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DE BOERHOORN     21e jaargang, januari 2022 
 
 
 
Kopij voor het februari nummer  graag vóór 30 januari 2022 naar: 
info@exloovooruit.nl  Het februari boekje zal rond 9 februari in de bus liggen.  
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij.  
 
 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws / Activiteitencommissie 
Blz.    9 De Rol 
Blz   13 Exloër Keitjes 
Blz   16 GV De Eendracht / Pietengym 
Blz.  20 Gedicht: Nei begun 
 
 
 
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 
 
We zijn het nieuwe jaar begonnen.  
Allereerst de beste wensen voor 2022. Laten we hopen dat we het komende 
jaar weer wat meer van onze vrijheid kunnen genieten, dat we weer wat 
activiteiten samen kunnen ondernemen. 
Het zal allemaal moeten blijken.  
We hebben voor januari nog niet veel activiteiten in de agenda staan.  
Er is deze maand een bijdrage van de Keitjes, van GV Eendracht en natuurlijk 
een gedicht van Hennie. 
Volgende maand hopen we weer meer te melden te hebben. 
 
Veel leesplezier, 
 
namens de redactie, 

 
Hendrik Gelijk 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2022?  

(zie formulier voor automatische SEPA op de volgende pagina) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Donatiemeter: 

JAAR AANTAL DONATEURS BEDRAG 

2019 159 €  1029,50 

2020 171 €  1269,50 

2021 158 €  1201,00 

2022  € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AGENDA JANUARI en FEBRUARI 2022: 

Wanneer Wat Waar 

21 januari Klaverjassen Dorpshuis 19:45 uur 

4 februari Klaverjassen Dorpshuis 19:45 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 
 
Het is stil rond het Dorpshuis. Veel geplande activiteiten werden afgelast en wij 
weten niet wanneer wij jullie weer mogen faciliteren. Wij hopen zeer spoedig. 
Wij proberen er voor buurten en verenigingen te zijn. Ben jij voornemens iets 
te organiseren (buurtbijeenkomst/jaarvergadering of ???), plan dan in ieder 
geval de datum. We wachten dan wel af of het door mag gaan. Denk aan 
elkaar en blijf gezond. 

 

 

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. 

 
 
 
(Advertentie) 
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Mededeling IJsver. De Rol  

 
 
 

Een bericht voor onze donateurs die niet automatisch betalen. 

Kijk alstublieft op uw afschrift of u het donateursgeld nog niet hebt betaald. 
Doe dit dan even per omgaande voor 15 januari 2022. 

Er is nog ongeveer een 30 tal donateurs die nog niet hebben betaald. 

 
Bestuur IJsver. De Rol 
 

 
 

 
 
 
(Advertentie) 
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Kerst maar net weer anders 

De Exloër Keitjes hadden op 10 december een brunch op het programma 
staan, maar door oplopende Coronacijfers kon het helaas niet doorgaan. 

Het bestuur heeft besloten om het suikerbroodje bij al onze gasten en 
vrijwilligers uit Exloo uit te delen. 

Het bestuur ging vanaf 13:00 uur op pad om de suikerbroodjes aan de deur te 
overhandigen. 

We deden het graag en genoten van de lieve reacties die de mensen ons 
gaven. 

Het programma, 6 activiteiten voor het jaar 2022, staat op papier. 

De Exloër Keitjes zijn volgend jaar 5 jaar actief, het zou jammer zijn als wij dit 
niet groots kunnen vieren met onze gasten en vrijwilligers. 

Als het verantwoord is gaan we weer van start. 

 
De Exloër Keitjes 
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       (Advertentie) 
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Pietengym 

 

Het bestuur van Gymvereniging Eendracht te Exloo 
kan terugkijken op een zeer geslaagde activiteit.  
Op vrijdag 3 december was er een heuse 
pietengymmiddag. Alle leden en een groot aantal 
niet leden klommen, sprongen en slingerden door de 
gymzaal.  
Onder toeziend oog van twee echte Pieten konden 
alle kinderen een pietenparcours afleggen, waarna 
ze een Pietendiploma ontvingen met een cadeautje 
en uiteraard wat snoepgoed en een chocoladeletter. 
Het was een groot feest! 

 

 

Vanaf vrijdag 14 januari 2022 worden iedere 
vrijdagmiddag tijdens de ouder-peuter gymles en de 
gymles voor groep 1 en 2 lessen voor het nijntje 
Beweegdiploma aangeboden. 
Dit is een serie beweeglessen, zorgvuldig samengesteld 
door de KNGU, waarvan de feestelijke afsluiting zal zijn 
op 24 juni 2022.  
De lessen zijn op twee verschillende niveaus, waarin de 
peuters en de kleuters van groep 1 en 2 wekelijks 

speelplezier hebben en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen 
leren. 
De lessen worden gegeven door een opgeleide trainer. Het is een combinatie 
van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling! Na het doorlopen van 
de lessen ontvangt jouw kind het nijntje Beweegdiploma. Daarop staat waar je 
zoon of dochter allemaal mee heeft geoefend. 
De leden van Gymvereniging Eendracht doen automatisch mee voor dit 
diploma.  

Deze lessen worden ook aangeboden aan peuters en kleuters die niet lid zijn. 
Lijkt het je leuk om je peuter of kleuter mee te laten doen aan deze lessen en 
zo de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling te stimuleren, geef je kind 
dan snel op.  

Voor meer informatie zie onze website www.gveendracht.nl 
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Nei begun… 
 
Weer een nei jaor 
veur oons met mekaor 
Maor hoe moet het? 
wat kunt we der met? 
 
Ik weet het niet 
ben ‘t vertrouw kwiet 
Hoe we der ok veur staon 
we moet weer deur gaon 
 
Saomen alles oppakken 
en een neie tied instappen 
Met Corona leren leven  
alles nou aans beleven 
 
Kom op, wark der an 
maok der ‘t beste van 
En blief met mekaor 
gezond in ‘t neie jaor! 
 
Hennie Stokker-Stadman 
 
 

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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