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DE BOERHOORN     21e jaargang, juni 2022 
 
Kopij voor het juli nummer graag vóór 3 juli 2022 naar: info@exloovooruit.nl  Het 
juli boekje zal rond 13 juli 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 OSR 
Blz   12 D’Exels 2022  
Blz   14 Schaapskudde 
Blz   16 Fair in’t Groen 
Blz   18 Schildersgroep Exloo 
Blz   19 Kabouterzoon terug 
Blz   22 VriMiBo 
Blz   24 Gedicht: Schaopskudde 
 
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 
 
We gaan weer langzamerhand naar de zomer toe. De vakanties komen er alweer aan. 
In Exloo staan er voor de komende tijd weer een paar dingen op de agenda. 
Zo is er: zomerknutselen in juni, een zomerfair in juli en een zomerwandeltocht in 
augustus. En er zal weer een D’Exels festival worden georganiseerd in augustus. Niet 
een hele maand maar een weekend deze keer. 
We hebben een bericht aangaande Old Iezer van OSR en natuurlijk een gedicht van 
onze Hennie. 
 
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 138 €    928,00 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGENDA JUNI, JULI EN AUGUSTUS 2022: 

Wanneer Wat Waar 
29 juni Zomerknutselen Dorpshuis 

3 juli  Fair in ’t Groen Zuideinde 18 (10:30-17:00) 
18 tm 21 augustus D’Exels 2022 Dorpshuis 

21 augustus Zomerwandeltocht Dorpshuis (middag) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
 
Zomerwandeltocht: 

Op zondagmiddag 21 augustus wordt er weer een zomerwandeltocht georganiseerd 
met de mogelijkheid om meerdere afstanden te wandelen. Start en einde bij ons 
Dorpshuis en die middag is er ook live muziek m.m.v. de “Stroatklinkers”. Ook zullen 
er die middag nog andere activiteiten nabij het Dorpshuis zijn.  

Meer informatie in de komende Boerhoorn van juli. 

 

Rommelmarkt: 

Op  zondag 11 september houden we bij het Dorpshuis weer een rommelmarkt. Als 
jullie nog goederen opruimen, die geschikt zijn voor verkoop, dan hopen wij dat jullie 
die zolang willen bewaren. Voor zover we nu kunnen inschatten kunnen goederen op 
nader te bepalen tijdstippen worden ingeleverd gedurende de gehele week van 4 t/m 
10 september.        

 
 

 

Nieuws van de Activiteitencommissie: 

Voor de zomer organiseren we nog één keer een knutselmiddag met de kinderen. Zie 
aankondiging verderop in deze Boerhoorn. 

We hopen dat we na de zomervakantie weer met een leuk programma kunnen 
komen. We wensen iedereen een fijne zomer! 

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

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!! 
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(Advertentie) 
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Mededelingen vv O.S.R. 
Hallo inwoners , even wat mededelingen van de volleybalclub: 

Normaal houden we in juni altijd onze jaarlijkse OLD IEZER DAG, maar door de 
veranderingen bij GEERTS WARENHUIS wordt deze dag nu in het najaar gehouden, 
tot 1 september a.s. kan men nog altijd oude metalen brengen bij Geerts Warenhuis 
in Exloo  of  op laten halen na afspraak. Na 1 september staat de oud ijzer kar op 
Polweg nr 1 in Exloo, achter de boerderij , daar kan men het dan ook brengen.  

Dus heb je nu nog wat, bel 0591-549515 of mail naar info@volleybalOSR.nl. 

En we maken een afspraak voor ophalen ! 

Namens het bestuur van OSR alvast weer bedankt. 

Want weggeven voor het goede doel is beter dan stortkosten betalen!! 

 
 
 
 
 

(Advertentie) 
 

 

 
 

  

 

mailto:info@volleybalOSR.nl
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 (Advertentie) 
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D'Exels 2022 

Je weet het vast nog wel, vorig jaar heeft de maand september bol gestaan met 
allerlei activiteiten in en om het plein onder de naam D'Exels. Door het gevarieerde 
aanbod was er voor iedereen wel wat te doen. Helaas konden toen vanwege corona 
de activiteiten voor de jeugd niet doorgaan.   

Ruim een maand geleden is de werkgroep bij elkaar geweest om terug te kijken op 
vorig jaar. Daar bleek een veel gehoorde wens om D'Exels compacter en thematisch 
te organiseren. Ondergetekende heeft de handschoen opgepakt om hiermee aan de 
slag te gaan in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, het Dorpshuis en de 
Ondernemersvereniging Exloo.   

Inmiddels heeft de werkgroep een datum gepland voor een nieuwe editie van D'Exels 
en wel van donderdagavond 18 augustus t/m zondag 21 augustus. D'Exels zal 
georganiseerd worden in en om het Dorpshuis. Momenteel wordt hard gewerkt om 
het programma vorm te geven. Een tipje van de sluier is al op te lichten:  

Op zaterdagmiddag 20 augustus wordt een culturele markt georganiseerd, waarbij 
verenigingen, stichtingen en andere culturele organisaties uit Exloo en omgeving zich 
kunnen presenteren. Daarbij kun je denken aan een informatiestand of een optreden 
op het podium, maar wellicht ook het geven van een workshop. We nodigen je van 
harte uit om hieraan deel te nemen met jouw organisatie! We weten nu nog niet 
precies welke vorm het gaat krijgen en of er kosten aan verbonden zullen zijn. Als je 
geïnteresseerd bent in deelname stuur dan een mailtje aan dexels2022@gmail.com 
dan houden we je op de hoogte.  

Op zondagmorgen 21 augustus organiseren we een dorpsbrunch in het Dorpshuis. 
We hopen, net als vorig jaar, op jullie enthousiaste deelname! Zet het alvast in je 
agenda. Mocht je al weten dat je wilt komen, meld je aan door een mailtje te sturen 
aan dexels2022@gmail.com. Vermeld in het mailtje met hoeveel personen je 
verwacht te komen.  

Daarnaast is onze inzet om een mooie (muziek)activiteit voor de jeugd te organiseren 
op de zaterdagavond.  

In de Boerhoorn van volgende maand zal meer informatie worden gedeeld over het 
programma. Houd ook de Week In Week Uit in de gaten of volg ons via Instagram of 
Facebook (zoek op 'Dexels' Exloo). 

  

Met hartelijke groet, namens de werkgroep D'Exels 2022, 

 Arnold van der Holst 

 

mailto:dexels2022@gmail.com
mailto:dexels2022@gmail.com


www.exloovooruit.nl  13 
 

(Advertentie) 
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SCHAAPSKUDDE EXLOO 

Op 8 mei waren alle lammetjes met hun moeders een dagje bij de kooi op de Brink voor de 
kraamvisite, het zogenaamde Kroamschudd’n. Zo’n 600 bezoekers kwamen de nieuwe 
aanwinsten bewonderen die lekker in het zonnetje stonden en lagen. Natuurlijk hoort bij 
een kraamvisite ook een beschuit met muisjes, deze werd aangeboden door de familie 
Pater van de SPAR in Exloo, waarvoor onze hartelijke dank!  

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn we in samenwerking met Dorpsbelangen en de 
Dorpsfeestcommissie nog druk bezig met de organisatie van het Schaapscheerdersfeest 
op 4 juni. We hopen op een mooie, zonnige dag met veel publiek en interesse in onze 
kudde, het ambachtelijke scheren, spinnen en vilten en de Exeler Fair. En uiteraard een 
gezellig feestje met muziek voor onze dorpsbewoners op de Brink! 

We noemden het al even in de vorige Boerhoorn en wellicht is het u al 
opgevallen…………we hebben een start gemaakt met het doorvoeren van onze nieuwe 
huisstijl. Dorpsgenoot Aad van Dommelen van Witvorm Grafisch ontwerp heeft een 
prachtig nieuw logo gemaakt waarin alle facetten van onze kudde terugkomen. Zo zijn de 
voorkant van de kooi, een ooi en een ram van ons ras Drents Heideschaap, de kudde met 
herder en de eikenblaadjes heel herkenbaar terug te vinden. Waarom eikenblaadjes?  De 
naam Exloo is ontstaan uit de Oud-Saksische woorden ek (eik) en loo (bos). Ook het 
lettertype is speciaal ontwikkeld voor dit logo. Wij zijn heel erg blij met het nieuwe logo en 
de ideeën die inmiddels worden doorgevoerd in en om de kooi. Heeft u de nieuwe borden, 
vlaggen en uitingen (uiteraard ook een deel in het Drents) aan de kooi al gezien? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zoeken nog wat leuke, enthousiaste vrijwilligers in ons Schapen Informatie 
Centrum om de bezoekers te voorzien van alle informatie m.b.t. onze kudde Drentse 
Heideschapen. We willen graag dagelijks open, in elk geval rond de tijden dat de 
kudde vertrekt naar de hei en aankomt bij de kooi. Mocht u meer informatie willen 
over deze functies (of wellicht andere), neem dan contact op met secretaris Ciska 
Grootjans op 06-51080910 of per email info@schaapskuddeexloo.nl. 
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Op zondag 3 juli vindt de 11e editie van de landelijke fair plaats. 
Met gezellige, lekkere en landelijke producten. 
 
Waar:  Zuideinde 18 in Exloo 
Tijd:    10.30 uur tot 17.00 uur 
Entree:  gratis 

 

 

 

 

(Advertentie) 
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Verloren kabouterzoon keert huiswaarts 

De oplettende lezer heeft het in het vorige krantje wellicht meegekregen: de gele 
kabouter van het kabouterpad was verdwenen. Tot op een vroege zondagochtend.. 
Wie troffen we daar aan op de picknicktafel?  

We herkenden hem niet meteen met zijn nieuw aangemeten imago. Maar ja hoor, dit 
was 'm: onze K. Bouter. Hij bleek gewoon lekker op vakantie te zijn geweest. Beetje 
biertjes drinken in België. Én hij was zo aardig geweest één van onze lievelingsbiertjes 
mee te nemen! 

Gezien zijn nog wat beschonken toestand bij aankomst, verwachten wij dat hij niet op 
eigen kracht is teruggekomen en dus hulp heeft gekregen van iemand. Wie dit ook 
mogen zijn, wij danken hen hartelijk! 

Milou van der Wolk 
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VRIJDAGMIDDAGBORREL – VRIMIBO IN EXLOO 
Elke eerste vrijdag van de maand is er een vrijdagmiddag borrel voor alle 
inwoners van Exloo, de zogeheten VriMiBo. 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 Abbing 
verzorgen altijd wat lekkere hapjes tijdens de  borrel. Wees welkom, we zien je 
graag op de eerstvolgende VriMiBo op 1 juli! 
 
 
        (Advertentie) 
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Schaopskudde 
 

Ik kiek oet mien raom 
en zie de schaopen gaon 
Ze gaot der weer op oet 
in een heule lange stoet 
 
Mien dag kan niet meer stuk 
wat heb ik toch een geluk 
Een bont gezelschap 
gaot daogelijks op pad 
 
Mensen blieft vaok staon 
laot de schaopen veur gaon 
Hebt ontzag veur ‘t stel 
een uniek schouwspel  
 
De herder dut arg zien best 
de hond dan meestal de rest 
As team bent ze heul stark 
in ’t schaopendrievers wark 
 
Strunen over ‘t heideveld 
daor bent ze arg op gesteld 
De herder, kudde en hond 
dartelt daor dan vrolijk rond 
 
En gaot de kudde weer langs 
ok al ben ik drok gangs 
Dan ren ik naor ‘t raom 
en kiek, hoe ze veurbij gaon  
 

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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