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DE BOERHOORN

21e jaargang, september 2022

Kopij voor het oktober nummer graag vóór 2 oktober 2022 naar:
info@exloovooruit.nl Het oktober boekje zal rond 12 oktober in de bus liggen.
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij.

INHOUD
Blz. 5
Blz. 7
Blz. 8
Blz 10
Blz 12
Blz 14
Blz 16
Blz 15
Blz 21
Blz. 23

Voorwoord / Donatiemeter / Agenda
Dorpshuisnieuws
Exloër Keitjes
Jeu de Boules
Vrouwen van Nu
Peuter Kidz!
Alzheimer Café
Drentstalige novelle
Dorpsbelangen
Gedicht: Boeren

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
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Voorwoord
De vakanties zijn weer voorbij, de scholen beginnen weer. Ook de Boerhoorn
verschijnt weer met een aantal mededelingen van het Dorpshuis aangaande de
Rommelmarkt. Verder een oproep van de activiteitencommissie voor het knutselen
en een bijdrage van de Keitjes, de Jeu de Boules vereniging en de Vrouwen van Nu.
Het Alzheimer Café staat nog op de agenda en Peuter Kidz!
En deze keer niet alleen een gedicht van onze Hennie maar ook een artikel over een
Drentstalige Novelle die ze samen heeft geschreven met Jan Bruins.
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
2019
2020
2021
2022

AANTAL DONATEURS
159
171
158
139

BEDRAG
€ 1029,50
€ 1269,50
€ 1201,00
€ 933,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA SEPTEMBER EN OKTOBER 2022:
Wanneer
Wat
Waar
11 september
Rommelmarkt voor Dorpshuis
10:00-15:00 Dorpshuis
16 september
Klaverjassen
19:30 Dorpshuis
30 september
Klaverjassen
19:30 Dorpshuis
14 oktober
Exloër Keitjes
14:00-16:30 Dorpshuis
14 oktober
Klaverjassen
19:30 Dorpshuis
28 oktober
Klaverjassen
19:30 Dorpshuis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.exloovooruit.nl
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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
ROMMELMARKT DORPSHUIS
Op zondag 11 september organiseert het Dorpshuis een rommelmarkt, waarvan de
baten geheel voor ons Dorpshuis zijn. We beginnen om 10.00 uur met de verkoop van
alle aanwezige goederen en sluiten om 15.00 uur. (Of zoveel vroeger als alles
verkocht is). Ook proberen we weer een Rad van Fortuin te draaien. Prijsjes voor het
rad zijn van harte welkom. We hebben al weer wat mooie verkoopbare goederen
ontvangen of toegezegd gekregen. Goederen aanleveren kan op meerdere
momenten in week 36: Maandag 5/9 van 15.00-17.00 uur - dinsdag 6/9 van 19.0021.00 uur – donderdag 8/9 van 10.00-12.00 uur – vrijdag 9/9 van 19.00-21.00 uur en
tot slot zaterdag 10/9 van 13.00-17.00 uur.
Zondag hebben we uiteraard ook weer graag ondersteuning voor de verkoop nodig.
Graag de opgave naar info@dorpshuisexloo.nl of rbegeman@hetnet.nl. Ook graag
even aanmelden als je al eens vaker hebt geholpen. Alvast weer veel dank.
KLAVERJASSEN
We zijn in het Dorpshuis weer begonnen met onze gezellige klaverjasavonden. Zo om
de 14 dagen op de vrijdagvond. De avond inleg is € 3,- en er zijn op alle avonden 4
leuke prijsjes voor de eerste, tweede en derde prijs en een poedelprijs. Ook krijgt u
tijdens het kaarten enkele snackjes aangeboden. Schroom niet en kom gerust een
keertje meekaarten. We beginnen om 19.30 uur.
ALGEMEEN
Bekijk ook eens onze vernieuwde website www.dorpshuisexloo.nl. Het is een
mooie site met veel dorpse aangelegenheden.

Nieuws van de Activiteitencommissie:
Als deze Boerhoorn verschijnt zijn de schoolvakanties weer voorbij. We gaan
binnenkort kijken welke activiteiten we kunnen organiseren. We willen graag weer
een start maken met het kinderknutselen.
Kinderknutselen:
We hebben inmiddels één enthousiasteling gevonden om de organisatie van het
kinderknutselen over te nemen. Dat is natuurlijk super fijn, maar we zoeken nog
minstens twee anderen die ook willen helpen bij de organisatie. Hierbij dus nogmaals
een oproep:
Lijkt je het leuk om het knutselen te gaan organiseren, neem dan contact op via
info@dorpshuisexloo.nl.
Wat zou het leuk zijn als we rond de herfst weer een knutselmiddag kunnen
organiseren!!
www.exloovooruit.nl
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Hoog zomer, 32 graden
Vrijdag 12 augustus zouden we op stap met de Exloër Keitjes, met de bolderwagen
richting Gasselte, ‘t Maotie.
Mooi weer willen we graag, maar 32 graden is te gek. De tocht werd afgelast en
uitgesteld naar vrijdag 19 augustus.
Het weer was nu 26 graden, prima te doen.
Restaurant ‘t Maotie in Gasselte, een mooie locatie, pannenkoeken eten.
Een mooie route werd er gereden, zingend door het bos richting Ees, Borger,
Drouwen, naar onze eindbestemming.
Onze vrijwilligers kwamen weer volop in actie, 25 gasten werden geholpen met het
in- en uitstappen van de bolderwagen. 2 auto’s reden er vooruit met 4 gasten,
rolstoel en 2 rollators. Heerlijk op het terras zitten onder de parasols, drankje erbij en
dan ons laten bedienen met overheerlijke pannenkoeken met allerlei lekkers d’r op
en een ijsje na.
Tegen 17:00 uur gingen we weer op huis aan.
Onze chauffeur had de terugreis een andere route: Bronneger, Buinen, Exloo.
Het was voor iedereen weer een gezellige middag op stap.
De volgende bijeenkomst is vrijdag 14 oktober, de Exloër Keitjes bestaan dan 5 jaar.
Wilt u ook eens meegenieten? Even een belletje naar een van ons.
Dini
0681049176
Alie
549112
Marga 549582

www.exloovooruit.nl
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Jeu de Boules vereniging zoekt nieuwe leden
Ongedwongen, vrij en blij bezig zijn in de buitenlucht. Dat wil toch iedereen!
Welnu, die mogelijkheid is er, want sinds kort heeft Exloo een Jeu de Boulesbaan.
Toegankelijk voor iedereen ongeacht de leeftijd. Samen of in groepsverband.
U kunt het spelen op elk gewenst moment, in de ochtend, in de middag of in de
avond en op alle dagen van de week. Waar wacht u nog op, kom het eens proberen.
Het enige wat u nodig heeft is een set ballen met een “but” (cochonnet).
En vervolgens wilt u waarschijnlijk lid worden van de vereniging “Onder de Linden”.
Hoort, zegt het voort en zoals de Fransen zeggen … Knallen met die ballen!
Voor informatie kunt u mailen naar voorzitter Gilly Lokerse
via gillylokerse@gmail.com

(Advertentie)
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Na een voor ons goed verlopen Schaapsscheerdersfeest met verkoop van kniepertjes
en een verloting gaan we na de vakantieperiode weer van start met de tweede helft
van ons verenigingsjaar.
Omdat onze secretaresse Joke Sijmons gaat verhuizen, worden haar taken tot het
eind van het jaar overgenomen door Greet van der Walle.
Op 5 september starten we weer met de gym groep van 09.30 tot 10.30 uur in de
sporthal onder leiding van Meta Koerts. De bowlinggroep gaat ook weer van start op
een nog nader te bepalen datum. We bowlen bij de Oringermarke in Odoorn op
dinsdagavond, één keer in de veertien dagen, aanvang 20.00 uur.
De handwerk/knutsel ochtend gaat weer van start en we hopen ook het
bloemschikken weer te kunnen aanbieden.
Het programma voor de tweede helft van dit jaar is:
15 september De wensambulance
20 oktober
Modeshow, verzorgd door Fam Fam uit Borger
17 november Foto’s rondom Exloo, vertoond door Koos Roggeveld
22 december Kerstviering. Hopelijk kan deze nu, na twee jaar, weer doorgaan.
Onze afdelingsavonden worden gehouden in het Dorpshuis van Exloo op de derde
donderdag van de maand, aanvang half acht.
Wil je lid worden van onze vereniging of eventueel informatie, mail dan met
vrouwenvannuexloo1@gmail.com of een telefoontje naar 549210 mag ook.
Op onze website www.vrouwenvannu.nl/exloo is veel informatie te vinden.
(Advertentie)
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Peuter Kidz! – Voorschool De Zweng zit in Exloo, waar zij samen met de basisschool
De Zweng zijn gehuisvest. Juf Manda zit daar 4 dagdelen per week om maximaal 8
peuters lekker te laten spelen en leren.
Bij voorschool De Zweng hebben we verschillende hoekjes waar naar hartenlust
gespeeld, geknutseld en gezongen kan worden. Ook doen we samen activiteiten in de
kring. We bieden de peuters een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zichzelf
kunnen zijn. We gebruiken een terugkerend dagritme, want daarmee is er voor de
kinderen een duidelijke structuur. Dat geeft een vertrouwd gevoel.
We werken met verschillende thema’s die aansluiten op de interesses van de
kinderen. Ook aan bijzondere dagen en
gebeurtenissen besteden we met de peuters de
nodige aandacht. Spelen voor later, dus!
Als er vragen of bijzonderheden over de peuters zijn,
kunnen die bij het halen en brengen met de
pedagogisch medewerker besproken worden. Is er
meer tijd nodig dan maken we een afspraak voor een
langer gesprek.
We zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
open van 8.30 tot 12.30 uur.
De droom van voorschool De Zweng is om voor zoveel mogelijk peuters uit Exloo het
verschil te maken door ze de kans te geven om zich in een veilige en vertrouwde
omgeving spelenderwijs te ontwikkelen. Op die manier bieden we alle kinderen
gelijke kansen en geven we hen een eerste zetje op weg naar zelfstandigheid en het
benutten van hun unieke talenten. Meer weten over voorschool De Zweng, neem dan
contact met ons op: 06 134 914 87 of mail met info@peuterkidz.nl

www.exloovooruit.nl
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Verrassende Drentstalige Novelle
Jan Bruins uit Dedemsvaart en Hennie Stokker-Stadman uit Exloo, twee schrijvers,
twee Novelles in één boek.
In het Huus van de Taol in Beilen is een Novelle in het Drents gepresenteerd. Twee
schrijvers, Jan Bruins uit Dedemsvaart en Hennie Stokker-Stadman uit Exloo hebben
een bijzonder verhaal neergezet. Beiden zijn al jaren lid van een schrijfwerk-club bij
het Huus van de Taol. In deze club werkt men met opdrachten. Zoals het schrijven
van verhalen en gedichten met een bepaald thema. Tijdens de Corona is het idee
ontstaan om een grote opdracht te maken. Een Novelle, deze moest als uitgangspunt
een historisch figuur hebben en voor een deel spelen in Drenthe. De afronding van
het verhaal moest plaatsvinden in de huidige tijd. Er kwam veel onderzoekwerk aan
te pas. Een hele uitdaging. Van de vijftien leden zijn er uiteindelijk twee schrijvers
overgebleven om de opdracht te voltooien. Jan Bruins heeft het verhaal ‘De
Vluchteling’ geschreven. Hierin volgt de persoon Nelson Mandela een uitdagende
weg van Rwanda, Oost-Afrika naar het Drentse land. Dit is op een niet alledaagse,
maar boeiende manier beschreven. Hennie Stokker-Stadman uit Exloo heeft het
verhaal ‘De Nachtegaal’
geschreven. In dit verhaal zet ze
gebeurtenissen van medewerkers
in de zorg af tegen de
ontwikkelingen in de verpleging die
door mensen als Florence
Nightingale opgezet zijn. In het
verhaal worden afwisselend de
ontwikkelingen van twee
generaties beschreven. De periode
van Florence Nightingale en het
hedendaagse Corona tijdperk. De
problemen waar men tegenaan
loopt, maar ook het leven naast de
zorg speelt een rol. Zoals liefdes,
jaloezie en wat daar zoal bij hoort.
De schrijvers delen ieder op een
eigentijdse manier het leven van
Nelson Mandela en Florence
Nightingale met de lezer. Het
Drentstalige boek, €10.00, is
verkrijgbaar via de Webshop van
het Huus van de Taol,
www.huusvandetaol.nl. Info
henniestokker@hotmail.com.
www.exloovooruit.nl
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Dorpsbelangen Exloo
Dit is een bericht voor al onze donateurs.
Wij vragen u ons ook in 2022 te willen blijven ondersteuenen.
In oktober/november 2022 zal Dorpsbelangen de lidmaatschapscontributie
2022 weer innen bij de mensen die een automatische incasso hebben
afgegeven.
Voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven vragen wij u de
lidmaatschapscontributie van € 5,00 per jaar via de bank aan ons over te
maken: Regiobank NL 78 RBRB 0947 8811 74 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Exloo.
Graag met vermelding van naam en adres.
Bent u geen lid en wil u dit worden, meld u dan aan via het mailadres:
Dorpsbelangenexloo@gmail.com
Vriendelijk groet, Het bestuur van Dorpsbelangen Exloo
(Advertentie)

www.exloovooruit.nl

21

(Advertentie)

www.exloovooruit.nl

22

Boeren…

Oonze boeren
bent over de toeren
En kwaod met mekaor
dat is ok niet zo raor
Ze warkt alle daogen
zunder te klaogen
Een mooi bedrief runnen
dat moeij ze gunnen
In Den Haog denkt ze aans
ze geeft boeren geen kaans
Nee, ze wilt ze vöt hebben
in plaots van te redden
Der staot veul op ‘t spel
snapt ze dat daor wel
Nee, ik denkt ‘t niet
men wil ze allén maor kwiet
Gezinnen gaot der an onderdeur
je vraogt je af waorveur
Waorom draait men de boer
toch zun onverdiende loer
Der heerst raodeloosheid
deur ‘t Haogse beleid
Helpt aal dat protesteren?
nee, dan maor demonstreren
De boeren bent ‘t zat
dus gaot ze op pad
De trekkers gaot met
en wordt overal neer zet
Helaos, in ‘t heule land
löp ‘t wel is oet de hand
Gevaoren veroorzaoken
dat is niet goed te praoten
www.exloovooruit.nl
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Gemoederen hoopt zich op
dan kent men soms geen stop
Boeren wilt der veur gaon
volop vechten veur hun bestaon
Daorom zet ze dizze stappen
elk kan/wil dit niet snappen
Maor ‘t zal je overkommen
dat je alles wordt afnommen
Verschillende reacties
kriegt boeren op hun acties
De één het der begrip veur
een aander rak oet zien humeur
Hoe aj der ok over denkt
de boer wordt ’t meeste krenkt
Het is arg dat ‘t zo moet gaon
Waorom …
kan men niet op één lien staon!!!

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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