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20e jaargang, november 2021

DE BOERHOORN

Kopij voor het december nummer graag vóór 28 november naar:
info@exloovooruit.nl Het december boekje zal rond 8 december in de bus liggen.
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij.
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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
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Voorwoord
De wintertijd is ingegaan, de bladeren verkleuren en vallen volop.
Voor u ligt een nieuwe Boerhoorn. Met aandacht voor onder andere: Sint
Maarten, de intocht van Sinterklaas en de kerstmarkt. Verder een introductie
van de nieuwe uitbaters van Herberg de Boschrand.
De ondernemersvereniging komt met bestuursnieuws en er is een doppenaktie
van het KNGF.
Tot slot een gedicht van Hennie met als onderwerp: oogsten
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
2018
2019
2020
2021

AANTAL DONATEURS
163
159
171
148

BEDRAG
€ 1067,50
€ 1029,50
€ 1269,50
€ 966,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA NOVEMBER EN DECEMBER 2021:
Wanneer
Wat
10 november
Herfstknutselen
11 november
Sint-Maarten
12 november
Griepprik
15 november
Griepprik
16 november
Bloemschikken
19 november
Klaverjassen
20 november
Intocht Sinterklaas
3 december
Klaverjassen
10 december
Exloër Keitjes brunch

Waar
Dorpshuis 14:30 uur
Dorpshuis vanaf 17:00 uur
Dorpshuis 13:30-17:00 uur
Dorpshuis 13:30-17:00 uur
Dorpshuis 13:30 uur
Dorpshuis 19:45 uur
Deels in Dorpshuis
Dorpshuis 19:45 uur
Dorpshuis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Machtiging doorlopende SEPA incasso

Kenmerk machtiging:

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/Woonplaats incassant:
Land incassant:

Stichting Exloo Vooruit
Boslaan 2
7875 AR Exloo
Nederland

Incassant id:

NL14ZZZ410180180000

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
Westeresweg 47
7875 BC Exloo
www.exloovooruit.nl

Telefoon: 06 22498510
e-mail: info@exloovooruit.nl
Internet: www.exloovooruit.nl

Rekeningnummer:
NL82RABO0348054173

KvK nr. : 41018018
6

DORPSHUISNIEUWS
Klaverjassen
Op 8 oktober hebben 16 personen weer gezellig gekaart. Piet Kamps wist
beslag te leggen op de 1e prijs, gevolgd door Fokje de Wit en Jan Belt.
Hekkensluiter was Gerry Klooster. Op 22 oktober streden 20 personen om de
leuke avondprijsjes. Gewonnen werd er door Suzet Kort, gevolgd door Willem
van Leeuwen en Roelf Begeman. De poedel was voor Alie Weerman. De
gezelligheid werd ondersteund met een schaal lekkere hapjes, beschikbaar
gesteld door De Spar. Bij het verschijnen van dit informatieblad is de avond
van 5 november alweer geschiedenis en vervolgen we de eerstvolgende
kaartavond op 19 november, gevolgd door 3 en 17 december.
1e LUSTRUM
Het Dorpshuis is op 5 november 2016 geopend na een intensieve
(ver)bouwperiode. Vele vrijwilligers wilden zich aanmelden en het Dorpshuis
begon met het faciliteren van de verenigingen die destijds gebruik maakten
van De Smidswal. De schouders werden eronder gezet en na 5 jaren kunnen
we terugzien op een toch wel geslaagde exploitatie. Met dank aan de
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 5 november jl. hebben de vaste
gebruikers, nadat ze samen nog even vergaderden over het reilen en zeilen
van ons Dorpshuis, gezellig even een nazit gehad met een drankje en een
chinees buffet. De vrijwilligers van ons Dorpshuis hebben in 2022 nog een
gezellig vrijwilligers moment in het vooruitzicht. Ook werd gekeken naar de
toekomst om de exploitatie te kunnen blijven uitvoeren. Er zijn nog steeds
vrijwilligers nodig die af en toe een middag of avond in het Dorpshuis een
ondersteunende rol willen uitvoeren voor onze “gasten”. Bent u iemand die wel
een uitdaging aan wil gaan, dan horen we dat héééél graag. Samen kunnen
we blijven zorgen voor een leefbaar Exloo en hopelijk kan het Dorpshuis zijn
rol, met jouw medewerking daarin, blijven spelen.

Nieuws van de Activiteitencommissie:
Onze eerste activiteit sinds lange tijd heeft afgelopen 29 oktober
plaatsgevonden. In het kader van Halloween was het een griezelige bedoening
in het Dorpshuis. Er werd namelijk een Griezeldisco gehouden voor de jeugd
t/m groep 8 van de basisschool. Om 19.00 uur gingen de deuren open voor de
groepen 1 t/m 4 van de basisschool.
www.exloovooruit.nl
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Sommige kinderen waren zelf ook ‘griezelig’ verkleed. Onze DJ Aad had zich
speciaal voor de gelegenheid ook akelig griezelig verkleed! Met een groep van
ongeveer 25 kinderen was het erg gezellig en werd er lekker feestgevierd en
gedanst.
Om 20.30 uur was de oudere jeugd aan de beurt. Ook deze groep (van zo’n
30 kinderen) heeft zich prima vermaakt. Er werd lekker gedanst en met
sommige nummers ook luidkeels meegezongen.
Het was een hele leuke avond, we vinden het super dat zoveel kinderen
hieraan meegedaan hebben!!
De agenda van de Activiteitencommissie:
Op woensdag 10 november gaan we herfstknutselen.
Op donderdag 11 november tijdens St. Maarten is het Dorpshuis geopend en
kunnen de kinderen iets lekkers halen.
Op zaterdag 20 november ontvangen we Sinterklaas met zijn pieten in het
Dorpshuis.
Om alvast in de agenda te noteren:
Op woensdag 15 december gaan we kerstknutselen (zie aankondiging
verderop in de Boerhoorn).
Op zondag 16 januari 2022 gaat de Nieuwjaarswandeling plaatsvinden. Er
kunnen dan verschillende afstanden gelopen worden.
(Advertentie)
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Exloër Keitjes
Lekker in ‘t zonnetje op de tweede vrijdagmiddag van de maand, lopen de
Exloër Keitjes naar onze activiteit in het Dorpshuis.
Spelletjes, puzzelen, rebussen, foto’s bekende Nederlanders, kinderfoto’s van
onze vrijwilligers, sjoelen etc.
De gekleurde chocolaatjes werden bij de zaaldeur uitgedeeld, zo werden de
groepjes gevormd, je kon direct aan jouw kleur tafel plaatsnemen.
De zaal was ruim opgesteld, in 7 groepjes konden wij geconcentreerd met de
opdrachten aan de slag.
Tussendoor hebben de Vrijwilligers de Exloër Keitjes verwend met allerlei
lekkernijen.
Puur Ambacht, de Spar en Snackbar Exloo hebben hier weer een steentje aan
bijgedragen, super bedankt!
Deze middag werden onze hersenen goed getraind en in de pauze was er
even gelegenheid voor ontspanning.
Aan het eind van de middag werden de antwoorden besproken.
De vrijwilligers hadden even tijd om alles na te kijken, en zo werden de prijsjes
verdeeld onder onze gasten.
De Exloër Keitjes en onze vrijwilligers hebben weer een leuke gezellige
middag achter de rug.
De volgende keer zitten we alweer in december.
Vrijdag 10 December sluiten we dit jaar af met een brunch.
En u weet vragen over “de Exloër Keitjes”? Bel ons gerust.
Dini Hoogerdijk 0681049176
Alie Weerman 549112
Marga Komduur 549582
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Kerstmarkt Exloo
Vrijdag 10 december 2021, 18.00 – 21.00 uur
Na een jaar van afwezigheid, willen we dit jaar
weer een Kerstmarkt organiseren. Deze wordt traditiegetrouw gehouden op de
Brink naast de Schaapskooi. Op deze sfeervolle markt kun je in de stemming
komen voor de naderende Feestdagen. Er zijn kramen met leuke snuisterijen,
je kunt er lekkernijen proeven en natuurlijk is er gezellige muziek. Ook de
kerstman is van de partij. Het belooft dus weer reuze gezellig te worden. Jij
komt toch ook?
Wil je ook meedoen en een kraam huren? Neem dan contact op via
kerstmarktexloo@gmail.com of stuur een berichtje via Messenger naar ons
Facebookaccount: Kerstmarkt Exloo.

(Advertentie)
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Nieuwsbrief nov. 2021
Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek
Rabobeleggingsfonds
Op 25 oktober jl. om 19.00 uur in het Dorpshuis heeft de werkgroep
gebiedsfonds het algemeen bestuur van de Dorpsraad geïnformeerd over de
oplossing om de boeterente van 0,5% boven een groot bedrag te voorkomen.
De aanwezigen toonden begrip en gingen akkoord met de deelname aan het
Rabobeleggingsfonds met een laag risicoprofiel.

Aanvraag gebiedsfonds
Op 25 oktober jl. om 20.00 uur in het Dorpshuis hebben 12 geïnteresseerde
potentiële aanvragers uitleg gekregen van de werkgroep over het
fondsreglement + beoordelingscriteria, het processchema en het
aanvraagformulier.
Na de informatie is het aanvraagformulier, fondsreglement +
beoordelingscriteria naar hen toegestuurd.

Fondsreglement + beoordelingscriteria en het processchema zijn ook te
lezen en te downloaden via de website van de Dorpsraad Exloo,
https://www.exloo.info/dorpsraad/

Het aanvraagformulier is op verzoek te verkrijgen middels het e-mailadres van
de Dorpsraad,
dorpsraadexloo@ziggo.nl, of tel.: 06-46090149
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Oproep!
Popkoor The Decibelles op zoek naar een tweede pianist!
Even voorstellen: wij zijn The Decibelles, een enthousiast popkoor met als
basis Het Klankholt in Odoorn, waar we elke woensdagavond repeteren. De
nu 38 leden zijn afkomstig uit Exloo, Odoorn, Emmen en omstreken. Ons
repertoire bestaat uit nieuwe en oudere popnummers en we hebben een mooi
kerstrepertoire. Maar zelfs voor een klassiek stuk draaien wij onze hand niet
om!
Af en toe treden wij op in tehuizen, op kerstmarkten en doen we mee aan
korenfestivals (wij zijn te boeken, bezoek onze website www.thedecibelles.nl)
Gedurende de coronaperiode zijn wij vol enthousiasme doorgegaan met online
repeteren en hebben we 3 nummers opgenomen, welke je kunt zien en
beluisteren via onze website!
De professionele leiding is in handen van Anja Warmink, zangdocent te Exloo
(www.zingjebinnenstebuiten.nl) en Mark Hidding (www.markhidding.nl)
begeleidt ons op de piano. Daar hij een druk schema heeft als begeleider en
dirigent van meerdere koren is hij niet elke week voor ons koor beschikbaar.
Daarom zijn wij op zoek naar een 2e pianist, die 1 keer per maand bereid is
zijn taak over te nemen. Dus speel je piano en heeft het je altijd al leuk
geleken om een koor te begeleiden, grijp dan nu je kans!
Contact via onze website (www.thedecibelles.nl)
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Ondernemersvereniging nieuws
Op woensdag 27 oktober heeft de OVE
(ondernemersvereniging Exloo) haar eerste
bijeenkomst sinds lange tijd gehouden bij Diner-Café Bussemaker. Tijdens
deze bijeenkomst is het bestuur aangevuld en gewijzigd. Interim voorzitter
Dennis Renardel de Lavalette is opgevolgd door Dennis Pater.
Secretaris Harriët Prins is opgevolgd door Jofry Vredeveld.
Penningmeester John Huis is aangebleven.
Arnold van der Holst is aangetreden als algemeen bestuurslid en Dennis
Renardel de Lavalette is als algemeen bestuurslid aangebleven.
Op deze bijeenkomst heeft Wil Luchjenbroers een presentatie gegeven over
de Dorpsraad en hoe wij met elkaar zouden kunnen samenwerken. Jan
Bakker heeft ons bijgepraat over het Hallenhoes. Het was een geslaagde
avond en als bestuur hopen wij begin januari 2022 de ondernemers van Exloo
te treffen bij de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Nog geen lid? Meld u dan aan op bestuur@ondernemers-exloo.nl

(Advertentie)
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Doppen sparen voor KNGF Geleidehonden
Al een aantal jaren sparen we plastic doppen voor de opleiding van
geleidehonden. De KNGF leidt honden op voor visueel gehandicapten, maar
ook voor veel meer mensen die afhankelijk zijn van een zogenaamde
buddyhond. Denk aan rolstoelassistent of autismegeleide. De kosten voor de
opleiding van een hond bedraagt plm. € 6.000,--. Met ongeveer 40.000 kg!!
doppen kan één hond voor zijn specifieke taak worden opgeleid. Als je
bedenkt dat er veel mensen afhankelijk zijn van deze dieren, zijn er dus heel
veel doppen nodig.
• GRAAG UW HULP EN EXTRA AANDACHT.
Helpt u mee doppen sparen? U kunt ze bij ons inleveren, waarna wij
regelmatig zorgen dat ze bij het hoofddepot worden afgeleverd. De doppen die
we verzamelen zijn de zgn. “harde” afsluitdoppen van melk/yoghurt pakken,
frisdranken, pindakaas, wasmiddel enz. Waarom harde doppen? Ze mogen
niet gemakkelijk te buigen zijn, omdat zachter plastic op een andere wijze
tijdens het recycleproces wordt verwerkt. Dat geeft hogere kosten en dus
minder opbrengst. Ook moeten de doppen even worden afgespoeld voordat ze
worden ingeleverd, dit om te voorkomen dat bij de opslag de lading gaat
stinken. En tot slot liever niet in allerlei kleine plastic zakjes.
Wij moeten alles zelf uitzoeken, dus helpt u ons mee de juiste doppen
SCHOON in te leveren?
!! LET OP: BESLIST GEEN BLIK, zoals bierdoppen en blikken deksels.
Ook geen zgn. tussendopjes zoals bij melkpakken en vruchtensappakken.
U mag uw doppen los storten in de grijze en blauwe container met het
opschrift “doppen” bij ons aan de zijkant van de woning. Mocht u toch een
grote vracht met verschillende zakjes met inhoud hebben, zet deze dan naast
de container. Doet u mee? Alvast bedankt.
Wil en Janny Eefting, Steegje 1, Odoorn.
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VRIJDAGMIDDAGBORREL – VRIMIBO IN EXLOO
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 17.00 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 21.00 uur). Jos en Hannie zorgen voor
wat lekkere hapjes tijdens de borrel. Wees welkom, we zien je graag op
vrijdag 3 December.

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

TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN
We zijn weer van start!
Elke dinsdagavond repeteren we weer met elkaar en hebben we een
Akke-vietje………, de lachspieren worden getraind en wekelijks is er wel
iemand jarig (of maken we iemand jarig, want een hapje bij de borrel is
altijd welkom natuurlijk).
Zet alvast in je agenda, op de volgende data spelen we “Akke-Vietje”.
Vrijdag 28 januari
Zaterdag 29 januari
Vrijdag 4 februari
Zaterdag 5 februari
Je zult begrijpen dat we afhankelijk zijn van de dan geldende regels,
maar we hopen natuurlijk dat we weer voor een volle zaal kunnen
spelen. Nog geen donateur? Neem contact op met Ellen Schrik op
ellen@atschrik.nl of 0591-548049. Het donateurschap is € 4,- per
persoon en u kunt dan gratis naar een van onze voorstellingen. Losse
entreekaarten kosten € 6,- per stuk.
Nadere informatie volgt in de komende uitgaven van de Boerhoorn en op
onze Facebookpagina “Toneelvereniging Exloo”.

www.exloovooruit.nl
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EEN INTRODUCTIE: Graag stellen wij ons eerst aan u voor:

Wij zijn vanaf 13 september van start gegaan in onze Herberg de
Boschrand. Naast het runnen van de herberg wonen wij er ook naast en
zo zijn wij dus ook nieuwkomers in Exloo. Wij zijn geboren en getogen in
Klazienaveen e.o., dus Drenthe is ons niet vreemd. Momenteel
ontvangen wij gasten in onze herberg voor overnachting en ontbijt. Met
hulp van een goede ervaren kok gaat ons restaurant in november open.
Dan hebben wij ook onze website ingericht met bijbehorende mail.

Fred en Janet de Raden en kinderen

Herberg de Boschrand
Hoofdstraat 96
7875AE Exloo
0591-853330
06-30542642
contact@andekraft.nl (tijdelijke mail)

www.exloovooruit.nl
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Zorg(eloos) wonen
Soms loop je zomaar iemand tegen het lijf. Met een bijzonder verhaal, of
een bijzonder verlangen. Dat gebeurde mij een paar weken geleden.
Een verhaal dat bij me bleef. Van een van mijn docenten leerde ik ooit
dat het goed is om te schrijven over de verhalen die je bijblijven.
Stel je woont ergens in een grote stad, en je hebt een baan waarin er
veel van je verwacht wordt, of dat nu op urenbasis of op resultatenbasis
is. Eigenlijk loop je op je tenen. Maar je wilt zo graag iets nuttigs doen,
van betekenis zijn. Dus je gaat door, je geeft niet op! Je probeert met
alles wat je in je hebt om het vol te houden. Toch gaat het mis, en zit je
op een dag thuis. Met een label ‘ziek’. Een molen begint te draaien, en je
komt er niet uit. Je voelt echter zelf nog steeds haarfijn aan wat goed
voor je is. En dat is rust, ruimte, natuur en een plek om van betekenis te
kunnen zijn.
Zo pak je op een dag je spullen en vertrekt naar het platteland. Voor rust
en ruimte. Van lieverlee pak je wat dingen op, en groeit er een
verlangen. Om voor mensen te zorgen. Je ziet oudere mensen, die
alleen komen te staan. Verdrietig en verloren in een huis. Vaak een groot
huis. Vaak met kinderen die ver weg wonen, en er niet voor elk
wissewasje kunnen zijn. Je leest en ziet over de woningnood in
Nederland, en ja, je zou zelf ook wel een plekje willen hebben waar het
veilig is, en waar je iets betekenen kunt.
Je ziet het al voor je; met eenvoudige ingrepen een huis splitsen, zodat
er twee zelfstandige wooneenheden ontstaan, maar wel verbonden.
Zodat je er, als er wat is, voor elkaar kunt zijn. Afspraken maken over
samen eten, boodschappen doen, over het samen bezoeken van artsen
of een ziekenhuis, over het af en toe ‘gewoon’ een kopje koffie of thee
drinken, etc.
In je hoofd komen de draadjes bij elkaar: hoe zou het zijn om jongere
mensen, die een woning zoeken in contact te brengen met oudere
mensen, die graag zelfstandig willen blijven wonen, maar liever niet
alleen in dat grote huis. Hoe zou het zijn als je daardoor rust kunt
creëren voor kinderen die ver van hun vader of moeder wonen?
In Nederland zijn er al enkele initiatieven voor deze combinatie van
wonen en zorgen. Hoe zou het zijn als we in Drenthe ook z’n initiatief of
organisatie zouden hebben? Die vraag en aanbod bij elkaar brengt?
Zomaar wat dromen? Ja, en nee! Ziet u wat in dit plan; zou u willen
meedenken, of denkt u: ‘ja, dat is precies wat ik zou willen’, reageer dan.
Alle goede dingen beginnen met een droom. Om daarna stappen te
zetten. Om te doen!
Meer informatie: Helene Westerik – 06-43167139.
www.exloovooruit.nl

26

(Advertentie)

www.exloovooruit.nl

27

Oogsten…
We gaot der veur
waorveur?
Wereldwied
zied an zied
Alle daogen
volle maogen
Stukkies stoet
in overvloed
Niet vergeten
gezond eten
We gaot der veur
waorveur?
Een beter leven
is elk gegeven
Jammer genog
is dat bedrog
We gaot der veur
waorveur?
Helpende handen
veur verre landen
Saomen leren
en presteren
Zaaien, poten
oogsttied anbroken
Maoltieden maoken
belangrieke zaoken
Nargens meer lege maogen
eten veur elk, alle daogen
Daor gaot we veur!

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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