


 

www.exloovooruit.nl  2 
 

 

DE BOERHOORN    21e jaargang, november 2022 
 
 
Kopij voor het december nummer graag vóór 4 december 2022 naar: 
info@exloovooruit.nl  Het december boekje zal rond 14 december in de bus liggen.  
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij.  
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    6 Dorpshuisnieuws  
Blz.    8 Sinterklaas 
Blz.    9 Maaltijd Asielzoekers 
Blz.  11 Historische Vereniging 
Blz.  13 Dorpsraad 
Blz.  16 Zonnepark  / OSR 
Blz.  18 O.B.S. De Zweng 
Blz.  21 Schaop’ndansers 
Blz.  23 Exloër Keitjes 
Blz.  25 Oudejaarswandeltocht  / De Rol 
Blz.  29 Gebiedsfonds 
Blz.  32 Gedicht: Dréntse kebolters 
 
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 zijn in de maand november aangekomen, al zou je het qua temperatuur buiten 
niet zeggen. Nazomeren duurt lang dit jaar. In de Boerhoorn deze maand: Sinterklaas, 
knutselen, de Historische Vereniging, oudejaarswandeltocht, een inloopavond van de 
Dorpsraad, OSR en De Zweng. Verder wordt er een maaltijd bereid in het Dorpshuis 
voor de Asielzoekers die momenteel in Exloo verblijven. En tot slot nog de 
traditionele worstenactie van de Schaop’ndansers. 
 
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 141 €    953,00 

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

AGENDA  NOVEMBER en DECEMBER 2022: 

Wanneer Wat Waar 
9 november Dorpsraad 19:00 Dorpshuis 

11 november St.Maarten 17:30 Dorpshuis 
11 november Klaverjassen 19:30 Dorpshuis 

16 november Herfstknutselen 14:30 Dorpshuis 

19 november Sinterklaas Dorpshuis 
25 november Klaverjassen 19:30 Dorpshuis 

9 december Exloër Keitjes 13:30 Dorpshuis 
9 december Klaverjassen 19:30 Dorpshuis 

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

KLAVERJASSEN 
De resultaten van deze avonden kunt u terugkijken op onze website 
www.dorpshuisexloo.nl. Hier kunt u ook vele andere Dorpshuis zaken vinden. 
 
 
DONKERE DAGEN 

De dagen korter en de avonden/nachten langer, dus is het tijd om pogingen te doen 
om het knus en gezellig te maken. Het Dorpshuis is één van de deelnemers met een 
verlichte paal nabij de ingang. Dorpshuis ondersteunt de activiteiten met betrekking 
tot het plaatsen van de vele kerstboompjes in het dorp door hopelijk veel vrijwilligers. 
Begin december zijn ook vrijwilligers van de Vrouwen van Nu en van de Keitjes druk 
om het Dorpshuis intern te voorzien van kerstversiering.   

 

 

 
 
 

Nieuws van de Activiteitencommissie: 

We gaan 16 november herfstknutselen met de kinderen en hopen in december ook 
weer een knutselmiddag te organiseren.                                                                                                                
Op 19 november komt Sinterklaas naar Exloo. 

 

De agenda van de Activiteitencommissie: 

Op vrijdag 11 november tijdens St. Maarten is het Dorpshuis geopend en kunnen de 
kinderen iets lekkers halen. 

Op woensdag 16 november gaan we herfstknutselen (zie aankondiging verderop in 
deze Boerhoorn). 

Op zaterdag 19 november ontvangen we Sinterklaas met zijn pieten in het Dorpshuis 
(zie aankondiging verderop in deze Boerhoorn).  

http://www.dorpshuisexloo.nl/
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      (Advertentie) 
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DORPSHUIS GAAT MAALTIJD BEREIDEN VOOR DE IN EXLOO OPGEVANGEN 
VLUCHTELINGEN 

Op 18 november a.s. worden de 24 achter de sporthal Exloo opgevangen vluchtelingen 
en de 9 die verblijven op camping Exloo uitgenodigd voor een warme maaltijd in het 
Dorpshuis. Ze worden om 16.00 uur verwacht en welkom geheten door het bestuur van 
het Dorpshuis. 
Inloopavond:                                                                                                                                                          
Op de gehouden inloopavond, waar de inwoners van Exloo de informatie over de komst 
hebben gehoord, bleek dat veel van de aanwezigen spontaan bereid waren iets te 
ondernemen voor deze groep mensen. Het bestuur van het Dorpshuis roept vrijwilligers 
op via e-mailadres info@dorpshuisexloo.nl of telefoonnummer 06-30717790 zich te 
melden om op deze dag (een deel ervan) te helpen met allerlei zaken die verband 
houden met deze maaltijd. Op 16 november om 19.30 uur zal er in het Dorpshuis 
vooroverleg zijn om tot een goede taakverdeling te komen die ertoe moet leiden dat we 
18 november een warme maaltijd in een gezellige sfeer kunnen serveren.  
Wij zien jullie reactie graag tegemoet. 

 
(Advertentie) 

 

 

 
 

  

 

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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       (Advertentie) 

 
 

 
 



 

www.exloovooruit.nl  11 
 

DE BOERHOORN WORDT GEBLAZEN 
Donderdagavond 10 november vertelt 
Albert Metselaar uit Hoogeveen voor de 
historische vereniging Carspel Oderen over 
de boerhoorn. Hij vertelt niet alleen, maar 
hij komt met een flinke hutkoffer vol met hoorns. Een lezing over 

de geschiedenis van de boerhoorn, de schepershoorn, bakkershoorn en de Bijbelse 
sjofar of bazuin. Aanvang 20.00 uur in diner-café Bussemaker in Exloo.  
Allerlei hoorns 
Albert Metselaar uit Hoogeveen is zo ongeveer 40 jaar geleden begonnen met het 
onderzoek naar alle natuurhoorns die hij tegenkwam in oudheidskamers, musea en 
particuliere verzamelingen. Ook leerde hij een blazende hoorn te maken van een 
natuurlijke hoorn. In de praktijk combineert hij alles. Hij neemt allerlei hoorns mee en  
ze hebben allemaal met elkaar te maken. En soms ook weer niet. Waarover hij praat, 
heeft hij veelal ook bij zich. Zo gaat er een wereld open van beeld en geluid.  

Op alles wordt geblazen.  
Verwacht geen melodieuze muziek. We komen terecht in een wereld 
van klankcodes, die zo oud is als het oude testament en de hunebedden 
van Drenthe. Of zelfs nog ouder. Wilt u weten hoe u  het best op een 
oeros  kunt jagen? Dan moet u er bij zijn. Leden en gezinsleden van de 

leden van de vereniging hebben gratis toegang en niet-leden kunnen de lezing 
bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon.  

 
 

      (Advertentie) 
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 UITNODIGING  UITNODIGING UITNODIGING   

 

Aan de inwoners van Exloo, 

Na 2 jaar van betrekkelijke stilte kunnen we weer bij elkaar komen. 

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo nodigt u hierbij uit voor een 
bijeenkomst op: 

 

                 9 november, aanvang 19.00 uur, Dorpshuis te Exloo. 

 

Er zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen.  

Bijvoorbeeld:  

• De laatste ontwikkelingen m.b.t. Hallenhoes en Het Plein. Al met al zijn we hier 
4,5 jaar druk mee geweest.  

• Er zijn mededelingen over Het Hofje (ex Smeman) en misschien de Smidswal.  

• OMNI; een andere manier van besturen.  

• Wonen; is er plek in Exloo.  

• Narrowcasting: waar hebben we het over.  

• Gemeentezaken: van de gemeente hebben wij de vraag voorgelegd gekregen 
hoe wij als inwoners het herstraten van de Meerweg zien. De Meerweg is 
binnen 1 tot 3 jaar toe aan herstraten. Wij gaan hier niet over beslissen; uw 
mening wordt gevraagd. Er zal eerst overleg met de aanwonenden van de 
Meerweg plaatsvinden.  

Er zullen ongetwijfeld nog een aantal onderwerpen aan de orde komen maar daar 
komen we nog op terug. Indien u zelf onderwerpen aan de orde wilt stellen dan 
kunt u deze laten toekomen aan: Dorpsraadexloo@outlook.com. M.b.t. de 
voortgang van bepaalde zaken die u als inwoner aangaan, deze kunt u vinden op 
onze website: https://www.exloo.info/dorpsraad . 

U bent 9 november van harte welkom. 

Bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo. 

 

.

mailto:Dorpsraadexloo@outlook.com
https://www.exloo.info/dorpsraad
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LEADER subsidie 

De Dorpsraad/Beheerstichting het Plein heeft € 150.000 subsidie bij 
LEADER Zuid-Oost Drenthe aangevraagd voor inrichting van het plein 
in het centrum van Exloo.  

Het “Smemanveldje”/Hofje is hier ook in opgenomen. Het Hofje gaat ook benut 
worden door schapen te stallen maar ook om een stukje nostalgie terug te halen. 
Berichten hierover vindt u elders in de Boerhoorn.                                                                       
LEADER:                                                                                                                                                            
LEADER is een Europese subsidie. De Lokale Actie Groep (LAG) is namens bewoners, 
ondernemers en gemeenten de trekker van het LEADER programma. Op 7 oktober jl. 
kregen we bericht van het LAG, dat ons de Leadersubsidie ad € 150.000 is toegekend. 

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

ZONNEPARK EXLOOSCHE LANDEN 

Aan de inwoners van de Boermastreek en Exloo: 

Groen Leven heeft aangeboden een aantal moestuintjes gereed te maken voor 
gebruik. E.e.a. is gelegen op het terrein van de zonnepanelen. Indien u belangstelling 
heeft, laat het ons weten via: e-mailadres: dorpsraadexloo@outlook.com of 
telefoonnummer: 0623479222 

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

 
Speciaal aanbod volleybalvereniging OSR 
 
Vanaf 1 november start de volleybalvereniging OSR in Exloo met  een nieuwe 
trainingsgroep voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12-16 jaar. De eerste 3 
maanden bieden wij dit gratis aan, dus geen lidmaatschapskosten.  
 
De volgende voorwaarden zijn aan de deelname verbonden:  
- zelf  zorgen voor zaalschoenen en sportkleding.  
- aanmelding/info via info@vollybalOSR.nl of tel 0591-549515. 
 
Heb je interresse, meld je dan zo spoedig mogelijk aan. Bij voldoende aanmeldingen 
starten wij op 1 november. Nogmaals de trainingen zijn de eerste 3 maand gratis. 
 
Tijdstip en plaats van training: Sporthal Exloo elke dinsdag van 16.30 - 18.00 uur. 
 
    

mailto:dorpsraadexloo@outlook.com
mailto:info@vollybalOSR.nl
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Wat is het nog prachtig weer zo in oktober. De herfstkleuren 
komen mooi tot hun recht, zeker met de prachtige zon van 
de afgelopen dagen. 
De herfstvakantie zit er weer op en we kunnen er weer 
tegenaan. Niet alleen de kinderen, maar ook de 
leerkrachten. 
 
Kinderboekenweek 
Dinsdag 4 oktober hebben groep 1 en 2 samen met de peuters de kinderboekenweek 
feestelijk geopend met het boek “de gele ballon”, die voor deze gelegenheid, “de 
groene ballon” werd. Dit omdat het thema Gi-Ga-Groen is. Het was een erg gezellig 
gebeuren met enthousiaste kinderen. 
 
Ook zijn we begonnen met het thema herfst met het daaraan gerelateerde NME-
project “Paddenstoelen". 
Na de herfstvakantie zijn we verdergegaan met het thema herfst. De taal- en 
rekenactiviteiten worden zo mogelijk met natuurlijk materiaal gegeven, zoals optellen 
met spinnen en splitsen met beukennootjes. 
De letter H (van herfst) wordt geleerd en, als het weer het toelaat, gaan we zoveel 
mogelijk naar buiten, de natuur in. 
 
Naast het naar buiten gaan doen we in onze groep veel activiteiten waarmee we de 
kinderen de liefde voor boeken willen bijbrengen en daarmee later tot het lezen van 
boeken willen aanzetten. Een greep uit deze activiteiten is veel voorlezen, het 
bespreken van boeken, hoe deze eruitzien, wie het boek heeft geschreven, wat je op 
de achterkant van een boek vaak kunt lezen enz. In de klas hebben we een leeshoek 
en wekelijks gaan we naar onze bibliotheek waar de kinderen gezamenlijk een boek 
kiezen, dat boek is dan een week lang boek van de week en wordt voorgelezen 
tijdens het fruiteten. 
 
In groep 3 en 4 brengen wij verschillende boeken onder de aandacht. Dit hebben we 
gedaan door middel van een boekendans. Op de stoelen van de kinderen liggen 
boeken. Muziek stopt, je gaat zitten op de stoel en pakt het boek. Eerst de achterkant 
lezen, titel, plaatjes bekijken en een stukje lezen. Na een aantal rondes: wie heeft er 
een boek gevonden wat je graag zou willen lezen. We werken op deze manier bewust 
aan boekpromotie. 
 
Wat is lezen toch heerlijk! Even dromen met je ogen open, even in een andere wereld 
zijn, of gewoon heerlijk nieuwe dingen leren. Voor iedereen is er wel een boek dat 
aanspreekt. Ook in groep 5 en 6 nemen we de tijd om heerlijk te lezen en doen 
regelmatig een activiteit om lezen te stimuleren. We hebben, net als groep 3 en 4, 
ook een boekendans gedaan.  
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5 minuten lezen en zodra de muziek begint lopen we rond. Gaat de muziek uit, dan ga 
je snel het boek lezen waar je bij staat. Dit deden we 5 keer. Daarna gingen we kiezen 
en bespreken welke boek het leukste was en waarom je dat boek wel eens zou willen 
lezen. De kinderen hebben zelfs een voorwerp gezocht dat bij hun boek past. 
 
Tijdens de Boekenweek wordt er ook altijd een voorleeswedstrijd gehouden. Dit jaar 
was het op donderdag 6 oktober. Er hadden zich 8 kinderen opgegeven en op de dag 
zelf kwam daar een negende deelnemer bij! We vonden het heel leuk dat Jort ook 
ging voorlezen. Er doen niet zo vaak jongens mee aan de wedstrijd. Super gedaan 
Jort! De andere deelnemers waren: Cleo, Daniek, Tess, Puck, Noor, Benthe, Caitylin 
en Kaylee. Alle meiden en Jort hebben thuis en op school goed geoefend. Ze moesten 
een inleiding voorbereiden en een goed stukje kiezen om voor te lezen. Dat stukje 
mocht niet langer duren dan vijf minuten. De jury vond de stukjes ook allemaal goed 
gekozen. De één was erg grappig, de ander juist weer heel spannend. Alle deelnemers 
hebben mooie complimenten ontvangen van de jury, bestaande uit juf Christel en Juf 
Janine. Iedereen mag zich een winnaar noemen! Een wedstrijd kent natuurlijk ook 
een winnaar. En er kan er maar één de winnaar zijn en dat is dit jaar Caitylin. Caitylin 
mag onze school nu vertegenwoordigen in de volgende ronde. Zet hem op Caitylin! 
 
Groep 5 en 6 
Tijdens het thema ’Paddenstoelen’ van het NME-project gingen we op paddenstoelen 
jacht. In het bos, op het voetbalveld, maar ook gewoon rondom school. Wat zie je 
veel wanneer je goed kijkt! We leren veel over paddenstoelen en kijken onze ogen 
uit. 

   
 
Met Blink hebben we het over aardse extremen. Daar hoorde een les bij over 
schuivende aardplaten en het effect ervan. Er is een hele mooie manier voor om te 
laten zien hoe het gaat. En zo fijn om daarna 'het effect’ op te mogen eten. Wij 
hebben dit schuiven uitgeprobeerd met chocolade. 
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Sportdag groep 7/8 
Op vrijdag 23 september had groep 7/8 de jaarlijkse sportdag. Rond 08:45 uur 
kwamen we aan bij de sportvelden in Tweede Exloërmond. De kinderen maakten 
daar snel kennis met hun groepje. Kinderen van verschillende scholen zaten bij elkaar 
in het groepje. Na het kennismaken ging het sporten snel van start. Er werden eerst 
vijf rondes met verschillende spellen gedaan. Na vijf rondes hadden we een korte 
fruitpauze. Hierna gingen we opnieuw vijf rondes met spelletjes doen. Uiteindelijk 
heeft elk groepje 10 verschillende activiteiten afgewerkt. Na alle spellen was het tijd 
voor een lunchpauze. De lunchpauze vloog voorbij, want al snel werden we 
opgeroepen om klaar te staan voor de estafette en het touwtrekken. Bij de estafette 
en het touwtrekken gingen de teams fanatiek de strijd aan met elkaar. Het heeft ook 
winst opgeleverd voor een aantal kinderen van groep 7/8. Senn en Jort hebben met 
team ´Nederland´ de winst binnengesleept bij het touwtrekken. De sterren van 
‘Oostenrijk’, dat bestond uit Benthe, Evi en Nienke, wonnen na diskwalificatie van 
team ‘Nederland’ uiteindelijk de estafette. We waren ook een ster in het elkaar 
aanmoedigen tijdens de estafette en het touwtrekken. Uiteindelijk was iedereen blij 
en trots! Het was een geslaagde dag! 
 
Kinderpostzegels 
 
Wat een prachtig bedrag hebben de kinderen van groep 7 en 8 
binnengehaald! Iedereen die heeft bijgedragen aan dit bedrag, 
enorm bedankt! 
 
Paddenstoelen 
Evenals alle andere kinderen van de school heeft ook groep 7/8 
een bezoekje gebracht aan het bos om paddenstoelen te vinden en ze later in de klas 
te bestuderen. 
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Volksdansgroep “de Schaop’ndansers” 

                 3 december 

       Worstenactie verkoop 
Zaterdag 3 december komen de leden van de 
Schaop’ndansers weer bij u langs voor de verkoop van de 
droge worsten voor de vereniging. 

De worsten komen lokaal uit eigen dorp van: 

                &                  

 

Ook dit jaar kunnen wij ze weer aanbieden:  3 stuks á € 10 
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Het eerste Lustrum voor de Exloër Keitjes 
Een gezellige middag met de Exloër Keitjes. 
Vele voorbereidingen gingen hieraan vooraf om deze middag in te vullen. 
Hoe leuk is het als er kindertjes van de gymnastiek vereniging ”De Eendracht” 
uit Exloo kunnen optreden en daarna een of andere dansgroep “De Fliere-
fluiters” uit Exloo? En aan het einde van de middag een grote verloting. 
De dag voor het feest is de zaal al ingedeeld en mooi versierd door al onze 
vrijwilligers en er werd gerepeteerd, “de generale“ wat vele uurtjes lach en 
zweet heeft gekost. 
Om twee uur ‘s middags zijn al onze gasten aanwezig. Koffie/thee met gebak 
werd rondgedeeld en onze voorzitster opende het feest.  
Ook de voorzitter van het Dorpshuis sprak even en Week in Week uit maakte 
foto’s. 
Ondertussen stonden de kindertjes al klaar achter het gordijn om de stoelen-
/hoepeldans te gaan doen samen met enkele vrijwilligers. 
Vrolijke klanken, de stoelendans wat iedereen wel kent vanuit zijn kindertijd. 
Daarna werden ze nog bezig gehouden met ballonnen “hooghouden”. 
Na al deze vrolijkheid van de kindertjes werden de drankjes rondgedeeld en 
geproost op onze 5-jarig jubileum. 
Onze vrijwilligers gingen rond om lootjes te verkopen voor de grote verloting 
en de hapjesschaal ging een paar keer in het rond. 
Al onze prijzen en hapjes zijn mede mogelijk gemaakt door al onze sponsoren 
en vrijwilligers. 
De Rijdende Winkel Schutrups, De landwinkel, Natuurlijk Fit, Snackbar Exloo, 
De Spar, Puur Ambacht, De Bloemerie, Pedicure Marga Komduur, Onze 
Vrijwilligers. 
Super, super, bedankt! 
Na de grote pauze werd het tijd voor onze dansende Flierefluiters uit Exloo, 
nog nooit van gehoord? 
Na enige voorbereiding ging het doek open en de muziek, gitarist “Sjors”, zette 
in met de klanken van “Theo, wir fahren nach Lodz” van Vickey Leandros. 
De deuren gingen open en de rollatordansgroep kwam van beide kanten de 
zaal in, je wist even niet waar je moest kijken. 
Na een aantal coupletten zat iedereen van de Flierefluiters goed op maat.  
De pasjes werden gelijkmatig uitgevoerd, draaiende rondje naar voren en naar 
achteren, zwaai, zwaai, zwaai… ″und dann geht’s los!″ 
De Flierefluiters gingen op hun rollator zitten en de gitarist ging over naar rock 
and roll, ″One, two, three o’clock″ van Bill Haley. 
Lachwekkend, de Flierefluiters dansten en pierewaaiden alle kanten op. 
Al met al een geslaagde show, met dank aan al onze vrijwilligers. 
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Aan het einde van de middag werden de lootjes getrokken, de vele prijsjes 
werden uitgedeeld. 
Het Dorpshuis bedankte het bestuur met een boeket bloemen en de 
vrijwilligers voor hun geweldige inzet voor de Exloër Keitjes. 
Wij hebben een gezellige groep samen met de Exloër Keitjes.  
Wij hopen dan ook u nog vaak terug te zien bij onze activiteiten. 
Onze volgende activiteit is op vrijdagmiddag 9 december in ons Dorpshuis. 
 
Bel gerust voor meer informatie over de Exloër Keitjes. 
Dini  ——0681049176     Alie  —— 549112     Marga   —— 549582 

 



 

www.exloovooruit.nl 25 
  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
IJsver. De Rol houdt op 21 november na 2 jaar weer haar 
algemene ledenvergadering. Hierbij wordt u weer 
uitgenodigd om te komen als u tijd hebt. 
Aanvang: om 20.00 uur.   
Locatie: de kantine van voetbalvereniging HOVC te Exloo. 
 
Bestuur De Rol 
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Nieuwsbrief november 2022 
 
Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek 
Evaluatie 1e ronde Gebiedsfonds 
 
Begin september 2022 hebben alle aanvragers van de 1e ronde het ingevulde 
evaluatie formulier teruggestuurd naar de werkgroep. 
Op woensdag 26 oktober 2022 is de 1e ronde van het fonds met de belangstel-
lenden geëvalueerd in het Dorpshuis Exloo. De uitkomst van zowel het 
evaluatieformulier en de ingebrachte reacties van de belangstellenden zijn 
samengevat goed te noemen. 
Leerpunten 1e ronde: 
- offertes moeten actueel zijn, dus niet gedateerd; 
- en de aanvrager moet aangeven of hij/zij BTW plichtig is (het aanvraag-  
formulier 2023 is hierop aangepast) 
 
Meerdere respondenten hebben aangegeven dat men de eigen bijdrage van 
25%, beschreven in artikel 10 van de beoordelingscriteria, te hoog vindt, met 
name voor de minder financieel draagkrachtige clubs.  
Tevens vindt men het lastig de vrijwilligersuren in beeld te brengen.  
 
Wijziging artikel 10 van de Beoordelingscriteria 
Huidige artikel 10 van de Beoordelingscriteria. 
- Er is geen 100% bijdrage mogelijk; de maximale bijdrage is 75% 
- Minimaal 10% zelfwerkzaamheid wordt gevraagd. 
  
De ingebrachte reacties van de evaluatie zijn besproken in de werkgroep en 
mede gelet op de huidige economische crisis, waardoor veel clubs en 
verenigingen het moeilijk hebben, is besloten om artikel 10 te wijzigen. 
 
Nieuw artikel 10 
Dit luidt nu als volgt: 
10. Er is geen 100% bijdrage mogelijk; de maximale bijdrage is 90% 
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Aanvraagperiode  2e ronde start 5 december 2022 en de indieningstermijn 
duurt tot 5 februari 2023 
 
Doordat artikel 10 van de Beoordelingscriteria is gewijzigd heeft de werkgroep 
besloten dit eerst te moeten publiceren en dat gebeurt in de november editie 
2022 van de Boerhoorn en op de website van de Dorpsraad.  
Alle belangstellende aanvragers krijgen hierdoor notie van de wijziging en 
alsnog de gelegenheid een eventuele aanvraag in te dienen.  
 
Hoe kom ik aan het aanvraagformulier 2e ronde 2023 
Het aanvraagformulier voor de 2e ronde is vanaf 5 december 2022 te verkrijgen 
op aanvraag bij de dorpsraad per e-mail dorpsraadexloo@outlook.com of te 
downloaden van de website. 
 
Aandachtspunten 
Wat voor een ieder geldt, ook voor de projecten waarvoor al geld is toegekend:  
- Informeer vroegtijdig bij de gemeente of je voor een project / (bouw-)plan 
een melding moet doen, of een vergunning of een bestemmingplan aanpassing 
nodig bent. Dit kan best langer duren dan je denkt. 
 
Contact  
Vragen of op-/aanmerkingen mag u sturen naar het e-mailadres van de 
Dorpsraad, dorpsraadexloo@outlook.com, of  tel.: 06-46090149. 

mailto:dorpsraadexloo@
mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl
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Dréntse kebolters 
 
In ‘t bos bij Exloo 
ziej ze maor zo 
Kleine mannegies 
soms ok vrouwgies 
 
Ze bent niet zo groot 
hebt een muts in ‘t rood 
Een broek zo gruin as gras 
en een mooie blauwe jas 
 
Ze zit op een paddenstoel 
bekiekt vanaof daor de boel 
Jao, neisgierig bent ze wel 
‘t Dréntse kebolterstel 
 
Ze maokt geen lewaai 
maor bent echt niet saai 
Ze mugt geern lol trappen 
en giebelt om hun grappen 
 
En as ze begunt te gaopen 
is ‘t tied om te gaon slaopen  
Dat doet ze niet in een hangmat 
maor in een knus nustie van blad 
 
De kebolters bent ijdeltuitjes 
dus as je ‘t bos in gaot luitjes 
En gao je achter de rakkertjes an  
maok der dan even een foto van 
En….. 
Löp daor toevallig al een fotograof bij 
doe em dan de groeten van mij! 
 

 
 
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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