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DE BOERHOORN     21e jaargang, mei 2022 
 
Kopij voor het juni nummer graag vóór 29 mei 2022 naar: info@exloovooruit.nl  
Het juni boekje zal rond 8 juni 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.  11 Beweegtuin Exloo 
Blz   14 De Zweng  
Blz   20 Kom erbij! 
Blz   21 Herberg de Boschrand 
Blz   23 Kaatje 
Blz   24 ’t Rond Bargie win-win 
Blz   26 Exloër Keitjes 
Blz   28 Schaapskudde 
Blz   32 Gedicht: “Tiedverdrief” 
 
De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt 11 x per jaar 
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 
 
Alweer een maand voorbij. Het leven gaat meer en meer terug naar wat we 
gewend waren. Alles komt weer tot leven, ook in ons Exloo. 
Het Paasvuur op 1e Paasdag was een succes, zo valt te lezen in het verslag 
van de activiteitencommissie. 
De beweegtuin wordt op 21 mei geopend. 
En ja, 4 juni gaan we weer als vanouds een Schaapsscheerdersfeest 
organiseren. 
Deze maand in de Boerhoorn weer een bijdrage van ons aller Kaatje, een 
gedicht van Hennie en een verslag van de Paasbrunch van de Keitjes. 
Verder een uitgebreid verhaal van de activiteiten binnen De Zweng. 
 
 
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   24 €    210,00 

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

 
 
AGENDA APRIL en MEI 2022: 

Wanneer Wat Waar 

12 mei Kom erbij 14:00-16:00 Dorpshuis 

21 mei Opening Beweegtuin 10:00 uur Beweegtuin 

4 mei Schaapsscheerdersfeest 10:00 Exloo 

29 juni Zomerknutselen Dorpshuis 
 

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



www.exloovooruit.nl  6 
 

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: 

We gaan op 29 juni a.s. weer knutselen met de kinderen. Dit zal de laatste keer zijn 
voor de zomervakantie. Meer informatie hierover in de volgende Boerhoorn.  

Eindelijk weer een Paasvuur in Exloo 

Het is alweer een tijd geleden dat we een Paasvuur konden organiseren. In 2019 was 
het te droog en in 2020 en 2021 gooide het welbekende virus roet in het eten.We 
hadden dus écht zin om het dit jaar weer te organiseren.                                                                                                                                                              
Vanaf de woensdag voor Pasen zijn vrijwilligers druk in de weer geweest met het 
opbouwen van de Paasbult. Het zware materieel van enkele agrarische bedrijven uit 
de buurt maakte dit een stuk gemakkelijker.  Veel dank hiervoor!  

De karren met snoeiafval kwamen af en aan en werden snel en efficiënt geleegd door 
de vrijwilligers. De Paasbult zag er zaterdag aan het einde van de dag dan ook prima 
uit. Door de jeugd van Keet Exloo werd op 1e Paasdag het uitgiftepunt voor de 
drankjes opgezet. Door een spontane actie van Jasper van Snackbar Exloo werd de 
jeugd gesponsord met een maaltijd, zodat ze hun zelfgemaakte tapinstallatie niet 
hoefden te verlaten!                                                                                                                                             
Rond half acht mochten Sophie en Sander uit groep 8 van basisschool De Zweng de 
bult aansteken. Het duurde even voordat het vuur goed aan was, maar uiteindelijk 
zat de brand er goed in. Terwijl de bult flink brandde bakten veel kinderen een 
broodje (aangeboden door Rolf Doddema van Bakkerij Puur Ambacht te Exloo). De 
volwassenen lieten zich de drankjes, die verzorgd werden door de jeugd van Keet 
Exloo, ook lekker smaken.  

Wat fijn dat we weer een feestje konden vieren! We kunnen  spreken van een zeer 
geslaagd evenement. Langs deze weg wil de Activiteitencommissie alle vrijwilligers, 
verenigingen en middenstanders/bedrijven die mee hebben gewerkt om het 
Paasvuur dit jaar tot een succes te maken hartelijk bedanken!! 

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

De agenda van de Activiteitencommissie: 

Op woensdag 29 juni a.s.: zomer knutselen   

We verwachten in het najaar weer een ‘live’ Pubquiz te kunnen organiseren!! 



www.exloovooruit.nl  8 
 

(Advertentie) 
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JONGE KLUSSER (M/J) GEVRAAGD 
  
Wil jij ons tegen betaling helpen met grasmaaien, onkruid verwijderen, ramen lappen, 
schilderwerk e.d.? Je kiest zelf wanneer je aan de slag wilt gaan. Als je interesse hebt 
bel dan naar 06-23271816. 
  
Fam. Cats, 
Oude Kampweg 5, Exloo 

 
 
 
 
 

(Advertentie) 
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Feestelijke Opening Beweegtuin op zaterdag 21 mei 
In de Boerhoorn van april heeft u 
kunnen lezen dat er hard gewerkt 
wordt aan het inrichten van de 
Beweegtuin. SportExloo heeft dit 
samen met Biking Neighbours Exloo, 
Volleybalvereniging OSR en 
Gymnastiekvereniging Eendracht 
kunnen realiseren dankzij subsidie 
vanuit o.a. Leader en een bijdrage 
vanuit het Gebiedsfonds. 
In de Beweegtuin kan er altijd gesport 
worden. Iedereen kan hier gebruik van 
maken. OBS De Zweng heeft op 22 april 
haar Koningsspelen in de Beweegtuin 
gehouden. Dit was een groot succes. 
We zien ook al regelmatig een ouder 
met kind over de crossbaan fietsen. De 
verenigingen zijn heel blij met hun 
nieuwe buitenlocatie. Bij goed weer 
geven zij les op hun ingerichte veld. 
Op dit moment zijn we druk in 
voorbereiding voor een feestelijke 
opening op zaterdag 21 mei. Wij willen 
graag aan de inwoners van Exloo samen 
met alle betrokkenen laten zien wat het resultaat is en hoe de verschillende 
disciplines gebruikt kunnen worden. Op deze openingsdag geven de verenigingen 
Workshops waar je je voor op kunt geven. 
 
Openingsdag 
Wanneer:  Zaterdag 21 mei 
Tijd:   10:00 tot 15:00 
Waar:  In de beweegtuin (achter het hoofdveld van HOC) 
 
Activiteiten: 
 
Alle sporten kun je op dezelfde dag doen, omdat de workshops op verschillende tijden 
worden gegeven. 

• Mountainbike les vanaf 7 jaar 

• Freerunles vanaf 8 jaar 

• Beachvolleyballes vanaf 6 jaar 

• Springkussen voor de kleinsten 
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Aanmelden Workshops (is niet verplicht) 
Voor het aanmelden van de workshops verwijzen we je door naar Actief Borger-
Odoorn: www.actiefborgerodoorn.nl Aanmelden is niet verlicht, voel je vrij om langs 

te komen! Het is wel 
handig als je een 
voorkeur hebt voor een 
workshop op een 
specifiek tijdstip. Onder 
het genot van een hapje 
en drankje en hopelijk 
met prachtig weer heten 
we iedereen welkom 
tijdens de opening van 
de beweegtuin.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe naam 
Help mee met het bedenken van een nieuwe naam voor de beweegtuin. Heb je een 
leuke naam bedacht dan kun je deze mailen naar sportexloo@hotmail.com  Wie weet 
kiezen we die van jou uit. 
 
SportExloo 
BNE 
OSR 
Gymver. Eendracht 

http://www.actiefborgerodoorn.nl)/
mailto:sportexloo@hotmail.com
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10 jaar OPO 
OPO bestaat dit jaar 10 jaar. De stichting heeft daarvoor 
verschillende activiteiten bedacht. Vanaf maandag 14 
maart zijn wij in groepjes een droomschool aan het 
ontwerpen. Dit doen we met de kinderen van groep 3 tot 
en met groep 8. Het samenwerken is natuurlijk een leerproces. De verschillende 
rollen kunnen daar een goed hulpmiddel bij zijn. In elk groepje hadden we een 
tafelbaas, gespreksleider, aanmoediger, schrijver en tijdbewaker. Zo is er van ieder 
kind in het groepje een actieve deelname en betrokkenheid. Knap gedaan allemaal en 
het overleggen, naar elkaar luisteren, elkaar overtuigen zijn mooie vaardigheden die 
je op deze manier kunt leren. 
Er worden drie droomscholen gekozen. Die gaan vervolgens meedoen aan een 
wedstrijd die OPO breed georganiseerd wordt. 
 
Ook organiseert OPO een talentenjacht. Elke 
school levert 1 talent aan. Onze talentenjacht 
werd gehouden op vrijdag 8 april. Kinderen 
konden hun eigen talent laten zien aan ons. Dit 
kon door middel van een filmpje of om het in het 
echt live te laten zien. Alle kinderen hebben het 
super goed gedaan en eigenlijk allemaal winnaars, maar er kan er maar één de 
winnaar zijn en dat is Lis geworden. Zij mag op 19 mei De Zweng vertegenwoordigen 
op de grote finale van OPO! 
 
Lege flessen actie Oekraïne 
Tot 1 april was het mogelijk lege flessen in te leveren bij de Coop of op school om dit 
te doneren aan Giro 555. De eindstand is € 160,15 en dat is een mooie opbrengst. De 
Coop verdubbelt dit bedrag. 
 
  
 
                                   
  
  
  
  
  
 
 
Lente en techniek 
De afgelopen weken hebben we in groep 1 en 2 over de lente gewerkt. 
Taaloefeningen, rekenspelletjes en werkjes, alles had te maken met de lente.  
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Zo hebben we tuinkers gezaaid, dit moet nog worden geoogst en gegeten. 
En voor het raam hangen zakken waarin de ontwikkeling van een 
ontkiemende boon is te volgen. 
Daarna stonden de lessen in het teken van techniek. De kinderen 
hebben weer veel dingen ontdekt. Ze hebben al veel geleerd over 
tandwielen en we hebben verschillende proefjes gedaan, o.a. met 
ballonnen en magneten. Ons haar ging rechtop staan als er met een ballon 
overheen werd gewreven, ons haar was statisch. En boven het vuur van een kaars 
knapte een ballon die gevuld was met water niet terwijl een ballon zonder water 
direct knapte. Ook hebben we onderzocht met welke hoeveelheid afwasmiddel je de 
mooiste bellen kunt blazen.Vervolgens werkten we tot aan de meivakantie over het 
circus. De kinderen zijn enthousiast bezig met het thema, er worden verhalen 
voorgelezen, liedjes geleerd en gezongen, en de gymlessen zijn ook uitermate 
geschikt voor het thema circus. 
Ook zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar de voorstelling “de Wolkenfabriek” 
geweest. Het was een voorstelling die de kinderen enorm aansprak, ze hebben 
genoten en heel erg meegeleefd. 
  
Begrijpend lezen 
Met groep 3 gaat het technisch lezen in kleine stapjes over naar begrijpend lezen. 
Vragen beantwoorden over de tekst, is het waar of niet waar. Als je het antwoord 

niet meer weet, lees je terug in de tekst. Op deze manier 
leer je een strategie aan om een antwoord te vinden. 
In groep 4 gaan de kinderen zelf lezen om nieuwe dingen 
te leren. Nu we een stap verder zijn in de technische 
vaardigheid van het lezen gaan we ons meer richten op 
begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we estafette, close 
reading lessen, nieuwsbegrip, maar ook het zelf lezen in 
informatieboekjes. In de klas hebben we een kast met een 
ruim aanbod van boekjes over allerlei onderwerpen. De 

kinderen kiezen zelf een boek uit, lezen het boek, gaan het boek samenvatten en 
maken de juiste tekening erbij. Vervolgens gaan ze op de vertelstoel, voorlezen wat 
ze hebben geschreven. De vraag aan het einde is dan: wie heeft er nog nieuwe dingen 
geleerd? De kinderen zijn gemotiveerd en enthousiast aan het werk gegaan. 
 
Ook hebben we een lastige categorie voor het eerst geoefend. De jager-woorden. We 
hebben geoefend door de woorden op de wisbordjes te schrijven die voorkwamen in 
het eigen stilleesboek. Dat is een lastige opdracht, het herkennen van de categorie. 
Als de kinderen deze goed beheersen maken ze aanzienlijk minder fouten in het 
spellen van de woorden. We zullen deze categorie vaak en veel oefenen.  
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Groep 5 en 6 zijn aan het ontdekken hoe de methode Staal is. We zijn als school naar 
verschillende methodes voor taal en spelling aan het kijken. Later beslissen we wat 
onze nieuwe methode gaat worden. We doen de lessen taal en spelling van Staal. De 
één vindt het geweldig, de ander moet nog wat wennen. We leren bijv. op maandag 
met woordenschat een hele hoop nieuwe woorden aan de hand van dingen die 
betrekking hebben op Amsterdam op een hele leuke manier. Rekenen begint in blok 
8 voor groep 6 best ingewikkeld met kommagetallen, tienden, honderdsten... 
Groep 5 begint het blok met rekenen met het oefenen met rekenen met te veel. 
Bijvoorbeeld. 333 + 199. We doen dan eerst 200 erbij, dat 
rekent makkelijk. Daarna is het nog maar een kleine stap 
om die ene er weer af te halen. 
 
Les halt 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een les gehad van 
''Halt''. Het ging over ons gedrag op sociale media. We kwamen erachter dat er veel 
van ons te vinden is op google. We hebben geleerd dat je accounts niet moet 
gebruiken met je voor- en achternaam. Het beste is om je account op privé te zetten, 
tenzij je een doel hebt om bijvoorbeeld spullen te verkopen of te promoten (denk aan 
bedrijven). Het was een leerzame les en de kinderen zijn een stukje bewuster 
geworden over hun eigen gedrag op sociale media. 
 
Theoretisch verkeersexamen 
Groep 7 heeft het theoretisch verkeersexamen gedaan. Natuurlijk zijn ze allemaal 
geslaagd! Super goed gedaan allemaal! 
 
Praktisch verkeersexamen 
Zoals het nu lijkt, wordt het praktisch verkeersexamen gepland op dinsdag 17 mei. 
 
IEP eindtoets 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april vond de eindtoets voor groep 8 plaats. 
We hopen dat alle leerlingen een goed resultaat behalen. Maar dat komt vast goed, 
want wat zijn het toppers! 
 
Voorstelling voor groep 7 en 8 
We hadden vorige week een voorstelling in het MFA-gebouw van Borger. Het was 
een voorstelling met verschillende soorten dans en er werd vooral veel gespeeld met 
mimiek in het gezicht en houding van het lichaam. Dit was mooi om te zien voor de 
kinderen. We konden zo ook een koppeling maken naar de musical. Soms is het niet 
nodig om een rol te hebben met veel tekst. Je kunt van de kleinste rollen een superrol 
maken. 
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Tennisclinics 
Op dinsdag 5 en dinsdag 12 april vonden er tennisclinics plaats bij de tennisbaan. 
We hebben een leuke leerzame tennisclinic gehad op de prachtige tennisbanen die 
we in Exloo hebben, bedankt voor de gastvrijheid Voevke! 
 
Moestuinbakken 
Eindelijk is het zo ver, de moestuinbakken gaan gebruikt worden. We hebben de 
bakken uit de beweegtuin gehaald. De ouders van Maya en Fernando gaan elke 

woensdag met de kinderen aan de slag. 
Elke groep krijgt 1 grote bak. In 4 
groepjes gaan de kinderen elke 
woensdag naar hun eigen moestuinbak 
toe. Elk kind ziet dus de moestuin elke 
week. De kinderen hebben in 4 bakken 
verschillende groentes gezaaid. Per 
week worden een aantal kinderen 
verantwoordelijk gesteld voor het 
onderhouden van de moestuin. 
Kinderen uit alle groepen werken 

samen en zorgen goed voor de bakken en dan maar hopen dat de zaadjes opkomen. 
Ze wisten precies wat zaadjes nodig hebben: licht, warmte en water. 
Op 1 april lag er zomaar sneeuw. Sneeuw, daar kunnen we ook weer een les van 
maken. We hebben twee glazen gevuld met sneeuw. In de één hebben we de sneeuw 
heel erg aangedrukt en de ander hebben we met losse sneeuw gevuld. We hebben de 
glazen in de klas neergezet en gekeken wat er gebeurde. Het verschil was enorm! 
Een sneeuwpop mocht niet ontbreken.... al was het dit keer maar een kleine. 
 

      
 
Paasviering 
Op woensdag 13 april hebben de kinderen in de 
speeltuin Paaseieren gezocht, de jarige Fayèn vond het 
gouden ei! In de klas hebben we ook nog eitje-tik 
gedaan, de winnaar van groep 2 was Johan en van 
groep 1 Daniël. Op het schoolplein was de grote finale 
en Koning-eitje-tik van De Zweng is Daniël, zijn ei was 

het allersterkst! Het was een gezellige dag met een vrolijk zonnetje.             
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Stillezen 
Drie keer per week beginnen we de ochtend met het lezen van een zelfgekozen boek 
uit de schoolbibliotheek. Kinderen die thuis zelf nooit lezen, krijgen die kans bij 
stillezen en worden zo gemotiveerd om ook thuis een boek te pakken. Met stillezen 
kunnen kinderen dertig procent meer woorden verwerken en dus meer 
leeskilometers maken. 
 
Knutselen 
Om de kinderen ook andere vaardigheden aan te leren dan alleen creatief bezig zijn 
met papier hebben we voor een aantal donderdagmiddagen een aantal ouders bereid 
gevonden om ons te helpen. Dat is fijn. We gaan leren haken, punniken en nog veel 
meer. 
 
Kinderraad 
Namens groep 8 zit Cas in de kinderraad van de gemeente. Op initiatief van de 
kinderraad krijgen we binnenkort een appelboom bij onze school i.v.m. het 
vergroenen van ons schoolplein. De appelboom komt bij het fietsenrek te staan. 
Goed geregeld, Cas! 
 
Open dag 
Op woensdag 18 mei staat er een open dag gepland. Een dag waarop we ouders die 
nog op zoek zijn naar een basisschool voor hun kinderen de gelegenheid geven om 
een kijkje te komen nemen, maar ook een dag waarop ouders, opa's en oma's van 
kinderen die al naar De Zweng gaan welkom zijn. Iedereen is van 8.30 uur tot 12.30 
uur van harte welkom. Tijdens deze open dag kunnen ouders, opa's, oma's etc. vanaf 
11.30 uur met de kinderen een ontdek-pad lopen dat hoort bij het thema waaraan 
van 9 t/m 20 mei in elke groep wordt gewerkt. Dit is een NME-project (Natuur- en 
milieu-educatie). Het thema is deze keer amfibieën. Bent u niet in de gelegenheid om 
tussen 11.30 uur en 12.30 uur langs te komen, dan bent u natuurlijk van harte 
welkom op een moment eerder op de ochtend. 
 
Nieuws vanuit de OR 
 
Paaseitjesactie 
De actie is ontzettend goed verlopen. Er zijn wel 730 zakjes verkocht! Hiermee 
hebben we een mooi bedrag opgehaald om het schoolplein van mooie belijning te 
kunnen voorzien. Iedereen bedankt! 
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'Kom erbij’ 
Op donderdagmiddag 12 mei van 14 tot 16 uur vindt er weer een ‘Kom erbij’ 
bijeenkomst plaats in het Dorpshuis in Exloo. Muziek, verhalen, uw verhaal en 
verhalen van anderen. Daar gaat het om tijdens deze bijeenkomsten. Helene 
Westerik begeleidt deze bijeenkomst. De vorige bijeenkomsten waren eind 2021 en 
in maart 2022 én waren een succes. Er is plek voor nog een aantal extra mensen. 
Bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw. De bijeenkomsten zijn een initiatief van 
Helene Westerik en Verzorgd Wonen in Exloo. U hoeft zich niet op te geven voor deze 
bijeenkomst. De bijeenkomst is gratis. Het adres van het Dorpshuis in Exloo is 
Hoofdstraat 58a.  
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Herberg de Boschrand 
Herberg de Boschrand heeft na rustige eerste wintermaanden nu weer veel 
overnachtingen en tevreden gasten. Als we de herstelwerkzaamheden aan het terras 
en deels gebouw ook buiten klaar hebben dan hopen we eind mei open te gaan met 
ons terras. Een gezellig besloten terras met uitzicht over veld en bomen voor een 
drankje, een broodje of lunch. Er komen nieuwe borden waar de openingstijden exact 
op staan.  

Wij hopen u voor een overnachting met ontbijtbuffet en straks ook op het terras te 
mogen verwelkomen.  
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Verbaas u niet, verwonder u slechts 
Waor ik mij toch elke maol weer over verbaos, misschien zölfs wal an arger, is de 
rommel die de mèenschen in de barms gooit. Ik weet dat ik hier al vaoker over 
schreven heb, maor een koppel mèenschen bint toch wal domme wezens. 
Scouting groep Hunze Hikers döt al jaoren met de jaorlijkse ‘Landelijke opschoondag’ 
met. Geweldig mooi iets. Een koppel jongen die met mekaor de barms schoonmaokt 
en zich dan ok beseft dat die rötzooi niet in de barms heurt. Het is dus niet allenig dat 
ze het noou schoonmaokt, maor ok dat ze in de toekomst zuks niet in de natuur 
gooit. Win, win zul ik zo zeggen. 
En elke maol as ze dit daon hebt, verbaos ik mij er over dat er de volgende dag er al 
weer rötzooi ligt. Van alles wordt er in de barms gooit. Veul lege blikkies, puutties en 
zölfs leeg undergooud. Ie begriept het niet! Maor degene die zich schuldig hef maokt 
an understaonde mag zich warkelijk schaomen. 
 
Mooi dat de mèenschen an de natuur dèenkt. Mooi dat ze in de wintermaonden an 
de vogels dèenkt. Ie kunt daorveur van alles kopen. Stiet ja zo mooi op een taofel in 
de snei en dan komt er allemaol vogels bij. Zo gezellig en mooi veur die biesten um zo 
de winter deur te kommen. Maor ja, de winter is west en waor moe’j dan met de 
rommel hen. Noou disse persoon hef het volgende bedacht; wanneer as ik dat noou 
iens terug geve an de natuur en ik leg het in de barm met wat blad erover hen dan 
komt dat vast wal gooud. Understaonde hebt wij het dan over. 

 
 
 

Beste meneer, mevrouw of wat as ie ok wezen wilt, even veur de deudelijkheid; ie 
voert de vogelts um de winter deur te kommen um ze vervolgens daornao dood te 
laoten gaon? Dit umdat ie ze piepschoem, plastic netties, oogies (knoop), neusie 
(knoop), snavel (filt) of iezer (ja dat mos zit vast an het piepschoem met iezeren 
krammegies) geven hebt. Is het noou zoveul muite om dit in de container te gooien? 
Piepschoem, oogies, neusie en snavel kunt in de grieze container (weegt bijna niks 
dus kost ok weinig), plastic nettie in de container van het plastic (haolt ze veur niks 
op) en iezer bij het old iezer (misschien wil Jan Geerts het nog wal hebben).  Of een 
nog veul beter idee. Ie laot het liggen tot de volgende winter. Ie koopt dat een plaot 
mos bij De Bloemerie en wat neie vetbollen veur de vogels bij Kluspunt Exloo. 
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Daornao gao’j een middag gezellig an het knutselen. Ie hergebroekt alles weer. 
Tegenwoordig nuumt ze dat vintage. 
 
Dit is noou de win win situatie:  
1 ie stuunt de undernimmers in het dorp 
2 de vogels hebt volgend jaor ok wat 
3 ie hebt weer een leuk tafereel boeten op je taofel staon 
4 ie bint een een dag van de straot 
5 ie bespaort geld, want dit is goedkoper dan neie kopen (zo’n ding kost € 17,50 
prieskaort hing er nog an. Volgende jaor zal disse wal meer kosten, alles wordt 
naomelijk duurder) 
6 ie bint modern want ie doet an vintage 
7 maor boven alles ie gooit gien rommel in de barms 
 
Ik wit wal dat ik vaoker over rommel schreven heb, maor ik hoop de boosdoener hier 
met te bereiken. Dus bij disse: wie de schoen past, trekke hem aan. 
Gelukkig loopt er nao de ‘Landelijke opschoondag’ ok nog wal iens mèenschen langs 
de barms. Die disse zooi dan oeteindelijk met hen hoes nimt en döt wat de 
boosdoener heurt te doen. Afval scheiden. 

 
Kaatje 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Win-Win situatie iets voor jou? 
Onze B&B 't Rond Bargie in Exloo heeft in het hoogseizoen (1 mei-30 sept) bijna 
dagelijks dingen over van het ontbijt van onze gasten. We kunnen het zelf opeten, aan 
de dieren geven of weggooien, maar we hebben een ander idee........... 
Wie in Exloo zit krap bij kas en heeft soms geen geld om eten te kopen? Wij zouden 
die persoon graag iedere dag willen uitnodigen om de niet genuttigde 
ontbijtonderdelen te komen halen en er zelf van te genieten. Gewoon omdat we je dat 
gunnen. Soms zal het weinig zijn en soms meer, dat kunnen we niet goed beloven. 
Maar zou jij het dan leuk vinden om ons af en toe dan te helpen in onze mooie tuin? Er 
is altijd wel wat te doen en zeker in het hoogseizoen. 
Zou jij gebruik willen maken van deze win-win stuatie? Mail me dan waarom jij 
degene bent die we mogen helpen. Carina: boeklymestyle@gmail.com De privacy 
wordt uiteraard gewaarborgd, iedereen krijgt van ons een reactie terug. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Carina van Welzenis 
 
www.lyme-style.com 

mailto:boeklymestyle@gmail.com
http://www.lyme-style.com/
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De Exloër Keitjes weer in actie 
Vrijdag 8  april hadden de Exloër Keitjes een Paasbrunch in het Dorpshuis. 
Een gezellige club, iedereen is welkom. Onze leeftijdgroep varieert nu ongeveer 
tussen de zestig en negentig. Lukt het niet meer om zelfstandig te komen naar 
het Dorpshuis dan is er altijd een mogelijk om opgehaald te worden door onze 
vrijwilligers. 6x actief in het jaar, 2 de vrijdag van de maand; februari ,april 
,juni,augustus,oktober en december. 
Met een aantal vrijwilligers hebben wij ‘s morgens op tijd de zaal gezellig 
gemaakt in de Paaskleuren, narcissen gesponsord door “De Bloemerie” en de 
tafels gedekt met het servies van het Dorpshuis. Super! De wintermaanden 
hebben we thuis gezeten i.v.m. Corona, nu  eindelijk weer erop uit. Fijn is het 
dan om leuke dingen te kunnen en gaan organiseren. Nu was het een 
Paasbrunch en de volgende activiteit wordt er een reisje georganiseerd met de 
bus en de boot. 
Vrijdag 10 Juni rond 11:00 uur vertrekken we bij het Dorpshuis. Onze 
vrijwilligers komen half mei bij onze Exloër Keitjes langs met de uitnodigingen, 
dan weten wij wat de reis gaat kosten. 
Hebt u ook belangstelling voor de busreis bel ons gerust voor meer informatie. 
 
Dini   0681049176     Alie   549112    Marga   549582 
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SCHAAPSKUDDE EXLOO 

Als u dit leest heeft de kraamvisite of zoals de Drenten het noemen, 
Kroamschudd’n, al plaatsgevonden. Op 8 mei waren alle lammetjes met hun 
moeders een dagje bij de kooi op de Brink. De gehele dag konden bezoekers de 
nieuwe aanwinsten bewonderen en een beschuit met muisjes (aangeboden 
door de familie Pater van de SPAR in Exloo) komen eten. Uiteraard liep de 
hoofdkudde met de herder om 10 uur door het dorp naar de hei en kwamen ze 
net als altijd om 16 uur weer terug bij de kooi. 

Inmiddels maken we ons op voor het Schaapscheerdersfeest op 4 juni, de 
zaterdag voor Pinksteren. Eindelijk kan en mag het weer. Door de nauwe 
samenwerking tussen Dorpsbelangen, de Dorpsfeestcommissie, de 
Schaapskudde en natuurlijk de vele vrijwilligers kan het feest weer plaatvinden. 
De schapen worden met de hand geschoren en gewassen, de spinsters zullen 
de wol spinnen en verder zijn er demonstraties van het verwerken van wol en 
een landelijke fair met streekproducten en landleven producten. Ook nu wordt 
weer het Open Nederlands Kampioenschap Schaapscheren met de hand 
georganiseerd en u kunt ook een workshop schaapscheren volgen. Voor nadere 
informatie en aanmelden kunt u terecht op onze website schaapskuddeexloo.nl 
(bij kopje “actueel”). En om het feest compleet te maken hebben we ’s avonds 
Kleintje Dorpsfeest, een feest op de Brink voor alle Exloërs en overige 
belangstellenden. Duo Eikens en Warta komen optreden vanaf 21 uur en gaan 
er een gezellig feestje van maken! 

Vrijwilligers……… we kunnen er niet zonder en zijn dankbaar voor de hulp van 
velen! 
Draagt u onze kudde ook een warm hart toe en heeft u daar wat tijd voor over? 
We kunnen nog wat extra hulp gebruiken bij de ruivenvullers. Dagelijks worden 
de ruiven met hooi gevuld tussen 10 en 16 uur als de kudde op de hei is. Het 
precieze tijdstip kan zelf bepaald worden. 
Daarnaast zoeken we ook nog wat extra vrijwilligers in ons Schapen Informatie 
Centrum om de bezoekers te voorzien van alle informatie m.b.t. onze kudde 
Drentse Heideschapen. Mocht u meer informatie willen over een van deze 
functies, neem dan contact op met secretaris Ciska Grootjans op 06-51080910 
of per email info@schaapskuddeexloo.nl. 

We hebben een start gemaakt met het doorvoeren van onze nieuwe huisstijl. 
Het nieuwe logo zal langzamerhand meer zichtbaar worden in en om de kooi, 
op de website en in al onze uitingen. In de volgende editie van de Boerhoorn 
zullen we er meer over vertellen. 
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Heeft u de veranderingen bij het Smemanveldje al gezien? We hebben in 
overleg met de gemeente een mooie houten afrastering en een authentiek hek 
geplaatst. Uiteraard zullen ook een paar van onze Drentse dames daar gaan 
wonen, zodat er gedurende dat de kudde op de hei graast er toch schapen in 
het dorp te zien zijn. Daarnaast is het natuurlijk een prachtig plaatje zo voor de 
boerderij en midden in Exloo. 
 
Data en tijden: 
Dagelijkse loop:   Vanaf 1 April t/m 30 September 
                                                     10.00 uur vertrek en 16.00 uur terugkomst kooi 
Schaapscheerdersfeest:  Zaterdag 4 juni. Organisatie i.s.m. 
Dorpsbelangen en de Dorpsfeestcommissie 
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Tiedverdrief 
 
De één leest 
een aander feest 
Op de baank hangen 
je kaomer behangen 
Touwgie springen 
oet volle borst zingen 
 
Het mak niet oet 
wat aj ok doet 
Maok der wat van 
beleef der lol an 
Heb veul plezier 
op je eigen menier 
 
Nim der tied veur 
even geen gezeur 
Je zult dan marken 
dat ‘t je zal starken  
Wat doe ik……ik schrief 
en wat is jou tiedverdrief? 
 
 

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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