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DE BOERHOORN    22e jaargang, maart 2023 
 

Kopij voor het april nummer graag vóór 2 april 2023 naar: info@exloovooruit.nl  
Het april boekje zal rond 12 april in de bus liggen.  
S.v.p. hiermee rekening houden bij aanlevering van kopij.  
 

INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7  Dorpshuisnieuws / Haontie op een Stokkie 
Blz.  10 Gezondheidsmarkt 
Blz.  11 Schaapskudde 
Blz.  12 Pubquiz 
Blz.  13 PuberQuizzz 
Blz.  15 Voevke  / Ondernemersvereniging 
Blz.  16 Kaatje 
Blz.  17 Toneelvereniging Nut en Genoegen 
Blz.  18 Werkgroep Gebint en Schoolfeestcommissie 
Blz.  20 O.B.S. De Zweng 
Blz.  23 Dorpsbelangen spinsters / OSR volleybal 
Blz.  25 Dorpsbelangen jaarvergadering 
Blz.  27 Exloër Keitjes 
Blz.  29 Schaop’ndansers 
Blz.  30 Dorpsraad 
Blz.  34 NL Doet kippenhok / Speeltuin bestuurslid gezocht 
Blz.  36 Gedicht: Aordbevingen 
 
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 
Deze maand een boordevolle Boerhoorn met aankondigingen Paasvuur, Pubquizen 
en Haontie op een Stokkie.  
Verder bijdragen van de Schaapskudde, Toneel, De Zweng, de Keitjes en de 
Dorpsraad. Dorpsbelangen zoekt spinsters en houdt ook haar jaarvergadering. 
En gelukkig is er ook een stukje van onze Kaatje en een gedicht van Hennie. 
 
Veel leesplezier, 
namens de redactie, 
 
Hendrik Gelijk 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2023?  

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

JAAR AANTAL DONATEURS BEDRAG 
2020 171 €  1269,50 

2021 158 €  1201,00 

2022 145 €  1018,00 
2023 13 €    148,50 

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

AGENDA MAART EN APRIL 2023 : 

Wanneer Wat Waar 

  8 maart Dorpsraad inloop bewoners Exloo 19:00 Dorpshuis 
10 maart Klaverjassen 19:30 Dorpshuis 

11 maart NL Doet Speeltuin 
18 maart Pubquiz voor tieners 19:30 Wapen van Exloo 

24 maart Klaverjassen 19:30 Dorpshuis 
29 maart Jaarvergadering Dorpsbelangen 19:30 Dorpshuis 

  2 april Haontie op een Stokkie 10:30 Dorpshuis 

  7 april Klaverjassen 19:30 Dorpshuis 
  9 april Paasvuur 19:30 Buinerweg 

14 april Exloër Keitjes Intratuin 13:15 Dorpshuis 
15 april Pubquiz 20:00 Dorpshuis 

23 april Gezondheidsmarkt  13:00 ‘t Rond Bargie 

27 april Koningsdag in de speeltuin Speeltuin  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 
 

 
Nieuws van de Activiteitencommissie: 

We hebben 2 activiteiten in april in de planning staan: het Paasvuur en weer een Pubquiz. 

Daarom graag het snoeiafval bewaren voor het Paasvuur!! 

De agenda van de Activiteitencommissie: 

Op zondag 9 april a.s. (eerste Paasdag): Paasvuur (zie verderop in de Boerhoorn). 

Op zaterdag 15 april a.s.: Pubquiz (zie verderop in de Boerhoorn). 

We hebben nog geen nieuwe datum voor het knutselen, maar achter de schermen 
zijn we nog steeds bezig. We hopen binnenkort met een datum te kunnen komen,  
we houden jullie op de hoogte.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Haontie op een Stokkie” 
Op zondag 2 april  2023 organiseert Dorpsbelangen het traditionele “Haontie op een 
Stokkie” in Exloo. 
De kinderen uit Exloo worden uitgenodigd om een “Haontie op een Stokkie “ mooi te 
versieren. We hopen dat er velen kinderen samen met de Paashaas meelopen in de 
optocht vanaf het Dorpshuis naar het Rond Bargie om daar samen eieren te zoeken. 

 Het programma   
Tot 10.30 uur verzamelen bij het Dorpshuis aan de Hoofdstraat 58A Exloo. 

- 10.30 uur vertrek van de optocht naar het hol van de 
Paashaas. 

- Kinderen mogen eieren zoeken 
- Uitreiking van de cadeautjes 
- Koffie voor de volwassenen 
- Chocolaatjes voor de kinderen 

12.00 uur terug bij het Dorpshuis  
Ieder kind met een versierde “Haontie op een Stokkie “ mag meedoen.  
Het Haontie mag op allerlei manieren worden versierd. 

http://www.dorpshuisexloo.nl/
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SCHAAPSKUDDE EXLOO 

 

Onze kudde is nog steeds opgedeeld in groepen en de dieren grazen lekker in en om 
Exloo op diverse weides. De rammen en de jonge rammen groep staan tussen de 
boerderij van de familie Polling en het ’t Rond Bargie in, de graas-/loopgroep staat 
aan de Zuidveendijk achter de zonneparken en de aanstaande moeders (fok-ooien- 
groep) staan op het moment aan de Oude Dijk richting 2e Exloërmond. Zoals gemeld 
in de vorige editie van de Boerhoorn zijn onze eerste lammetjes al geboren en 
verblijven zij met de moeders in de kooi. Bij mooi weer staan ze ook regelmatig naast 
de kooi op de Brink. Eind maart zal de fok-ooien-groep naar de kooi gaan om daar te 
bevallen of in schapentaal: af te lammeren. We verwachten vanaf dat moment de 
eerste grote groep lammetjes. Begin mei volgt dan de laatste groep lammetjes, in 
totaal verwachten we zo’n 90-100 lammetjes dit jaar.  

De lammertijd breekt aan en we hebben met de gemeente afgesproken dat 
hoofdherder Nynke voorlopig per 1 maart a.s. in het voorhuis van het 
Schapeninformatiecentrum kan verblijven zodat ze dag en nacht dicht bij de kudde is. 
In het voorhuis (door ons het Herdershoes genoemd) kan ze de dieren goed in de 
gaten houden, de aanstaande moeders goed begeleiden bij geboortes en de 
lammetjes direct de juiste verzorging geven wanneer nodig. Gelukkig wordt ze 
overdag ook geholpen door de hulpherders, een aantal stagiaires van o.a. het AOC 
Terra dierverzorging en zullen onze vrijwilligers ook weer hun steentje bijdragen in 
deze drukke tijd. 

Vanaf 1 april zal ook de dagelijkse loop naar de hei en weer terug plaats gaan vinden. 
Eerst alleen met de loop-/graasgroep, later zullen ook de moeders met hun 
lammetjes aansluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
Eind maart:  
Aanvang lammertijd 
1 april: 
Start dagelijkse loop van de kooi 
naar de hei 
21 mei:  
Kraamvisite van de lammetjes 
27 mei: 
Schaapscheerdersfeest 
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EXLOËR PUBQUIZ! 

Op veler verzoek: er staat weer een PubQuiz gepland! 

Zaterdag 15 april 20:00 uur is het weer zover: De strijd om het Domme Schaap en 
natuurlijk de titel Exloër PubQuiz Kampioen! 

Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om een avondje gezelligheid met een 
competitie element voor alle inwoners van Exloo in de leeftijd tussen de 16 en 99 
jaar. Mocht je net te oud zijn, we maken we ook wel eens een uitzondering! 

De Exloër PubQuiz is een soort quiz waarbij teams het tegen elkaar opnemen op het 
gebied van allerhande onderwerpen zoals sport, aardrijkskunde, muziek, films, etc. 
Let op: een PubQuiz heeft niets te maken met IQ, maar alles met het vermogen om 
op het juiste moment het juiste antwoord op “weetjes” uit het geheugen naar boven 
te halen. Van Pippi Langkous en de Kerstman via sport naar rebussen en 
muziekfragmenten tot de Europese hoofdsteden: alles kan aan bod komen!! Het 
team dat na vijf rondes de meeste punten heeft verzameld mag zich weer enige tijd 
de Exloër PubQuiz Kampioen noemen en mag het Domme Schaap een aantal 
maanden verzorgen. (Team Geen ID willen jullie contact met Ciska opnemen voor de 
overdracht van het Domme Schaap?) 

Overigens:  

Een team bestaat uit maximaal 6 personen en kan zich opgeven per email op 
info@dorpshuisexloo.nl of telefonisch/What’s App op 06-51080910 (Ciska). We 
kunnen een maximaal aantal teams kwijt, dus opgave is zeker gewenst! 

 

 

mailto:info@dorpshuisexloo.nl
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Potgrondactie O.T.C. Voevke in Exloo 

 

Ieder jaar komen leden van tennisvereniging O.T.C. Voevke langs in Exloo voor de 

verkoop van potgrond. Dit jaar zal dit zijn op vrijdagvond 24 en zaterdagochtend 25 

maart. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdleden. Wil je er zeker van zijn dat 

we potgrond afleveren, geef dan het aantal zakken met adres door aan Niels: 

penningmeester@voevke.nl of stuur een berichtje naar 0651612736. 

Let op: het zijn grote 45 liter zakken. Prijs per zak is 5 euro, 3 zakken voor 13 euro. 

Betalen kan contant of via QR code. 

 

Open ochtend bij tennisclub O.T.C. Voevke in Exloo voor geïnteresseerden 

 

 Op zaterdag 15 april organiseren we een gezellige open ochtend voor iedereen die 

graag wil komen kijken en/ of meedoen op onze mooie gravelbanen. Jong of oud, 

beginner of ervaren speler, ons aanbod is voor iedereen die van tennis houdt of graag 

kennis wil maken met tennis. 

Tijdens de open ochtend is er van alles te beleven. Je kunt vrijblijvend een balletje 

slaan of meedoen met verschillende activiteiten. Ook kun je verschillende slagen 

oefenen met een echt ballenkanon. 

Van 9 tot 12 zijn we aanwezig om onze mooie club te laten zien. Kom je ook? Je kunt 

ons vinden in het bos, Boslaan 15. Opgave is niet nodig.  

 

 
 

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

 

Nieuws van de Ondernemersvereniging 
 
Op dinsdag 4 april om 19:00 uur heeft de Ondernemersvereniging de Jaarvergadering 
gepland staan. De vereniging houdt deze keer de vergadering bij Golfpark Exloo. Eerst 
kunnen de ondernemers een golf-clinic volgen en aansluitend zal de jaarvergadering 
gehouden worden. 
Ook is de Ondernemersvereniging bezig om een Oogstoberfeest te organiseren op 28 
oktober.    
 

  

mailto:penningmeester@voevke.nl
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Leven met een puber 
 

Dat valt vandage an de dag niet met. Ze leeft in heur eigen bubbel. Ik heb echt alles al 
probeert um die bubbel kepot te kriegen. Met een speldde. Lukte niet. Met de botte 
biele. Ok dat lukte niet. Het is net of ze je niet meer heurt. Geheurbeschaodeging? Ik 
dèenk het. Ze loopt/fiets ze de hiele dag met van die airpods in. En as ze die niet in 
hebt dan bent ze zo wiet weg met de gedachten dat ze je ok niet meer heurt. Bubbel 
of geheurbeschaodeging? Of gewoon allebeide?  
 
Daor had ik, toen vieftien ware (een hiele set leden), toch gien last van? Ik had in 
ieder geval gien oorties. Die waren d’r toen nog niet. Wal had ik een stereotoren (mus 
het woord opzuken, want ik wus het echt niet meer, leeftied dèenk ik). Ik kom oet 
een gezin met drei kiender. Wij hadden allemaol oenze eigen toren. Mien zussie en ik 
sleupen op ien kaomer (kan een puber die op de vlakte woont zich niet zoveul meer 
bij veurstellen. In de stad zal dat wal aans wezen). Die torens hadden wij zölf spaort, 
want wij kregen dat niet zomaor. Ik heb ok nog een oldere breur. Wij hadden 
allemaol ok oenze eigen genre. Er bulderden dus vaok drei torens, met hun eigen 
genre, deur het hiele huus hen. 
Mien moe zeg altied: ‘as ik thuus kwam, mus ik altied 3 toren oetzetten. Iene in de 
slaopkaomer beneden (Metallica), iene beneden in de woonkaomer (Kenny Rogers & 
Dolly Parton) en iene op de slaopkaomer boven (hiphop). Mag ie raoden waor ik zat. 
Wij mussen, as mien olders thuus waren, de koptelefoon opdoen. Nou ik kan je wal 
zeggen, da’j dan weinig bewegingsruumte hadden. Die draoties waren niet zo bar 
lang. Nogmaols; de jeugd kan zich hier niks bij veurstellen. Ze hebt ja van die doppies 
in de oren. 
Kregen wij op die leeftied dan geheurbeschaodeging van die koptelefoons of van het 
feit dat wij van vrijdagaovond tot en met de zundagaovend in de disco stunden. Vlak 
naost onwies grote boxen. Kregen wij daor de geheurbeschaodeging van of leefden 
wij ok in oenze eigen bubbel.  
Luusteren deed ik op die leeftied niet barrre best. Maor zo’n grote mond tegen mien 
olders had ik zeker niet. Of tenminste; ik dacht dat ik die toen niet had, umdat mien 
brein toen vieftien jaor was. Het brein warkt op die leeftied toch aans. Of warkt die 
dan hielemaol niet? Ja mam, ik kiek wal oet. Ja mam, ik drink mien drinken wal geliek 
op in het café. Ja mam, ik gao niet met elk en iene met. Dat waren zinnen die ik toen 
ok al zei tegen mien moe. Gevaor zie’j op die leeftied schienbaor niet.  
Toch is het vandage an de dag iets aans. De techniek is zo rap gaon. Maor was dat 
toen ik vieftien was ok niet zo in de ogen van mien olders. In hun jeugd was er maor 
ien televisie in het hiele dörp. Ie kunnen dan tegen betaling op de woensdagmiddag 
een kienderprogramma zien. Veur de rest was er niks op de TV veur kiender. Bijna elk 
huusholden had destieds wel al een radio. In mien jeugd had elk huusholden wal een 
TV. Waor over het algemien je va de baos over was. In mien jeugd gungen wij over 
van een zwart/wit TV naor een kleuren TV. 
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Vandage an de dag hef bijna elk kiend wel ‘zien/heur/hem/het’ eigen radio in de 
broekzak en een TV op de slaopkaomer. In dan de oorties in. Hierdeur is 
communicatie met je puber wal onwies moeilijk. Ligt dat nou an mien puber, an mij, 
mien minne opvoeding of an de tied waorin wij op dit moment leeft? Of misschien 
van alles wat. 
Weet wal da’j met disse techniek je kiend veul kunt volgen. Dat is veur een older, die 
graag alles under controle hef en bar neisgierig is, een drama. Maor het grootste 
drama is veur de puber zölf. 
Zat ik lest bij de kapper en was daor met een aandere klaant en de kapper an het 
kletsen. Ik heur je dèenken; ‘ja, heur was ze weer an het kletsen’. Ja, ik kan dat. 
Communiceren het dat met een mooi woord en dit is een vak apart. Oet het gesprek 
bleek dat het bij een aander niet aans is. Dus mien puber is een hiel ‘normale’ puber. 
Elke puber hef ‘zien/heur/hem/het’ eigen puberdingen die bij die tied heurt. En zeg 
nou niet: ‘daor (eigen puberdingen) hef mien puber gien last van’.  Dan wil ie het niet 
zien of je puber is veul slimmer dan ie.  
Ik hol van mien puber. Echt met hiel mien hart. Af en toe een grote waffel heurt bij 
heur ontwikkeling. Maor ik hoop van ganser harte dat disse ontwikkeling niet al te 
lang duurt. 
 
Kaatje 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN 

Wat waren het weer 2 mooie en succesvolle weekenden eind januari en begin 
februari. Best spannend om na 2 jaren van verplichte afwezigheid weer op de planken 
te staan. Maar ook weer fijn om de spanning te voelen, in de grime te zitten, het 
tekstboekje kapot te lezen, vlak voordat je op moet bedenken dat je je tekst niet 
meer weet, het enthousiaste publiek horen meeleven en vooral lachen, de 
gastvrijheid van Jos en Hannie van Bussemaker te beleven, een prachtige verloting 
met vele mooie prijzen beschikbaar gesteld door de middenstanders in en om Exloo 
(waarvoor onze grote dank!!) te verzorgen en het feestje achteraf op de zaterdag 
avonden te vieren…..  
Wij hebben enorm genoten met z’n allen en zijn dankbaar dat er nog steeds zoveel 
belangstelling voor onze toneelvoorstellingen is. We hebben op vrijdagavond zelfs 
een hele grote groep jeugd kunnen verwelkomen, ook hierin geldt: de jeugd heeft de 
toekomst! 
En op zondagmiddag om 13 uur stonden de spelers met aanhang weer paraat om het 
decor en toneel af te breken en op te ruimen en zag het er om 15 uur weer uit alsof 
er niets gebeurd was……  
In maart spelen we nog een keer in het Geert Teis theater in Stadskanaal en daarna 
zit het seizoen er alweer op.  
Dank aan allen die weer zijn of haar bijdrage heeft geleverd!! 

 

https://www.facebook.com/hannie.abbing?__cft__%5b0%5d=AZVXZ_1UnT41Sf1vZONBTymV4jBGb7jne4JZCDK7ECniHq2ShgwxqueRdKypmGJEEYpoIgee2ajAwW4oMJqLXG4j9aVPUAebiF8ln3xVZfkovbXHOi_gPtbRrfRE0mlDdzssN_Z1gEYo94CvPoievLCZuoagXBYuojAEwQW86wdFLhpf9D4lAwZB-62VAhrSLiE&__tn__=-%5dK-R
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Voorbereiding feestje werkgroep Gebint 
en Schoolfeestcommissie komt op stoom!! 
Wanneer: vrijdagavond  12 mei 2023 om 19.00 uur  
 
Eerdere berichtgeving 
Een groep vrijwilligers, werkgroep gebint, is bezig een overdekte 
zitplaats te bouwen op de locatie voormalig Smeman tegenover voormalig warenhuis 
Geerts. Op 12 mei a.s. wordt deze feestelijk in gebruik genomen. Tevens wordt dan 
het thema voor het schoolfeest 2024 bekendgemaakt. 
Voortgang werkzaamheden gebint 
De planning is dat half maart de werkzaamheden voor het dakje op het gebint gaan 
beginnen.  
Voorbereidingen feestje 
Diverse verenigingen, organisaties en onze school zijn gezamenlijk aan de slag met de 
voorbereidingen om een mooi programma te maken voor 12 mei 2023. 
Wat gaat er gebeuren op 12 mei a.s.: 
-Het gebint is een tijdelijke werknaam en als het bouwwerk klaar is wordt een 
definitieve naam onthuld.   
-De Boermarke Exloo wordt symbolisch verbonden aan het bouwwerk en er wordt 
een informatieplaquette met QR code onthuld over de ontstaansgeschiedenis van de 
Boermarkes met een nadere beschrijving over die van Exloo. 
-Op het hofje van Smeman hebben vroeger enkele bomen gestaan. Gezamenlijk met 
een groepje schoolkinderen wordt de eerste nieuwe boom geplant. 
-Bekendmaking thema schoolfeest 2024. Onze school bestaat dan 100 jaar en het 
voornemen is dit groots te vieren.  Voor de schoolkinderen worden spelletjes 
georganiseerd. 
Voor de formele handelingen zijn onze burgemeester Jan Seton, de 
kinderburgemeester Lotte van de Scheur en gebiedswethouder Henk Zwiep 
uitgenodigd hieraan medewerking te verlenen.  
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door plaatselijk orkest Valtex. 
Uitnodiging aan alle inwoners van Exloo 
Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
Prijsvraag naam bouwwerk 
Zo komt het eruit te zien als het klaar is. 
Middels een prijsvraag mogen de schoolkinderen   
een naam bedenken.. 
Zijn er vragen of suggesties, dan vernemen we dit uiteraard graag,   
e-mailadres: dorpsraadexloo@outlook.com of telefoon 06-46090149. 
 
Initiatiefnemers werkgroep:   
Kees van Wijngaarden, Roelof Jong en Jakob Rijnberg    

 

 

mailto:dorpsraadexloo@outlook.com
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Pannenkoekdag 
Op vrijdag 17 maart is het Nationale pannenkoekdag. De 
Zweng organiseert op deze dag een gezellige 
pannenkoeklunch. Alle leerlingen mogen 2 
ouders/grootouders uitnodigen om vanaf 11.15 uur samen 
een pannenkoek te eten. We hopen op mooi weer, zodat 
we dit gebeuren buiten kunnen laten plaatsvinden. We 
maken er in ieder geval iets gezelligs van en hopen op een 
grote opkomst. 
 
Bloemetjesmarkt 
Op 5 april wordt er een bloemetjesmarkt georganiseerd op het schoolplein. Iedereen is van 
harte welkom om tussen 12.00 uur en 17.30 uur langs te komen. Naast de verkoop van 
bloemen zal er, tegen een kleine vergoeding, ook iets te eten en te drinken worden 
aangeboden. Zien we u dan? 
Van de opbrengst van deze actie kunnen we weer activiteiten voor de kinderen organiseren 
en materialen aanschaffen. 
 
Opening Het Gebint 
Op vrijdag 12 mei staat de opening van Het Gebint gepland. Als school organiseren we een 
aantal leuke activiteiten voor de kinderen. Op dit moment heeft Het Gebint nog geen naam. 
We willen de kinderen vragen om een mooie naam te bedenken. Dus heeft uw kind een 
leuke naam voor deze ontmoetingsplaats in Exloo, dan kan hij of zij dit laten weten aan de 
leerkracht. Doe je ook mee? Misschien valt de keuze wel op jouw bedachte naam! 
 
Nieuws uit groep 1 en 2 
De 3 weken voor de vakantie werken we over de ruimte. We hebben de planeten besproken 
en de kinderen weten dat Pluto geen planeet meer genoemd mag worden, maar 
dwergplaneet. In de klas is een ruimtehoek waar regelmatig astronauten rondlopen en in de 
leeshoek staan heel veel boeken over de ruimte. 
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Ook hebben de kinderen een poetsles gekregen van 3 
tandartsassistenten i.o. De kinderen hebben geleerd hoe 
ze hun tanden goed schoon kunnen houden. 
 
 

 

 

Na de voorjaarsvakantie werken we school breed aan het thema “de wereld”. In groep 1/2 
staat Drenthe dan in de schijnwerpers, met name het leven in Drenthe heel lang geleden.  

De coöperatieve werkvormen worden door de kinderen enthousiast ontvangen, het fijne aan 
de werkvormen is dat de kinderen allemaal actief betrokken zijn. 
 
Er zijn voorrondes gehouden voor De Zweng got talent. De winnaar van groep 1/2 is: Mara 
Oolders. Mara heeft de voorronde met overtuiging gewonnen, alle kinderen waren het 
hierover eens en gaven haar de meeste punten, helemaal nadat ze de verrukkelijke 
pruimentaart ook nog hebben mogen proeven. Helaas geeft Mara haar bakgeheim niet prijs. 
 
Groep 3 en 4 
Ook in groep 3 en 4 is er een winnaar van de voorrondes van De Zweng got talent, namelijk 
Vesper. Zij heeft een mooie turnact laten zien. 
 
Engels 
De kinderen leren nieuwe woorden en zinnen en breiden zo hun kennis van het thema 
verder uit. Ze maken kennis met diverse popsongs die passen bij de verschillende thema's. 
We leren nu over het thema school. 
 
Blink wereldoriëntatie 
Het onderwerp van deze periode is: de wereld. Op de wereld vind je allerlei culturen. Hoe 
begroeten mensen in andere landen elkaar? Welke spelletjes spelen ze? Wat eten ze in de 
verschillende landen? Spelling groep 3 en 4. 
De n en de k zitten op de bank te kussen en daar komt niemand tussen. We oefenen 
woorden als: denkt, hengst, bank. 
 
Nieuws uit groep 5/6 
We zijn bezig met een nieuw thema van Blink. We kijken naar het verleden, het heden en 
de toekomst van steden. De kinderen hebben geleerd hoe oude steden eruitzagen en hoe 
ze zijn ontstaan. Nu is de klas bezig met het bedenken van een eigen stad 
van de toekomst. Als het klaar is, worden er presentaties gegeven. 
 
De Zweng got talent 
Iedereen heeft een talent. Soms ben je er nog niet goed achter wat jouw 
talent is. Het kan ook veranderen. En wat vind je nou leuk om te laten 
zien? En wat is nou een talent? We hebben er leuke gesprekken over. We 
zijn het erover eens dat iedereen uniek en geweldig is! Eigenlijk zijn we 
allemaal winnaars! (al kan verliezen soms wel wat zuur voelen, maar dat 
hoort er ook bij.) 
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Wat hebben we geweldige dingen gezien, waarbij heel verrassende. Slijm maken waar we 
bij waren, turnen in de klas, dressuur met je hond, kunstjes op je pony, topotalent, 
rekentalent, dansen op boer Harms, lego bouwen, gamen en free runnen. We waren als 
juffen zeer verrast en zijn dan ook erg trots op iedereen. We vinden het namelijk ook knap 
als je durft te zeggen dat je het niet wilt. Onze winnaar is Else! Zij heeft voltige laten zien! 
 
Bewegend leren 
We starten regelmatig met een bewegend leren activiteit buiten of in de klas. We hebben op 
een coöperatieve manier de tafels geoefend. Iedereen is actief bezig, iedereen denkt na. 
Onze hersenen waren opgewarmd zodat we goed aan de rekentoets blok 5 konden 
beginnen! 
 
Nieuws uit groep 7/8 
Op donderdag 2 februari hebben we een circuit gedaan. De tekst van Leeslink (begrijpend 
lezen) ging namelijk over het opzoeken van spreekwoorden in een spreekwoordenboek. De 
kinderen werden eerst in verschillende groepjes verdeeld. Aan ieder tafelgroepje werd een 
spel gespeeld. Bij een circuit draaien de groepjes na een aantal minuten van plek. Op deze 
manier speelt elk groepje elk spel. 
Bij het eerste spel moesten de kinderen in een afbeelding verschillende spreekwoorden 
zoeken. Er waren bijvoorbeeld mensen aan het zoeken in een berg hooi. De kinderen 
moeten dan weten dat daar ´zoeken naar een speld in een hooiberg´ bij hoort. 
Bij het tweede spel moesten de kinderen spreekwoorden herkennen in een verhaaltje. Ze 
moesten ook nog de betekenis van het spreekwoord opzoeken in het spreekwoordenboek. 
Het derde spel was ´geheimtaal´. De kinderen moesten hier spreekwoorden ontcijferen en 
weer de betekenis opzoeken. 
Bij het vierde en laatste spel moesten de kinderen de betekenis bij het juiste spreekwoord 
leggen. De kinderen vonden het werken met een circuitvorm erg leuk! 
 
Zweng got talent voorronde in de klas 
Er waren dit jaar weer veel aanmeldingen in de klas om mee te doen aan ´Zweng got talent´ 
Vorig jaar werd het idee om een talentenshow te organiseren ingebracht door OPO Borger-
Odoorn. Toen werd Lis (uit groep 8) met haar bakkunsten door school gekozen als ´het 
talent van De Zweng´. Zij mocht ook deelnemen aan de grote talentenshow van OPO. Deze 
show werd toen in Borger gehouden. Het was vorig jaar een groot succes op De Zweng, 
daarom doen we het dit jaar gewoon weer! Er wordt deze keer geen grote show met de 
andere scholen gehouden. Uit elke klas is een winnaar aangewezen. In groep 7/8 is dat 
geworden: Tess. Tess speelde twee liedjes op haar keyboard. Kaylee werd tweede en Puck 
met haar hondentrucjes derde. Tess zal het op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie 
opnemen tegen de winnaars uit de andere groepen. Wie gaat de nieuwe ´Zweng got talent' 
worden??? 

Bij HVO hebben de kinderen een draak geknutseld. 
De kinderen moesten de draak eerst inkleuren op 
een groot papier. Na het kleuren moest de draak 
mooi uitgeknipt worden. Dit moest erg netjes 
gebeuren anders zou de draak niet goed in elkaar 
passen. Het moeilijkste van alles was nog wel om de 
draak in elkaar te zetten. Het resultaat mag er 
gelukkig wel zijn. Op de foto is het lastig te zien, 
maar de draken hebben een bepaald effect. Het lijkt 
namelijk alsof de koppen van de draken bewegen als 
je er snel langsloopt. De kinderen krijgen de draken 

mee naar huis, dan kunt u het met de eigen ogen bekijken. 
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Blink partij oprichten 
Bij het vak Blink moesten de kinderen voor hun eigen onderzoek een partij oprichten 
om de wereld te verbeteren. Er werden verschillende onderwerpen gekozen. Het 
verwijderen van plastic uit de natuur was het meest gekozen onderwerp. De kinderen 
hebben zelf een partijnaam met logo moeten bedenken. De partijnamen waren 
bijvoorbeeld zz (zuivere zee), E.F.E (Energy for Every), TVP (te veel plastic) en VPS 
(verwijder plastic soep). Elke partij moest vijf deelvragen uitwerken. Op deze manier 
hebben wij veel geleerd over de plastic soep en waarom plastic in de natuur slecht is, 
bijvoorbeeld voor de dieren. We hebben met de klas gestemd over de beste partij. De 
meeste stemmen waren voor de partij E.F.E. (Energy for Every) van Daniek en Noor. 

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

 

Hallo Dorpsgenoten, 

Dorpsbelangen Exloo wil graag de groep spinsters / spinners uitbreiden ten behoeve 
van het schaapscheerders feest. Daarom roepen wij onze dorpsgenoten van jong tot 
oud op om zich aan te melden voor een cursus spinnen. 

Lijkt je dit leuk en wil je graag spinner of spinster worden, dan zien we jouw 
aanmelding graag tegemoet op dorpsbelangenexloo@gmail.com onder vermelding 
van je naam, e-mail en telefoonnummer.  

De cursus zal gegeven worden op woensdag 29 maart, 19 april, 26 april en 10 mei 
van 19.00 en 21.00 uur in het Dorpshuis.  

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bellen met 06-20415313. 

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

Even  een bericht van OSR, de volleybalclub 

Beste Inwoners,  

afgelopen jaar hebben wij geen grote ophaalactie oude metalen gehad, dit jaar is het 
wel weer de bedoeling om dat in juni te doen. Maar je hebt nu de opruimwoede? Dan 
is het geen probleem om het aan te bieden aan de club, je doet een berichtje naar 
info@volleybalOSR.nl en de club maakt een afspraak met je voor brengen of halen. 

Bellen mag ook, bel dan 0591-549515 en Jan Geerts  maakt dan een afspraak met je.  

Zelfstandig iets brengen mag ook: op Polweg 1 in Exloo staan 2 karren waar je je 
spullen op kan leggen. Alvast bedankt dat je het aan ons schenkt, je bespaart 
uiteindelijk stortkosten bij de Gemeente en wij kunnen de kosten laag houden door 
deze opbrengsten.   

mailto:dorpsbelangenexloo@gmail.com
mailto:info@volleybalOSR.nl
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A G E N D A 
 
De algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Exloo 2022 wordt 
gehouden op woensdag 29 maart 2023 in het Dorpshuis Exloo, aanvang 19.30 uur. 
 
Samengevoegde agenda: 
 

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen algemene leden- en jaarvergadering 2022 gehouden op 30 maart 

2022 
4. Jaarverslag 2022 
5. Vaststelling rekening en verantwoording 2022 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming kascommissie 
8. Bespreking evenementen 2023:  2 april 2023 Palmpasen 
       27 mei 2023 Schaapscheerdersfeest/fair 
       24 december 2023 Kerstconcert 
9. Vaststelling contributie en begroting 2023 

Het bestuur stelt voor om de contributie vast te stellen op € 5,- (vijf euro) per 
jaar, idem als vanaf 2009.  Te storten op banknummer NL78RBRB 0947881174 
van dorpsbelangen Exloo. Graag met vermelding van naam en adres. Velen 
maken gebruik van de sepa machtigingen. Daarvoor veel dank. 

10. Bestuursverkiezing  
11. Materiaal en opslag 

      12.Voortgang onderzoek andere organisatie-opzet Folkloristische Vereniging  
            Dorpsbelangen Exloo. Dit tegen de achtergrond van meer samenwerking met 
           activiteitenorganisaties in het dorp Exloo en Dorpsraad Exloo. 
     13. Rondvraag  
     14. Sluiting                                                                     
 
 
 Het Bestuur 
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De Exloër Keitjes hebben weer een gezellige middag achter de rug. 
De tweede vrijdag van de maand februari kwam Duo Jan en Marga voor de Exloër 
Keitjes zingen. Dit was onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. 
Bekende liedjes van vroeger kwamen deze middag voorbij. 
Er werd volop meegezongen, gedanst en de polonaise werd niet overgeslagen. 

 
Met allemaal lekkere versnaperingen, aangeboden door de Spar, Snackbar Exloo en 
Tulpjes op tafel van de Bloemerie. Super!!! 
Het was een gezellige middag en voor herhaling vatbaar. 
De volgende activiteit van de Exloër Keitjes is vrijdag 14 april, dan zitten we in het 
voorjaar. We brengen ‘s middags een bezoekje aan Intratuin. 
Eind maart kunnen onze Keitjes de uitnodigingen weer verwachten. 
U mag ons altijd bellen, als u ook een keertje mee wilt doen met onze activiteiten. 
 
Dini    0681049176            Alie   0657399649              Marga  549582 
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Volksdansgroep “de Schaop’ndansers”,  
Voordat “de Schaop’ndansers” al die optredens kunnen verzorgen zal er ook 
geoefend moeten worden natuurlijk. Vele jaren was dat in het Dorpshuis “De 
Smidswal” in Exloo, tegenwoordig in het Klankholt in Odoorn, nu al vele jaren 
onder begeleiding van een gediplomeerde ‘juf’, Kobie Kuhn, en altijd zijn de 
oefenavonden en optredens met live muziek, accordeons voeren de 
boventoon, de Stampstok hoort erbij voor het ritme en verder is er nu ook een 
trekzak/harmonica. Vroeger was er ook wel eens een contrabas bij. Er worden 
verschillende dansen ingestudeerd, zo zijn er walsen, mazurka’s, polka’s of een 
loopdans ( fijn om even op adem te komen). We dansen met één partner en we 
wisselen met veel partners op één avond. (Wie kan dat nog legaal doen op één 

avond …   ) We dansen in een kring, in een lange rij, met tweeën of vieren, de 
choreografie is verschillend in al die verschillende dansen en er komen in één 
dans soms ook verschillende passen voor, zoals een mazurka, wals pas, 
wisselpas, een huppelpas, een ketting, een Doose – doo enz. enz. Eén ding 
staat altijd vast en voorop bij ons en dat is het plezier in het dansen, de lol met 
elkaar! Er wordt wat afgelachen en er wordt soms onder het dansen, als je de 
dans goed kent, gewoon gekletst. Maar ja, ben je net in gesprek, moet je 
alweer van partner wisselen in een ketting ofzo, maar als je dan weer terug bij 
elkaar bent ga je  ‘gewoon’ weer verder met je verhaal….. Soms is het ook net 
of er ‘storm’ op komst is en dan gaat het een beetje té gek… Alleen als er een 
nieuwe dans bij komt moeten we wel bij de les en serieus zijn natuurlijk en dat 
is dus ook weer goed voor de geest! 
Dr. Scherder zou blij met ons zijn, want dansen is goed voor de conditie. Het 
lijkt misschien niets voor te stellen, maar het is zeker een ‘sport’. De dansen 
gaan soms vlot achter elkaar, het is zeker ook een oppepper voor de geest, 
luisteren naar de muziek, nadenken welke volgorde van passen, bewegen en 
het plezier, dan komen er ook zoals men zegt ‘geluk stofjes’ vrij in ons lichaam! 
We dansen de ‘oude’ dansen, de Veleta, Driekusman, Bernhardwals enz.  die 
we aanpassen qua tempo, vlotter, wat aantrekkelijker is om te zien en het 
danst ook nog eens makkelijker. 
Ook komen er regelmatig nieuwe dansen bij (soms op oude muziek), want die 
ontwikkeling gaat gelukkig ook door. We oefenen om de week op de 
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur met tussentijds een koffiepauze, waar 
dan verder onderling gezellig bijgepraat wordt en er nieuws wordt besproken. 
Zijn er bijv. optredens in het verschiet, waar en hoe, en kunnen we allemaal op 
die datum en welke dansen gaan we doen. We oefenen (gelukkig) niet in de 
Drentse ‘dracht’ maar gewoon in ons ‘eigen’ kloffie, anders zou deze kleding te 
vaak naar de stomerij moeten en slijt deze teveel, we zijn wel zuinig op deze 
kleding. 
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De muzikanten studeren natuurlijk ook de muziekstukken in en spelen ook ín 
op ons dansen/oefenen, dan moeten ze een klein stukje spelen en dan moeten 
ze weer even wachten omdat de dansers alles ‘droog’ (zonder muziek), stap 
voor stap de dans in het koppie moeten krijgen, en dan kan de hele dans in één 
keer door, of er gaan een aantal dansen vlot achter elkaar en dat is met live 
muziek heel fijn omdat de dansleidster gelijk kan aangeven te stoppen of door 
te gaan, het is een mooi samenspel dansers/muziek, de muziek bepaalt het 
tempo! 
En zo gaat dat ook bij de optredens, live muziek, interactie met publiek, het is 
sprankelend en levendig. 
Volgende column vertellen we wat over de optredens. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UITNODIGING 

Aan de inwoners van Exloo 

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo nodigt u hierbij uit 
voor een bijeenkomst op: 
8 maart 2023, aanvang 19.00 uur, Dorpshuis te Exloo. 

Er zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen, 
zoals:  

- De laatste ontwikkelingen m.b.t. Hallenhoes en Het Plein;  

- Mededelingen over Het Hofje;  

- Ontwikkelingen rond de Vluchtelingen 

- Dorpsbudget; 

- Verkeer; 

- Gemeentezaken: Namens de gemeente is Mw. Petra Hurkmans, 

afdeling Groen aanwezig om e.e.a. te vertellen over vervanging van een 

aantal bankjes in Exloo en het vervolg hierop.                                                                                                                                                                

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 van harte welkom op 8 maart a.s.  

Bestuur Stichting Dorpsraad: Wil Luchjenbroers, Jan Bakker en Christiaan van 
Apeldoorn.
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Gemeente opent nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners in Exloo 

 
De gemeente opent een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen 
in Exloo. Het gaat om groepsaccommodatie De Parel aan de Valtherweg 37A, 
die onderdeel uitmaakt van Camping Exloo. Deze locatie biedt ruimte voor 
ongeveer 25 personen. Naar verwachting zal de opvang begin maart kunnen 
starten. De Oekraïners die nu nog verblijven in de Fruithof in Klijndijk en 
Oringer Stee in Odoorn, verhuizen naar de nieuwe locatie in Exloo. Deze 
opvanglocaties zijn binnenkort niet meer beschikbaar vanwege de start van het 
toeristenseizoen. 
 
In de boerderij, ook op het terrein van Camping Exloo, en in de units achter het 
gemeentehuis,  verblijven momenteel nog vluchtelingen in de 
crisisnoodopvang. Op verzoek van het COA heeft het college besloten deze 
opvang nog met enkele maanden te verlengen, tot 1 oktober 2023.  
 
Wethouder Bernard Jansen: “Zolang er nog geen zicht is op een einde aan de 
oorlog in Oekraïne, blijven wij de mogelijkheden onderzoeken voor 
kleinschalige opvanglocaties voor Oekraïners. Wij zijn blij dat we ook vanuit de 
samenleving regelmatig opties aangereikt krijgen om kleine groepjes 
vluchtelingen onder te brengen. Inmiddels hebben we al op diverse locaties in 
de gemeente een opvanglocatie kunnen inrichten. We verwachten dat we nog 
zeker tot maart 2024 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente huisvesting 
blijven bieden. Dat deze vluchtelingen ook een warm welkom krijgen van de 
omwonenden van de opvanglocaties, waarderen wij enorm.”  
 
Dorpsraad 
De gemeente heeft bovenstaande met het bestuur van de Stichting Dorpsraad 
Exloo besproken en onze zienswijze gevraagd. De opvang staat de 8ste maart 
a.s. ook op de agenda van de bijeenkomst met inwoners van Exloo in het 
Dorpshuis om u als inwoner van Exloo ook de mogelijkheid te geven uw 
eventuele mening te ventileren, vragen te stellen. U kunt voor vragen over de 
opvang en huisvesting van vluchtelingen altijd contact met de gemeente 
opnemen. 
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Wie komt ons helpen 11 maart  

          tijdens NL DOET? 

 

In april komen wij in ons nieuwe kippenhok wonen, maar…… 
dit hok moet nog in elkaar gezet worden! 
Kom je Carina en Regina helpen van 10.30-16.00 uur, Polweg 3A Exloo? 
Aanmelden kan via www.nldoet.nl , zoeken op Exloo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----- Bestuurslid Speeltuin gezocht------ 
 
Ons bestuurslid Johan treedt dit voorjaar af. Wij zijn daarom op zoek naar een 
vervanger. Vind jij het belangrijk dat de Speeltuin in Exloo blijft bestaan voor 
onze kinderen en vind je het leuk om mee te helpen met het organiseren en 
uitvoeren van onze kinderactiviteiten? Dan zoeken we jou! 
 
Wat houdt bestuurslid zijn in? We overleggen als bestuur 4-5 keer per jaar. We 
organiseren jaarlijks de flessen actie op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 
Koningsdag en de Speldag op de laatste vrijdag van de schoolvakantie. 
Daarnaast is het onze taak om de Speeltuin leefbaar te houden. Dat wil zeggen 
zorgen voor het groenonderhoud (maaien) en kleine reparaties i.s.m. de 
gemeente (zij zijn eigenaar van de Speeltuin en voeren grote reparaties en 
groot groen onderhoud uit).  
 
Mocht je meer willen weten, of ons willen versterken, schiet ons gerust aan of 
bel/app voor meer informatie.  
 
Patrick Polling  (vader Yinthe en Nick) 
Esther Schagen (moeder Noud)  
Meriam Koerts ( moeder Robin) 
Hilde Lambregts (moeder Marit en Jort) 
06-23285275 
 

http://www.nldoet.nl/
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Aordbevingen…..  
 
Trilling in de grond  
alles vlög in ‘t rond  
In een korte tied  
is men alles kwiet  
 
Wat is der gebeurt  
aordbodem is scheurt  
Grote paniek ontstaot  
men wet zich geen raod  
 
Overal instörtingsgevaor  
men zuukt naor mekaor  
Tussen alle puunhopen  
raodeloos blieven lopen 
  
Is der een levensteken  
of is elk daor bezweken  
Verwoestende aordbevingen  
dramatische belevingen  
 
 
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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