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Beste ondernemer, 

Hier de derde Nieuwsbrief van de vereniging. Het 

vaccineren komt op stoom en het ziet er naar uit dat de 

versoepelingen ook eerder zullen komen dan eerst de 

verwachting was. Ook al blijven de Corona-regels gelden 

wat tussen gast/klant en ondernemer nog wel eens tot 

discussie kan leiden. Maar we doen met z’n allen ons best 

en als het weer nu ook eens zijn best ging doen werd het 

er allemaal een stuk gezelliger op.  

 

  

Bijeenkomst 11 mei  
Als bestuur  z i jn  wi j  b i j  een bi jeen komst  geweest  

waar  de mensen van het  Gol fpark,  Hippisch 

Centrum,  EKO-tours,  Astron,  het  Ha l lenhoes en de 

gemeente aanwezig  waren.  Een ieder vertelde  waar  

de bedri jven mee bezig  z i jn ,  welke plannen er  z i jn  

en hoe z i j  de toekomst  z ien.  Het  was een 

interessante en geslaagde bi jeenkomst  op poten 

gezet  door de Dorpsraad.  

 

 

  D. PATER,  

J.  HUIS,  

H.  PRINS,  

D. RENARDEL DE LAVALETTE  

J.  VREDEVELD 

 

 



Hallenhoes  
De Beheerst icht ing i s  nog druk bezig met  het  

f inanciële p laat je .  Op 1 4 juni  worden wi j  op de 

hoogte geste ld van de verdere  ideeën en 

ontwikkel ingen  

 

Exloose 10- daagse 
 

Vanaf 29 augustus is het de bedoeling, van de Dorpsraad,  

om 4 weken een grote tent op de plek te zetten waar het 

Hallenhoes moet komen. Op zondag 29 augustus wil men 

starten met een Dorpsbrunch omlijst met klassieke muziek 

om 75 jaar bevrijding te vieren. Aansluitend kan men met 

de wagentjes van EKO-tours langs de verschillende 

oorlogsmonumenten rijden. 

Exloose 10- daagse te begint op vrijdag 17 september. 

De  invulling van deze 10-daagse begint nu vorm te 

krijgen,  wij weten dat wij  als OVE  op donderdagavond 

23 september invulling mogen geven aan het 

avondprogramma. Overdag  vrijdag 24 september 

overdag is het de bedoeling deze op culinaire wijze in te 

vullen. 

Voor de donderdag avond zijn wij als bestuur van mening 

dat een: 

-Mini-beurs van alle ondernemers uit Exloo met hun eigen 

specialismen ( laat de mensen uit Exloo zien wat er 

allemaal kan en/of gedaan wordt binnen je bedrijf) 

aansluitend met een verloting om zo mensen te trekken.  

Wat doet een verspaningsbedrijf? Wat heeft een 

supermarkt nog meer te bieden dan de dagelijkse 

boodschappen? Wat voor lekkers kunnen we allemaal 

bestellen bij Vleesboerderij Exloo? Wat is er nog meer te 

verkrijgen bij het Bloemenstalletje? Misschien wel een 

mini-modeshow van Schutrups en/ of Thuis op 41. 

De grote van de stand is 1.60 bij 2.00 in de tent 

Dus bij deze bent u van harte uitgenodigd om u alvast aan 

te melden voor:  

donderdagavond 23 september aanstaande 

op onderstaand adres. 

bestuur@ondernemers-exloo.nl 

Op 10 juni 2021 moet de vergunningsaanvraag voor het 

gehele evenement ingediend worden. Graag horen wij 

van een ieder wat voor stroom capaciteit, tafels etc men 

nodig is.  

 

 

 

mailto:bestuur@ondernemers-exloo.nl


Overleg Speeltuin 

vereniging 
Als bestuur zijn wij benaderd door de speeltuinvereniging 

om eens te brainstormen wat wij met en voor elkaar 

zouden kunnen betekenen voor de lagere en middelbare 

school kinderen. Binnen het bestuur is het idee ontstaan 

om een overzicht te maken van bedrijven die beschikbaar 

zijn als stageplek. ( snuffel, BBL, BOL, etc). 

Hoe mooi is het om als kind in je eigen dorp jezelf verder 

te kunnen ontwikkelen. 

 

 

Wist u dat…? 
De Boerhoorn in augustus niet verschijnt.  

Nogmaals nodigen wij jullie uit om: 

Nieuwe collecties, nieuwe merken, workshops, het behalen van 

diploma medewerker, ander interieur, maandaanbiedingen 

enzovoort aan ons door te geven zodat wij deze kunnen 

doorgeven. 

Nog enkele data: 

14 juni overleg Dorpsraad en Beheerstichting 

22 juni vergadering Exloose 10 daagse 

28 juni  bestuursvergadering 

29 juni kopij Wist u dat..? 

Hartelijke groet, 

Het Bestuur 

 



 

  
 

 


