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DE BOERHOORN     20e jaargang, december 2021 
 
Kopij voor het januari nummer  graag vóór 2 januari 2022 naar: 
info@exloovooruit.nl  Het januari boekje zal rond 12 januari 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 Nieuwjaarswandeltocht  / Energiecoach Borger-Odoorn 
Blz.    9 Sinterklaas coronaproof in Exloo 
Blz   12 De Rol 
Blz   14 Mezenteam 
Blz   16 De Zweng 
Blz   18 Vrouwen van Nu Exloo 
Blz   19 OSR  / Kerstmarkt  
Blz   23 Toneelvereniging Nut En Genoegen / Schaapskudde 
Blz   25 Schaop’ndansers 
Blz.  28 Gedicht: de Grip kwiet 
 
 
De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt dit jaar 11 x 
en wordt huis aan huis verspreid in Exloo. 
 
Bestuur Stichting Exloo Vooruit: 
M. Sluijmer (voorzitter) 
H. Gelijk (penningmeester / redactie Boerhoorn)  
 
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: 06-22498510 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 
 
Helaas, helaas, opnieuw beperkingen vanwege corona. We waren net weer 
een beetje opgestart met de activiteiten in Exloo. We zullen ons maar weer 
moeten schikken in deze nieuwe situatie en we hopen dat we ergens begin 
2022 weer een beetje meer onze gang kunnen gaan. 
In deze Boerhoorn veel berichten over afgelastingen (kerstmarkt kerstconcert, 
klaverjassen, oliebollen OSR, VVN) of uitstel (nieuwjaarswandeltocht, toneel).  
Verder een bijdrage van de Energiecoach en een verslag van het 
“Mezenteam”. Deze keer ook nieuws van De Zweng, de Schaop’ndansers en 
de Schaapskudde en natuurlijk een gedicht van Hennie. 
 
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 150 €    981,00 

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

 
AGENDA DECEMBER 2021 en JANUARI 2022: 

Wanneer Wat Waar 

- - - 
 

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

 

Ook geen Kerstconcert in 2021 

Het bestuur Dorpsbelangen zal ook in 2021 geen Kerstconcert kunnen 
organiseren.  

De reden is duidelijk: Covid 19. 

Het bestuur van dorpsbelangen Exloo 
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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 
 
Klaverjassen 
 
Op 5 november weer gezellig gekaart. De aanwezige klaverjassers lieten zich 
het gebakje van ons 1e lustrum goed smaken en de snackjes van De Spar 
waren weer een leuke aanvulling op deze gezellige avond. De prijsjes waren 
voor 1ste Bert Wijckel, 2e Steven Renting en 3e Martien Ritstema. De poedel 
was deze keer voor Jan Belt.  

Helaas hebben we moeten besluiten om de klaverjasavonden tot nader order 
te annuleren. De aangescherpte coronaregels hebben bijgedragen aan dit 
besluit. Zodra we deze lockdown achter ons hebben gelaten, kijken we of we 
nog een paar keer kunnen kaarten in 2022. 

 

Nieuws van de Activiteitencommissie: 

Helaas hebben we opnieuw te maken met verscherpte maatregelen vanwege 
het coronavirus en is het op dit moment niet mogelijk om fysieke 
bijeenkomsten te organiseren. 

 

 

HELAAS KAN HET KERSTKNUTSELEN OP 15 
DECEMBER DAAROM NIET DOORGAAN. 

 

 

Op 10 november hebben we nog wel met 22 kinderen geknutseld voor de 
herfst. De mooiste creaties zijn gemaakt. Ook hebben op 11 november vele 
kinderen het Dorpshuis bezocht voor St. Maarten. 
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Nieuwjaarswandeltocht Exloo 
 
Vele evenementen worden vanwege de coronacrisis afgelast of verplaatst. De 
organisatie van de Nieuwjaarswandeltocht in Exloo zat ook te dubben van  
“Wel of Niet door laten gaan”, of toch verplaatsen onder een andere titel 
(Paaswandeltocht o.i.d.). Wij hebben besloten om de wandeltocht die op 16 
januari 2022 plaats zou vinden af te gelasten en te verplaatsen naar een latere 
datum. Wanneer? Als er geen covid gerelateerde beperkingen meer worden 
opgelegd. We hebben de routes en het draaiboek klaarliggen, de vrijwilligers 
zijn weer bereid om te helpen en we hopen dat we later in het jaar 2022 ook 
een beroep op de fantastische groep vrijwilligers kunnen doen.  
 
De organisatie 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
De energiecoach Borger-Odoorn  
 
De energiecoach is een vrijwilliger die door een energieadviseur is opgeleid om 
je te helpen met energiebesparing in je woning.  
Voor wie? Alle inwoners in Drenthe kunnen een energiecoach inschakelen. Op 
aanvraag brengt de energiecoach een bezoek aan jouw woning.  
 
De energiecoach:  

• geeft voorlichting en informatie over je energie rekening 

• vertelt hoe je met eenvoudige (gedrags-)maatregelen energie kunt 
besparen 

• geeft informatie over de huidige kwaliteit van de constructies (isolatie) en 
installatie in je woning 

• kijkt met jou naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken 

 
De energiecoaches zijn vrijwilligers, inwoners uit de eigen gemeente en geven 
informatie zonder commercieel oogmerk.  
 
Wil je meer weten over de Drentse energiecoach in jouw gemeente?  
 
Neem dan contact op met:  
Geert Deekens, Energiecoach Borger-Odoorn 
energiecoach.borgerodoorn@gmail.com  
tel. 0646843290   
 
Of neem contact op met het Drents Energieloket 085-7920158

mailto:energiecoach.borgerodoorn@gmail.com
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Sinterklaas opnieuw coronaproof 
aangekomen in Exloo: 
 
Ondanks alle beperkingen heeft Sinterklaas 
toch zijn intrede gedaan in Exloo.   
Sinterklaas heeft samen met zijn pieten een 
rondtocht door heel Exloo gemaakt. Hij deed 
dit in de elektrische wagens van Eco-Tours en 
werd begeleid door een paar tractoren van de 
Historische Tractoren Vereniging.  
De Sint én zijn pieten werden enthousiast  
onthaald in de straten van Exloo. 
Sinterklaas is blij dat hij de kinderen van Exloo toch nog heeft kunnen 
begroeten en hoopt ze volgend jaar weer gewoon in het Dorpshuis te 
ontmoeten. 
Met speciale dank aan de fantastische hulptroepen, de 
Ondernemersvereniging, Dorpshuis Exloo, Snackbar Exloo, Eco-Tours, Puur 
Ambacht Exloo en de Historische Tractoren Vereniging Exloo die dit allemaal 
op het laatste moment nog mogelijk hebben gemaakt! 
 

 
 
(Advertentie) 
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(Advertentie) 
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Mededeling IJsver. De Rol  

 
 
i.v.m. de coronamaatregelen hebben wij 
besloten om het donateursgeld wederom niet zelf op te halen. 
Wij vragen u dan ook vriendelijk om het geld over te boeken op ons 
bankrekeningnummer. 
Graag even vermelden bij het overboeken: uw naam en het seizoen 2021-
2022. 
Wij doen dit om de contacten te vermijden aangezien wij nog lang niet van de 
corona af zijn. 
Toon hiervoor a.u.b. wederom begrip en laat ons niet in de steek. Wij hebben 
het geld hard nodig. 
Ons rekeningnummer is NL30RABO0318154471. De donateurskaart krijgt u in 
de bus. 
Tevens staat achterop de kaart het nummer vermeld. 
 
Degene die via automatisch incasso de overboeking heeft geregeld kan rond 
15 december een afschrijving t.g.v. De Rol tegemoet zien. 
 
Bestuur IJsver. De Rol 
 

 
 

(Advertentie) 
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(Advertentie) 
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Mezenkasten 
Afgelopen zaterdag 20 november heeft een groepje bewoners van de 
Grootakkersweg weer een ronde langs de nestkastjes gemaakt. De kastjes 
zijn schoongemaakt en het oude nestmateriaal is verwijderd.  
Vanwege de overlast van de eikenprocessierups is het idee ontstaan om 
gezamenlijk kastjes op te hangen en te onderhouden. Dit is in 2020 gebeurd in 
samenwerking met de gemeente die de kastjes heeft gedoneerd.  
Bij de schoonmaak- en inspectieronde vorig jaar waren slechts 3 van de 10 
kastjes bewoond geweest. Dit jaar zaten in alle kasten nesten en/of 
nestmateriaal. De mezen weten ze nu te vinden! Helaas vonden we in enkele 
nesten ook dode vogels en alhoewel de oorzaak niet bekend is, blijft het 
belangrijk om geen giftige producten te gebruiken in en om huis, ook niet 
tegen de buxusmot.  
Het was weer een goede en gezellige actie waarbij ook voor een tafeltje met 
koffie en koek was gezorgd. 
Juist in deze spannende tijden voelt het fijn en nuttig bezig te blijven met de 
natuur om ons heen! 
 
Helmi Evers 
ook namens het Mezenteam 
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 (Advertentie) 
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De Zweng  
  
Debatteren  
Op woensdag 10 november heeft meester Wilco in groep 7/8 een les gegeven 
over debatteren. De kinderen moesten een debat voeren over de stelling: “We 
moeten naar een andere planeet om daar te wonen.” Er was een groep voor 
en een groep tegen. Ook was er een voorzitter tijdwaarnemer en een jury.     
 
Schaapskudde  
Maandag 15 november kregen we in de 
pauze ineens bezoek van een kudde 
schapen. Deze kwamen echt vlakbij! 
We hebben met bewondering gekeken 
naar de samenwerking tussen de 
herder, zijn hond en de schapen.  
Dit was een prachtige ervaring. Wat 
wonen we toch in een prachtig dorp! 
 

Sint Maarten  
De leerlingen zijn goed bezig geweest met hun 
lampionnen. Heeft u de prachtige creaties ook gezien op 
11 november?  
Het Wapen van Exloo (Jofry Vredeveld) bedankt voor de 
heerlijke reep! 
                             
  

Voorleeswedstrijd  
Op 12 november heeft groep 7/8 de voorleeswedstrijd gehouden.  
Cleo is door de kinderen en juffen van groep 5/6 en 7/8 als winnares 
uitgeroepen en mag de school vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde!  
Gefeliciteerd en heel veel succes Cleo!  
  
Kamp Westerbork  

 
 
 
Het was een 
indrukwekkende en 
interessante ochtend bij 
Kamp Westerbork.  
De kinderen stonden 
“met open mond” naar 
de gids te luisteren. 
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Sinterklaas  
De kinderen zijn in afwachting van de goede sint en zijn piet. Zal hij wel komen 
dit jaar? Ik ga jullie een geheimpje vertellen. Ik hoorde de sint tegen zijn 
pieten praten dat hij erg benieuwd was naar het nieuwe schoolplein. Ook wil 
de sint graag weten hoe het met alle kinderen gaat. Hij zal De Zweng op 
vrijdag 3 december bezoeken.  

  
            

 

 
 

 

 

 

(Advertentie) 
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Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze voorzitter Iet Sillius-
Schilderink. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen na het overlijden van Jetty 
Koek. Iet was een no-nonsense mens en heeft geprobeerd om de vereniging door 
een moeilijke periode heen te loodsen. We zullen haar missen. 
 
En weer moeten we onze activiteiten van december cancelen, geen kerstviering, 
geen bloemschikken en door de vroege sluiting van de horeca kunnen we ook niet 
bowlen. 
Maar we hopen dat we in het nieuwe jaar het verenigingsleven weer enigszins op 
kunnen starten.  
 
Het jaarprogramma van 2022 ziet er als volgt uit: 
 

• 28 januari  Jaarvergadering 

• 17 februari  Regelwichter -Hulp bij verhuizing, opruimen en administratie 

• 24 maart  Jubileum feest                                                               

• 21 april  Huite Zonderland - Het wel en wee in een sportgezin               

• 12 mei  Tico Top - Houtsnijwerk                                   

• 15 september Wensambulance                                             

• 20 oktober  Modeshow Fam Fam                                          

• 17 november Koos Roggeveld - Natuur foto’s in en om Exloo 

• 22 december Kerst 
 
Wilt u zich bij onze vereniging aansluiten, dan kunt u een mail sturen naar 
vrouwenvannuexloo1@gmail.com of contact opnemen met Greet van der Walle, 
0591549210. 
 
Wij wensen iedereen een fijne Kerst en een gezond en voorspoedig 2022. 
 
Bestuur Vrouwen van Nu, Exloo 
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OSR MEDEDELING 
Hallo inwoners, gezien de problematiek om corona heeft de volleybalclub OSR 
besloten om ook dit jaar geen oliebollen en kniepertjes te gaan aanbieden. 
Hopelijk kan het volgend jaar wel, het innemen van oude metalen gaat wel 
gewoon door, dit kun je blijvend aanbieden door een mail te zenden naar 
info@volleybalosr.nl of te bellen met 0591-549515.  
Alle gevers van dit jaar willen we hiervoor bedanken, tevens voor je stem op 
ons in de Rabo Clubsupport.  
Ondanks alle perikelen wenst de club jullie een goed uiteinde en een beter 
2022. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERSTMARKT EXLOO  

Helaas!!!  Ook dit jaar hebben we als organisatie 
moeten besluiten om de kerstmarkt niet door te laten 
gaan. Gezien de maatregelen rond het Corona-virus 
en de hoge besmettingsaantallen, zien wij geen mogelijkheid om de markt op 
een ongedwongen manier te organiseren. We hopen elkaar in 2022 weer te 
kunnen ontmoeten!  
 

 
(Advertentie) 

 

 

 
 

mailto:info@volleybalosr.nl
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(Advertentie) 
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 (Advertentie) 
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TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN 
Helaas hebben we moeten besluiten om onze geplande voorstellingen in 
januari en februari te annuleren vanwege de maatregelen die nu gelden. 
We willen graag weer starten met repeteren zodra het kan en gaan dan 
kijken welke mogelijkheden er zijn om voor ons publiek te spelen. We 
houden jullie op de hoogte via de Boerhoorn en onze Facebookpagina 
“Toneelvereniging Exloo”. 
We wensen u hele fijne feestdagen en een gezond 2022. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHAAPSKUDDE EXLOO 
Het seizoen is bijna weer voorbij en de schaapskudde is onder leiding 
van herder Elzo met zijn hond Django, dit jaar regelmatig van de kooi 
door de straten van Exloo naar de heide gelopen. Veelal werden ze dan 
vergezeld door kinderen en hun ouders, vakantiegangers en ook 
dorpsbewoners. Dat dit zonder incidenten mogelijk is stemt ons tevreden 
en geeft motivatie om het nog leuker te maken in de toekomst. Voor de 
schaapskudde staat dit jaar als evenement alleen nog de kerstviering op 
het programma. Aangezien bijeenkomsten waarschijnlijk niet mogelijk 
zijn vanwege de Corona regels, gaat herder Elzo met de kudde door het 
dorp lopen. De kooi zelf zal in de kerstsfeer verlicht worden en de 
schapen zullen gedurende de kerstdagen in de kooi verblijven. Iedereen 
kan daar uiteraard gedurende de kerstdagen een kijkje nemen. Houd 
onze website en social media in de gaten voor updates m.b.t. het 
programma de komende tijd. 
Verder is de Stichting Schaapskudde Exloo bezig met plannen om de 
kooi te renoveren en het een attractieve uitstraling te geven waar de 
schapen zich ook op hun gemak voelen en de bezoekers een goede 
indruk kunnen krijgen van de kudde. Het bestuur werkt hierin samen met 
een aantal enthousiaste vrijwilligers, de Dorpsraad en de Beheerstichting 
het Plein om de plannen gestalte te geven en hoe te financieren. Wij 
zullen t.z.t. hierover publiceren op onze website. 
Ook zoekt de Stichting nog vrijwilligers voor o.a. sociale media, p.r. en 
marketing gerelateerde werkzaamheden. Mocht u interesse hebben om 
vrijwilliger te worden dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt contact 
opnemen via info@schaapskuddeexloo.nl. 
 
Als laatste punt willen wij graag alle dorpsbewoners, donateurs en 
vrijwilligers bedanken voor de steun die wij het afgelopen jaar hebben 
ontvangen. Dankzij die steun gaat het de goede kant op met de kudde 
en kunnen we het erfgoed van de vorige generaties op een waardige 
manier bewaren. 
Wij wensen u fijne kerstdagen en in het bijzonder een gezond 2022. 
  
Met hartelijke groet, 
Bestuur en Herders van de Schaapskudde

mailto:info@schaapskuddeexloo.nl
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 Namens  Volksdansgroep "de Schaop'ndansers" 

Allen Hartelijk dank! Allereerst dank aan Ruud, de slager, 
voor de goede samenwerking en het leveren van de 
heerlijke droge worsten! En dank aan de inwoners van 
Exloo die ons hebben gesteund door de koop van de 

droge worsten of die een vrije gift deden! Wij waarderen dit zeer! 

Ondanks deze moeilijke tijd is de groep nog levendig. We oefenen door 
en hopen op betere tijden. Voor ons staat plezier met elkaar en het 
plezier van muziek maken en in dansen voorop, maar....   
 
"De Schaop'ndansers" houdt 'onze' Folklore ook levendig door ons in de 
Drentse dracht te steken en dansend de Folklore te tonen. Ondersteund 
door live muziek, dansen we in tehuizen waar de herkenning en de 
herinneringen bovenkomen in de verhalen, wat ons veel voldoening 
geeft. We treden op in binnen- en buitenland, op braderieën en markten, 
ook streven we ernaar elk jaar naar het buitenland te gaan, voor ons 'de 
kers op de taart', voor bijvoorbeeld een uitwisseling met andere groepen 
in België, Duitsland of Frankrijk of een festival in Hongarije of Tsjechië, 
en/of een groot festival  zoals 'De Europeade' die elk jaar in een ander 
land plaatsvindt, waar we 8 keer aan deelgenomen hebben in de landen 
België 2x , Frankrijk, Denemarken, Italië, Duitsland 2x en Zweden. We 
hopen in 2022 naar Litouwen, Klaipeda te gaan.  
 
De Volksdansgroep is een kleine groep enthousiastelingen. Mocht je 
daar ook bij willen horen, heb je plezier in dansen of muziek maken, 
houd je van de Drentse cultuur, wil je daarbij ook optreden en dit alles 
uitdragen...?! Kom gerust eens kijken! We oefenen op de 
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, op de even weken in het ODO 
gebouw, Hammeersweg Odoorn. 
Heb je vragen, bel 06-10854464      
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De grip kwiet… 
We raokt de grip kwiet 
in dizze Corona tied 
Wat een toestand 
in ‘t heule land 
 
Toekomstplannen 
ligt an bannen 
We wilt zo geern 
weer presteern 
 
We wilt allemaol 
trug naor ‘t normaol 
Maor wanneer 
kan dat weer? 
 
Met een schooltas 
gewoon in de klas 
Je op je wark storten 
en lekker sporten 
 
Zo argens binnen lopen 
om van alles te kopen 
Zunder een bult gedoe 
overal weer naor toe 
 
Oons grote streven 
is een gezond leven 
Dus, de neuzen éen kant op 
veur een corona stop 
 
Saomen der tegenan 
en doen, wat elk kan 
Corona de kop indrukken 
dat moet oons toch lukken 
 
Niet de grip kwiet raoken 
daor moet we veur waoken 
Want ooit komt ‘t weer goed 
as elk maor zien best doet!!! 
 
 

Hennie Stokker-Stadman 
 
 

(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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