapskuddeexloo.nl . Via dat 
adres zijn we uiteraard ook bereikbaar voor overige vragen en/of opmerkingen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHOOLFEEST/DORPSFEEST COMMISSIE 
Het is al even geleden, het Schoolfeest 2019…….. wat een prachtig weekend 
hadden we met z’n allen. Wat een gezelligheid en saamhorigheid in Exloo. In 2024 
vieren we het 100 jarige bestaan van de school. Jaarlijks organiseert de 
Schoolfeest/Dorpsfeest commissie een “Kleintje Dorpsfeest” op de Brink, meestal 
rond het einde van de zomer-/schoolvakantie. Vorig jaar kon dat om de bekende 
redenen niet doorgaan en ook dit jaar organiseren we het niet in de vorm zoals we 
al jaren doen. In september vindt wel het D’Exels Festival plaats, met allerlei 
activiteiten en feestelijkheden op en rond het centrumplein. Een groot aantal 
mensen van onze commissie is bij de deze activiteiten betrokken. 
Volgend jaar hopen we weer een normaal “Kleintje Dorpsfeest” te organiseren op 
de Brink. We hebben ervoor gekozen om het vanaf nu altijd op de zaterdag voor 
Pinksteren te organiseren. Dit geeft duidelijkheid in het jaarprogramma voor 
iedereen, het schoolfeest wordt ook 5-jaarlijks in dit weekend georganiseerd, het 
sluit mooi aan op het Schaapsscheerdersfeest én het is meestal goed weer rond 
Pinksteren ☺ 
Kortom, zet alvast in je agenda : 4 juni Schaapsscheerdersfeest én Kleintje 
Dorpsfeest!  

mailto:info@schaapskuddeexloo.nl
mailto:info@depapiermaecker.nl
mailto:info@schaapskuddeexloo.nl


www.exloovooruit.nl  13 
 

(Advertentie) 

 



www.exloovooruit.nl  14 
 

 

 

 

 

 

Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek,  

Via de Boerhoorn houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en 
de bouw van het zonnepark tussen Exloo en de Boermastreek.  
 
Afgelopen weken  
De afgelopen weken is het heel hard gegaan. Het gereedmaken van het 
terrein is afgerond en de onderconstructie is op het gehele park aangebracht. 
Op dit moment zijn we al begonnen met het aanbrengen van de panelen. Nu 
begint het echt al op een zonnepark te lijken. Ook hebben we twee borden 
geplaatst bij het park om aan te geven met wie we aan het bouwen zijn. 
 
Verder hebben we maandag 14 juni een prachtige dag gehad waarbij we 
gezamenlijk met betrokkenen hebben stilgestaan bij het leggen van het eerste 
paneel. Er werd door verschillende belanghebbenden gesproken waaronder 
boeren uit de poule, de dorpsraad en de wethouder.  
 
Planning  
De komende weken staan vanzelfsprekend in het kader van het verder leggen 
van de panelen op het park en de plaatsing van de eerste transformatoren. 
Ook worden de omvormers opgehangen in speciale metalen kasten om 
mogelijke storing met de Lofar ruimtetelescoop uit te sluiten. Het zal daarom 
ook de komende weken nog wel wat drukker blijven om het zonnepark. 
Al met al zijn we erg blij met de vorderingen die we kunnen maken en we doen 
er alles aan om deze mooie voortgang vast te houden. 
 
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 

mailto:exloo@groenleven.nl
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Nieuwsbrief juli 2021 
 
Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek 
 
Het is zover! Publicatie fondsreglement  
 
Vanaf nu is het fondsreglement + beoordelingscriteria en het 
processchema te lezen en te downloaden via de website van de Dorpsraad  
Exloo, https://www.exloo.info/dorpsraad/ 
Initiatiefnemers / aanvragers kunnen nu tijdig afstemmen wat er mogelijk is 
binnen de criteria van het fonds en zich voorbereiden op een eventuele 
aanvraag. 
Vooraankondiging informatie-/inloopavond 
De datum voor de informatie-/inloopavond is gepland op maandag 25 oktober 
a.s. in het Dorpshuis.   
Aanvraagformulier 
Het aanvraagformulier wordt uitgegeven vanaf 25 oktober a.s.  
 
Voor informatie: stuur een e-mail naar dorpsraadexloo@ziggo.nl, of  bel: 06-
46090149 
 
De werkgroep    

https://www.exloo.info/dorpsraad/
mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl
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PROGRAMMABOEKJE  D’EXELS FESTIVAL EXLOO  

29 AUGUSTUS – 26 SEPTEMBER 2021 

 
 

02 juli 2021 

 

 

MET OPTREDENS VAN: 

 

 

 

 

NEW PHOENIX ENSEMBLE            DRENTS JEUGDORKEST         CONCERTO VALIANTE  

 

 

 

 

 

WINDKRACHT 10               EIKENS EN WARTA        COVERBAND BILLBOARD 
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INRICHTING DORPSPLEIN EXLOO 

GEREED 2022 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO           

 

Beste lezer, 
 

Voor u ligt het programmaboekje D’EXELS FESTIVAL EXLOO. In de periode 29 augustus t/m 26 
september 2021 vindt dit festival plaats om en nabij het nieuwe centrumplein.  

We leven in een dynamische tijd, zijn onderhevig aan veranderingen, maar wij willen graag laten 
zien waarin een klein dorp GROOT kan zijn. Door middel van dit boekje willen wij u zo goed mogelijk 
informeren over ons dorp Exloo, de ontwikkelingen die er zullen plaats vinden, de kracht die er 
uitgaat van “samen doen”. Maar het is ook een voorloper op de toekomstige agenda van het 
Hallenhoes. Wij willen perspectief bieden en echt present zijn. 

Elke dag zullen zich themagroepen voor u als inwoners of gasten en toeristen presenteren met een 
eigen programma geënt op waar ze voor staan. Van sport en folklore tot ondernemerschap en 
culinair en van wetenschap tot informatie en cultuur. Een zeer divers programma en voor elk wat 
wils. 

De festiviteiten vinden plaats in en om een tent op het centrumplein van Exloo. Alle evenementen 
zijn gratis, op één evenement en de wijnproefavonden na. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Voor een aantal evenementen is opgave verplicht, dit staat per evenement aangegeven, evenals de 
eventuele kosten. Opgave kan vóór 10 augustus 2021 digitaal via het e-mailadres 
dorpsraadexloo@ziggo.nl of (bij  
geen andere keuze) telefonisch bij Christiaan van Apeldoorn op telefoonnummer 06-80080820. 
Christiaan  
is niet altijd bereikbaar vanwege zijn werk.  

Er is de gehele maand een diversiteit aan bijzondere activiteiten, waaronder elke zondag Klassiek op 
het Plein, met optredens van grote namen. We starten het D’EXELS FESTIVAL EXLOO met de viering 
van  
76 jaar Bevrijding en een Dorpsbrunch voor alle inwoners van Exloo. In verband met de catering is 
opgave verplicht, de brunch is gratis. 

Vanwege de vakantie is dit programmaboekje al vroeg gepubliceerd in de Boerhoorn, u zult 
begrijpen dat er alsnog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast zullen wij ons ook aan de 
(Corona) regels van de overheid die op dat moment van toepassing zijn moeten houden. 
Op onze website exloo.info (zonder .nl inderdaad) zal het programma ook gepubliceerd worden 
met uiteraard de laatste wijzigingen en alle juiste informatie. 
 
We hopen u als dorpsbewoners en gasten van ons dorp te verwelkomen op een of meerdere 
activiteiten! 

 
Wij wensen u alvast veel lees- en doe plezier. 

 

Werkgroep Activiteiten op het Centrumplein 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO           

 
START ZONDAG 29 AUGUSTUS  - THEMA: 76 JAAR BEVRIJDING 

 

11.00 – 12.30 UUR   DORPSBRUNCH    OPGAVE VERPLICHT; GRATIS BRUNCH 

    Muzikale omlijsting door de Oringer Kapel van muziekvereniging ODO  

 

 

 

      

 

 

 
 

Een mooie route uitgezet met pijlen langs de oorlogsmonumenten 
rondom Exloo. Deze route kunt u wandelend of fietsend volgen. De 
elektrische wagens van EKO Tours rijden ook langs de 
oorlogsmonumenten. Start vanaf het Centrumplein. 

Muzikale omlijsting bij het Vliegtuigmonument door New Phoenix 
Ensemble, winnaar van één van de prijzen van het 'Fonds 
Podiumkunsten' voor concerten in belangrijke zalen in heel Nederland. 
 

12.30 – 17.00 

 

 

13.00 – 17.00 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO             ZONDAGEN 

Elke zondag in september: KLASSIEK OP HET PLEIN 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 
Thema: Internationaal professioneel - NEW PHOENIX ENSEMBLE        OPGAVE VERPLICHT; GRATIS 
Optredens verzorgd door het New Phoenix Ensemble, winnaar van één van de prijzen van het 'Fonds 
Podiumkunsten' voor concerten in belangrijke zalen in heel Nederland. 
 
11.00 uur Koffieconcert, programma HAIM (duo: klarinet, cello) 
14.00 uur High-tea concert, programma DONNE! (trio: piano, klarinet, cello) 
 
ZONDAG 12 SEPTEMBER 
Thema: Lokaal jeugd   - DRENTS JEUGDORKEST        OPGAVE VERPLICHT; GRATIS 
Optredens verzorgd door het Drents jeugdorkest (winnaar van de Drentse Anjerprijs 2020)  
 
11.00 uur Koffieconcert 
14.00 uur High-tea concert 
 
ZONDAG 19 SEPTEMBER 
Thema: Professioneel groot ensemble - CONCERTO VALIANTE          OPGAVE VERPLICHT; € 15,- 
 
Optredens verzorgd door Concerto Valiante onder leiding van Peter Janka.  
Uitvoerenden: 

- Concerto Valiante Barok  - Shanna Heemskerk (dans) 
- Erjan van der Velde (countertenor) - Algehele leiding: Peter Janka 

 
Zij bieden een programma in barokstijl met een twist van Nederlandse bodem. Voor de gelegenheid 
wordt het ensemble uitgebreid met enkele blazers en wordt de muziek verbeeld door dans. In totaal zal 
het ensemble uit 14 personen bestaan. 
  
11.00 – 12.00 uur      Koffieconcert  - Toon de Liefde 2.0 door Concerto Valiante o.l.v. Peter Janka 
14.00 – 15.00 uur      High-tea concert  - Toon de Liefde 2.0 door Concerto Valiante o.l.v. Peter Janka 
 
Voor beide optredens zal een bescheiden toegang van € 15 worden gevraagd.  
Kaartverkoop online via klassiekemuziek.nl en lokale ondernemers. 
 
ZONDAG 26 SEPTEMBER 
Thema:  Semi-prof ensemble - BLAZERSENSEMBLE WINDKRACHT 10      OPGAVE VERPLICHT; GRATIS 
Programma: werken van Bártòk, Debussy, Ruth Gipps. Mogelijk Mahler.  
 
11.00 – 12.00 uur      Koffieconcert  - Blazersensemble Windkracht 10 o.l.v. Ali Groen 
14.00 – 15.00 uur      High-tea concert  - Blazersensemble Windkracht 10 o.l.v. Ali Groen 
 
Thema: Sportief         ATB toertocht - ATBeetje Vals Plat  
08.30 – 10.00 uur      Start ***veldtoertocht georganiseerd door Biking Neighbours Exloo 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO        MAANDAGEN 

 

MAANDAG 30 AUGUSTUS 
Thema: Filmavond in de tent    
20.00 uur  Film van Drents Archief, compilatie periode 2e Wereldoorlog en   bevrijding   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAANDAG 6 SEPTEMBER 
Thema: Senioren 
14.00 uur   Schildergroep Exloo. Expositie eigen werk en workshop  
 
 
 
MAANDAG 13 SEPTEMBER 
Thema: Senioren  
14.00 uur   Exloër Keitjes, senioren aan de slag met Oud Hollandse Spelen 
 
 
 
 
MAANDAG 20 SEPTEMBER                                                                
Thema: Senioren 
14.00 uur   Dag van de Vrouwen van Nu, eigen invulling 
 
20.00 uur   Presentatie door Marco de Vos, managing directeur Astron 
20.45 uur  Presentatie door Amina Schilperoort, Coördinator Recreatie en 

Toerisme  gemeente Borger-Odoorn 
21.30 uur  Presentatie door Henk Suelmann, voorzitter Stichting Schaapskudde 

Exloo. Missie en visie Schaapskudde Exloo 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO                   DINSDAGEN 

 

DINSDAG 31 AUGUSTUS 
Thema: Goederenmarkt   
10.00 uur                  Goederenmarkt, invulling door Huurkraam                                                                                                                                   

 

DINSDAG 7 SEPTEMBER 
9.00 uur  
 
 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 
19.30 uur                                                                                                                                  
20.00 uur       

 

 

20.45 uur 

 

Muzikale omlijsting: Combo Valtex 

 

 
DINSDAG 21 SEPTEMBER  
Thema: Lokaal, muziek 
19.30 uur    Optreden Harmonie van ODO, diverse populaire nummers.  

Presentatie alle voertuigen van EKO TOURS. Tegen een 
gereduceerd tarief kan er gebruik worden gemaakt van de 
voertuigen. 

Inloop  
Thema: Ontwikkelingen, investeringen en exploitatie van het 
Plein 
Presentatie door Jan van Breden, voorzitter Beheerstichting 
Plein en Bas van Ruth, architect.  

 Thema: Vitaliteit in de breedte ontstaat door sportiviteit. 
Presentatie door Peter Eppinga, Sportfysiotherapeut en 
bewegingswetenschapper. 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO               WOENSDAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER     
Thema: Versmarkt 
10 uur                                                            

 

 

 

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 
Thema: Versmarkt 
10 uur                                                                

 

 

 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 
Thema: Versmarkt 
10 uur                                                               

 

 

 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 
Thema: Versmarkt 
10 uur                                                            

 

Versmarkt. Naast de wekelijkse invulling van 4 bestaande 
kramen (vis, noten, kaas en groenten) een aanvulling met 
diverse kramen gecoördineerd door Thale en Marlous Hulshof 
van de Landwinkel. 

 

Versmarkt. Naast de wekelijkse invulling van 4 bestaande 
kramen (vis, noten, kaas en groenten) een aanvulling met 
diverse kramen gecoördineerd door Thale en Marlous Hulshof 
van de Landwinkel. 

 

Versmarkt. Naast de wekelijkse invulling van 4 bestaande 
kramen (vis, noten, kaas en groenten) een aanvulling met 
diverse kramen gecoördineerd door Thale en Marlous Hulshof 
van de Landwinkel. 

 

Versmarkt. Naast de wekelijkse invulling van 4 bestaande 
kramen (vis, noten, kaas en groenten) een aanvulling met 
diverse kramen gecoördineerd door Thale en Marlous Hulshof 
van de Landwinkel. 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO            DONDERDAGEN 

 
DONDERDAG 2 SEPTEMBER 
Thema: wijnproeverij  
19.30 uur Inloop 
20.00 uur Wijnproeverij voor inwoners Exloo en gasten Landal, Puur en Land van Bartje.  
                             Organisatie: Jos Abbing, Diner-café Bussemaker Exloo  

 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER  

 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 
Thema: wijnproeverij  
19.30 uur Inloop 
20.00 uur Wijnproeverij voor inwoners Exloo en gasten Landal, Puur en Land van Bartje.  
                          Organisatie: Jos Abbing, Diner-café Bussemaker Exloo  

 

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 
Thema: Agrarisch en Exloër bezienswaardigheden Toen en Nu. 
10.00 uur                                                                                                                                                   

 

 

 

19.00 uur Mini beurs door diverse Exloër bedrijven.  

19.30 uur Inloop 

20.00 uur Spreker: burgemeester Jan Seton. 
Thema: De burgemeester vertelt over zijn ervaringen in de eerste 6 jaren van zijn 
ambt en zijn visie en missie voor de komende 6 jaren.  

20.30 uur Pauze 

20.45 uur Spreker: Jan Schutrups 
Thema: ontwikkelingen en visie voor Schutrups Schoenen/Academie Exloo. 

21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

21.45 uur Einde 

Folklore: Vroeger en Nu. Organisatie door Folkloristische vereniging 
Dorpsbelangen en de Boermarke Exloo. Op het plein een diversiteit aan 
agrarische bezienswaardigheden van vroeger en nu. En een speciale 
wandelroute rondom Exloo met routeboekje en omschrijvingen hoe bepaalde 
punten onderweg er vroeger uit hebben gezien. 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO           VRIJDAGEN 

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 
Thema: jeugd pannenkoeken bakken 
16.30-18.00 uur   Wedstrijd pannenkoeken bakken, groep 7 en 8 basisschool o.l.v. Lindsay 
Haak. 
 

 
18.00 – 20.00 uur Jeugd Disco m.m.v. DJ Aad van de Bregge 

 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER  
Thema: Folkloristisch Dansen 
14.00   Optreden van volksdansgroep de Schaop'ndansers uit Exloo 
20.00   Optreden Highland Dancing (Schotse dansen) uit Zuidlaren  

 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 
 
    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER  
Thema: Culinair met de Horeca Ondernemers. 
11.00 – 17.00 uur  Culinair met de Horeca ondernemers en  
                                           Syrische statushouders.  
Muzikale omlijsting: Eikens&Warta en zangeres Nelleke Honning    

Wie wordt de koning of koningin pannenkoeken of poffertjes bakken? 
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden mogen komen 
proeven. 

Feestprogramma met diverse activiteiten voor basisschooljeugd en jeugd 12-
15 jaar. Aansluitend kinderdisco met DJ Aad van de Bregge tot 19.30 uur.                                                                                                                  
 

Feestavond met Coverband Billboard, bestaande uit 9 bandleden (waaronder 
een blazerssectie) die sinds 2012 diverse zalen heeft veroverd met swingende 
en dampende soul-, disco-, rock- en popmuziek. Bekend van ons Schoolfeest 
in juni 2019. 

16.00 uur  
 
 
 

21.00-01.00 uur 
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO              ZATERDAGEN 

 
ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
Thema: Curiosa/Rommelmarkt 
12.00 uur  Curiosa/Rommelmarkt 
 

 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER  
Thema: Sportieve buurten 
19.30 uur   Buurtavond competitie.  

 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER  
Thema: Sportief Exloo;  
13.00 – 15.00 uur         
 
 
 

 

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

Thema: Knalfeest 
21.00 – 01.00 uur      
    

 

 

                                                                                                                           

 

Radio Continu Drive In Show met DJ Kevin Terpstra. 
Gratis kaarten verkrijgbaar voor inwoners van Exloo op: 
zondag 29 augustus 11.00- 12.30 uur tijdens Dorpsbrunch en op  
woensdag 1 september 19.00 -20.00 uur in het Dorpshuis. Overige 
belangstellenden kunnen na 1 september kaarten afhalen bij Snackbar Exloo 
en Geerts Warenhuis. 

Sportverenigingen presenteren zich. Kijk en doe mee! 
Neem een kijkje bij de sportverenigingen uit Exloo die allen op en 
rondom het plein clinics en demonstraties geven. Deelnemers van jong 
tot oud kunnen kennismaken met de sporten en vooral ook deelnemen 
aan de activiteiten. Kom kijken en doe mee!                                                                                                                                                                                                    
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D’EXELS FESTIVAL EXLOO      TOTAAL OVERZICHT           

ZO 29 AUGUSTUS 11.00 - 12.30 Dorpsbrunch 

   13.00 - 17.00  76-jaar Bevrijding: route langs oorlogsmonumenten 

   
13.00 - 17.00  

Muzikale omlijsting Vliegtuigmonument New Phoenix 
Ensemble 

MA 30 AUGUSTUS 20.00 Filmavond: Drents Archief - 2e Wereldoorlog en bevrijding   
DI 31 AUGUSTUS 10.00 Goederenmarkt 
WO 1 SEPTEMBER 10.00 Versmarkt 
DO 2 SEPTEMBER 20.00 Wijnproeverij 
VR 3 SEPTEMBER 16.30 Wedstrijd Pannenkoeken bakken 

   18.00 Kinderdisco 
ZA 4 SEPTEMBER 12.00 Curiosa/ rommelmarkt 
ZO 5 SEPTEMBER 11.00 en 14.00 Klassiek op het Plein: New Phoenix Ensemble 

     
MA 6 SEPTEMBER 14.00 Schilderclub Exloo met expositie en workshop 
DI 7 SEPTEMBER 9.00 EKO Tours presentatie voertuigen 
WO 8 SEPTEMBER 10.00 Versmarkt 
DO 9 SEPTEMBER  Presentaties Burgermeester Seton en Schutrups Schoenen 
VR 10 SEPTEMBER 14.00 De Schaop’ndansers uit Exloo  

   20.00 Highland Dancing uit Zuidlaren  
ZA 11 SEPTEMBER  Buurtavond competitie 
ZO 12 SEPTEMBER 11.00 en 14.00 Klassiek op het Plein: Drents Jeugdorkest  

     
MA 13 SEPTEMBER 14.00 Exloër Keitjes; Oud Hollandse Spelen voor senioren 
DI 14 SEPTEMBER  Presentaties Beheerstichting Plein en Vitaliteit/sportiviteit 
WO 15 SEPTEMBER 10.00 Versmarkt 
DO 16 SEPTEMBER 20.00 Wijnproeverij 

VR 17 SEPTEMBER 16.00 
Feestprogramma basisschooljeugd en jeugd 12-15 jaar en 
disco 

   21.00 - 01.00 Feestprogramma Coverband Billboard 
ZA 18 SEPTEMBER 13.00 - 15.00 Sportief Exloo: instuif en clinics diverse sportverenigingen 
ZO 19 SEPTEMBER 11.00 en 14.00 Klassiek op het Plein: Concerto Valiante  

     
MA 20 SEPTEMBER 14.00 Vrouwen van Nu 

   20.00 Presentaties Astron, TIP en Schaapskudde Exloo 
DI 21 SEPTEMBER 19.30 Optreden Harmonie ODO 
WO 22 SEPTEMBER 10.00 Versmarkt 
DO 23 SEPTEMBER 10.00 Folklore: presentatie en wandelroute Exloo Vroeger en Nu 

   19.00 Minibeurs Exloër bedrijven 

VR 24 SEPTEMBER 11.00 - 17.00 
Culinair Horeca met optreden Eikens&Warta en Nelleke 
Honning 

ZA 25 SEPTEMBER 21.00 - 01.00 Radio Continu Drive In Show DJ Kevin Terpstra 
ZO 26 SEPTEMBER 08.30 - 10.00 Start ATB toertocht - ATBeetje Vals Plat 

   11.00 en 14.00 Klassiek op het Plein: Blazersensemble Windkracht 10 
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Aan alle buurtverenigingen van Exloo 

Beste buurten, 

Ook Exloo komt stukje bij beetje uit de coronacrisis en de mensen durven 
elkaar weer een beetje op te zoeken. 
Heel veel activiteiten en/of gezellig samen dingen doen zijn de afgelopen tijd 
niet doorgegaan. 
 
D’Exels Festival Exloo 
Nu er weer meer ruimte komt hebben een aantal initiatiefnemers van de 
verschillende verenigingen en organisaties gezamenlijk plannen gemaakt om 
weer een aantal leuke dingen te gaan organiseren in en voor het dorp.  
Het dagelijks bestuur van onze dorpsraad heeft een inventarisatie gemaakt 
wat er zoal is bedacht. Het is overweldigend te zien wat er aan ideeën is 
binnengekomen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, 
fitness/bewegen, maatschappelijk, educatie, culinaire, muziek…. etc. en niet te 
vergeten aandacht voor onze 75 jarige bevrijding, we hebben er weer zin in!  
Al deze evenementen en activiteiten zullen plaatsvinden onder de pakkende 
naam ‘D’Exels Festival Exloo’. 
  
Wanneer en waar 
Er is inmiddels een programma ontstaan met voor elk wat wils verdeeld over 4 
weken. Start 29 augustus en eindigend op 26 september a.s. met 
een KNALFEEST!! 
In samenwerking met de beheerstichting van het hallenhoes(werknaam)/plein 
zal een grote tent op het plein worden neergezet voor de diverse activiteiten. 
  
Buurt/straat activiteiten/bijeenkomsten 
Bekend is dat ook buurtactiviteiten/-bijeenkomsten de afgelopen tijd niet zijn 
doorgegaan en er wellicht al wat wordt nagedacht weer iets te organiseren. 
Wat zou er mooier zijn om uw (eerste) buurtactiviteit gezamenlijk te doen met 
de andere buurten in Exloo op het plein of in de tent. 
We zouden bijvoorbeeld een kleine buurtcompetitie kunnen gaan organiseren 
met Hollandse spelen en afsluiten met uw eigen traditionele buurtbarbecue, 
maar dan met elkaar. 
Maar het mag uiteraard ook wat anders zijn. 
 
De dagen 10 en 11 september zijn beschikbaar voor het organiseren voor 
een buurtavond of avonden. 
 
Op 26 mei jl. is er een uitnodiging uitgegaan naar de contactpersonen van de 
bij ons bekende buurtverenigingen om zich voor 15 juni hiervoor aan te 
melden en het duurde niet lang voordat de eerste enthousiaste aanmeldingen 
binnenkwamen!  
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Om de buurten die deze uitnodiging mogelijk gemist hebben alsnog een kans 
te geven hieraan deel te nemen willen we langs deze weg nogmaals iedereen 
die belangstelling heeft voor het organiseren van een gezellig feest met de 
buurten op het dorpsplein vragen zich vóór 15 juli aan te melden via 
dorpsraadexloo@ziggo.nl  
 
Onder vermelding van: 
Naam Buurtvereniging 
Contactpersoon 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
 

 

(Advertentie) 

 

mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl
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Beste inwoners van Exloo,  

Wat hebben wij genoten van onze tijd in Exloo als exploitanten van Herberg de 
Boschrand. Ondanks de maanden dat het coronavirus roet in het eten heeft 
gegooid, hebben jullie ons volop gesteund. Wat een kaartje, een app-je of een 
bloemetje al niet kan doen. Later de volop belangstelling voor onze 
afhaalmenu’s en de afhaal High Tea’s, kortom: geweldig. 
 
Zoals eerder al gemeld wilden de eigenaren van de herberg het graag 
verkopen en wij hebben daaraan onze medewerking verleend, niet wetende 
dat alles toch veel sneller zou gaan dan verwacht. Op 17 augustus a.s. 
zwaaien we onze laatste hotelgasten uit en vanaf 23 augustus zijn Janet en 
Fred de nieuwe eigenaren en exploitanten. De naam blijft hetzelfde, maar zij 
geven er hun eigen invulling aan en wij wensen ze heel veel succes met de 
prachtige nostalgische herberg op een geweldige locatie. 
 
Maar ook wij verdwijnen niet helemaal uit beeld. We blijven in de regio en 
hopen dat we een kleinschalig winkeltje kunnen beginnen met onze bekende 
verse theesoorten, snoepgoed, afhaalmogelijkheden voor onder anderen High 
Tea, ons gebak en misschien een paar menu’s. Als er wat op stapel staat dan 
maken we dat bekend in de Boerhoorn. 
 
We nemen dus geen afscheid van onze grote schare aan vaste gasten, we 
hopen elkaar weer te ontmoeten. Voor 17 augustus is iedereen van harte 
welkom die nog even wil bijpraten en om “tot ziens” te zeggen. Nogmaals, 
iedereen die van onze herberg heeft genoten: wij hebben van jullie genoten. 
Het was heel bijzonder. We hebben er heel veel vrienden bij gekregen.  
 
Heel erg bedankt. 
 
André Possel en Roelof Beuker 
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(Advertentie) 
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MEDEDELING Bestuur Stichting Waar een Wil is. 
 
Per 1 juni 2021 heeft de Stichting “Waar een Wil is” het contract dat ze had 
met de gemeente m.b.t. gebruik grond voor een beleef- beweegtuin niet 
verlengd. 5 jaar geleden is de Stichting dit avontuur aangegaan om met de 
beeldentuin naast de ontsluiting van de tuin ook de Grootakkersweg te 
ontlasten. De bewoners ondervonden veel last  van auto’s van bezoekers die 
werden geparkeerd aan de Grootakkersweg. De investeringen die er aan de 
tuin zijn gedaan zijn bekostigd uit giften, particuliere fondsen, door de Rabo 
bank, bedrijven en de Provincie. De Stichting heeft gelukkig nooit een beroep 
op de gemeente (uw belastinggeld) hoeven te doen. De gemeente heeft de 
Stichting gevraagd de tuin de komende maanden te ontmantelen. Er is nog 
geen nieuwe bestemming voor de tuin gevonden. De bankjes gaan naar een 
ezelopvang, het verwijzingsbord naar de Odoorner Luchtvaart Club, de 
speeltoestellen krijgen in de buurt van de school en het Dorpshuis een plek en 
het schapenhek gaat naar de Beheerstichting Natuurlijk Odoorn van Berber 
Ubbink. De Stichting heeft gevraagd of de vijver behouden kan blijven. 

Namens het bestuur van Stichting Waar een Wil is, 

Harriët Prins en Wil Luchjenbroers. 

 
(Advertentie) 
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Waor woon ik… 

In Eksel vuul ik me thoes  
daor woon ik al heul wat jaor 
In Anloo staot mien geboortehoes 
ik ben een echte Drentenaor 
 
Ik spreek mien moederstaol 
dat doe ik al van jongs af an 
Ik schrief een gedicht en verhaol 
in Nederlands en Drents as ‘t kan 
 
Maor misschien komp ooit de dag 
dat ik de gréns gao opzuken 
en zwaai dan met de Fraanse vlag 
 
Vanaf een mooie zunnige plek 
met een glas wien en stokstoet 
naor ’t volk in mien geboortestek 
 
Hennie Stokker-Stadman 
 

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

TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN 

We gaan weer beginnen!  

De leescommissie is inmiddels aan het lezen geslagen en op zoek naar 
een mooi stuk en de eerste repetitie is traditiegetrouw gepland op de 
eerste dinsdag in september. Wij kijken er allemaal enorm naar uit om 
weer te gaan repeteren en elkaar wekelijks te zien. En uiteindelijk om 
met elkaar een mooi stuk voor ons publiek neer te zetten.  

De data van onze voorstellingen (begin 2022) in de zaal bij Bussemaker 
volgen nog in een van de volgende edities van de Boerhoorn.  

 



www.exloovooruit.nl 40 
  

 

 
 
 
 
Wist u dat…? 

• Er een nieuwe plattegrond van Exloo wordt gemaakt? 

• Dat daarop de bedrijven van Exloo ook vermeld kunnen worden? 

• Marcel Lanting ( Meulenhoek) dit op zich heeft genomen? 

• Iedere maand vanuit de ondernemersvereniging een Nieuwsbrief 
wordt rondgestuurd? 

• ’t Wapen van Exloo met vlees van Boer Blom en Vleesboerderij 
Exloo werkt? 

• Het bestuur van OVE nog versterking zoekt? 

• Er in september een Exlose bedrijvenbeurs georganiseerd wordt? 

• Verzorgd Wonen in Exloo nu ruim 3 jaar open is en we hier erg 

trots op zijn       

• In dit kleinschalige verpleeghuis 16 ouderen wonen en er ook een 
kleinschalige dagopvang op dinsdag en vrijdag is?  

• Er ruim 30 medewerkers met elkaar de 24-uurs zorg en 
begeleiding verzorgen?  

• Er een toegangshek is bij Verzorgd Wonen in Exloo en dat dit ook 
zogezegd de ‘voordeur’ van het gebouw is?  

• Er zich spontaan diverse nieuwe vrijwilligers hebben gemeld en dat 
de bewoners en medewerkers hier erg blij mee zijn?  

• Onze bewoners, teamleden, vrijwilligers en families heel erg 
genieten van het mooie landschap in en rondom Exloo?  
 

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

 
VRIJDAGMIDDAGBORREL – VRIMIBO IN EXLOO 

Het kan weer………………….. zelfde dag, zelfde plek, andere eigenaar!  
Al een aantal jaren organiseerden Jan en Aaljo Tuin een 
vrijdagmiddagborrel voor alle inwoners van Exloo op de eerste vrijdag 
van de maand, de zogeheten VriMiBo. Jos en Hannie Abbing, de nieuwe 
uitbaters van Bussemaker, zetten de traditie graag op dezelfde wijze 
voort. Om gezellig bij te kletsen met bekenden, om nieuwe mensen te 
ontmoeten of om het weekend in te luiden en de werkweek af te sluiten 
met wat gezelligheid. Vanaf 17 uur is iedereen van harte welkom bij 
Diner-café Bussemaker. Uiteraard ben je ook welkom op een wat later 
tijdstip op die avond (tot ongeveer 21 uur). Jos en Hannie zorgen voor 
wat lekkere hapjes tijdens de borrel. Wees welkom, we zien je graag op 
de eerste VriMiBo’s van 2021 op 6 augustus en 3 september. 
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(Advertentie) 
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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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