
Bruisend Exloo!! 

 Aan alle buurtverenigingen van Exloo 

 Beste buurten, 

  

Ook Exloo komt stukje bij beetje uit de coronacrisis en de mensen  durven elkaar weer een beetje op 
te zoeken. 

Heel veel activiteiten en/of gezellig samen dingen doen zijn de afgelopen tijd niet doorgegaan. 

Feestprogramma in de maak 

Nu er weer meer ruimte komt hebben een aantal initiatiefnemers van de verschillende verenigingen 
en organisaties gezamenlijk plannen gemaakt om weer een aantal leuke dingen te gaan organiseren   

in en voor het dorp.  

Het dagelijks bestuur van onze dorpsraad heeft een inventarisatie gemaakt wat er zoal is bedacht. 
Het is overweldigend te zien wat er aan ideeën is binnengekomen bijvoorbeeld op het gebied van 
cultuur, sport, fitnes/bewegen, maatschappelijk, educatie, culinaire, muziek….etc. en niet te vergeten 
aandacht voor het thema 76 jarige bevrijding, we hebben er weer zin in! 

  

Wanneer en waar 

Er is inmiddels een programma ontstaan voor elk wat wils verdeeld over 4 weken.  

Start zondag 29 augustus as met een dorpsbrunch tussen 11.00-12.30 uur  en eindigend op 26 
september as met een KNALFEEST!! 

In samenwerking met de beheerstichting van het hallenhoes(werknaam)/plein zal een grote tent op 
het plein worden neergezet voor de diverse activiteiten.  

  

Buurt/straat activiteiten/bijeenkomsten  

Bekend is dat ook buurt- activiteiten/bijeenkomsten de afgelopen tijd niet zijn doorgegaan en er 
wellicht al wat wordt nagedacht weer iets te organiseren. 

Wat zou er mooier zijn om uw (eerste) buurtactiviteit gezamenlijk te doen met de andere buurten in 
Exloo op het plein of in de tent. 

We zouden bijvoorbeeld een kleine buurtcompetitie kunnen gaan organiseren met Hollandse spelen 
en afsluiten met uw eigen traditionele buurtbarbecue maar dan met elkaar. 

Maar het mag uiteraard ook wat anders zijn.  



De dagen 10 en 11 september as zijn beschikbaar voor een buurtavond of avonden.  

  

  

Graag vernemen wij voor uiterlijk 15 juni as of uw buurt/straat belangstelling heeft om mee te willen 
doen. Samen zoeken we een geschikte dag/datum. 

U kunt uw aanmelding sturen naar het e-mailadres van de Dorpsraad dorpsraadexloo@ziggo.nl zijn 
er vragen dan mag u ook bellen met 06-46090149. 

  

Aanmelden 

Naam buurtvereniging  : 

contactpersoon                 : 

e-mailadres                       : 

telnr. 06                               : 

  

Jakob Rijnberg en Christiaan van Apeldoorn 

mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl

