D’Exels; wat een avontuur
Eind week 38 was het D’Exels Festival ten einde. Een enorme ervaring voor ons als bestuur en de
vrijwilligers. Om e.e.a. soepel te laten verlopen was een goede afstemming en coördinatie nodig.
Wanklank is er praktisch niet gehoord. Terugblikkend weerspiegelt ons verleden en toekomst in de
uitvoering van het festival. De Werkgroep Activiteiten op het Plein heeft een grote slag gemaakt door
veel facetten die er in de samenleving leven, voorbij te laten komen. Het festival is geopend met een
dorpsbrunch die door vele inwoners is bezocht. Een activiteit die zeker voor in de toekomst op de
agenda kan. Zoals ook de pannenkoekenwedstrijd en kinderdisco. Diverse sprekers (Beheerstichting,
Astron, Schaapskudde, TIP, Schutrups, Hunebedcentrum) hebben hun visie over de toekomst
gegeven. In de presentatie van burgemeester Seton, waar hij vertelde over zijn ervaringen in de
eerste 6 jaar van zijn ambt in de gemeente, heeft hij veel plannen uit Exloo voorbij zien komen. Velen
zijn gerealiseerd en voor de toekomst zit er nog het één en ander in het vat zoals Jan van Breden,
voorzitter van de Beheerstichting, het vertelde. Het was geweldig om de Volksdansgroep De
Schaopendansers op te zien treden. Het enthousiasme van “we mogen weer” straalde er van af en
het optreden bracht menig toeschouwer in een vrolijke stemming. Dezelfde effecten zag je bij de
optredens van ODO, het New Phoenix Ensemble, Drents Jeugdorkest, Toon de Liefde en Windkracht
10. De Schilderclub en Vrouwen van Nu hadden veel tijd en energie gestoken in het zichzelf
presenteren. Er hing een ontspannen sfeer in de tent en de deelnemers waren in hun element. Ook is
er genoten van Olympisch Exloo waar 8 sportclubs diverse clinics en presentaties hebben gegeven.
Voor de Exloose minibeurs hadden zich meer dan 20 bedrijven gemeld. Het festival is afgesloten met
een spetterend optreden van het duo Eikens, Warta en zangeres Nelleke Honning. Al met al kan de
organisatie terug kijken op een geslaagd festival. Dank aan alle vrijwilligers en de cateraar.
Geweldig; kon niet beter.
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