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Beste ondernemer, 

Hier de zesde Nieuwsbrief van de vereniging.  

Het D’exels Festival gaat zijn laatste week in. Sommige 

onderdelen waren druk bezocht, andere onderdelen 

weer wat minder. Maar waarschijnlijk genoeg 

ingrediënten om er volgend jaar een D’exelse week 

van te gaan maken. Ook vorderen de versoepelingen 

met gepaste mate. Dus laten we met elkaar hopen dat 

we na een prachtig seizoen nog een schitterend 

najaar en decembermaand voor de boeg hebben. 

  

  

 

D’Exels Festival Exloo 
 

Voor de  mini- beurs donderdag avond zijn er nu 22 

aanmeldingen. 

De grote van de stand is 2.00 bij 1.00 ( l x b)  in de tent 

en zijn tafels om extra materialen op kwijt te kunnen. 

Rond 17:00 zullen de kramen in de tent geplaatst 

worden. Tijdens de beurs worden er tot 21:00 nog 

loten verkocht voor de loterij. De loten vinden dan 

ook gretig aftrek. De mini- beurs start op: 

donderdagavond 23 september 19:00 aanstaande 

 

 

  
D. PATER,  

J.  HUIS,  

H.  PRINS,  

D. RENARDEL DE LAVALETTE  

J.  VREDEVELD 

 

 



  
  

Stageplekken 

Binnen het bestuur is het idee ontstaan om een 

overzicht te maken van bedrijven die beschikbaar zijn 

als stageplek. ( snuffelstage, BBL, BOL, etc).  

Dus meldt uw bedrijf bij ons aan! 

bestuur@ondernemers-exloo.nl 

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

verder te kunnen ontwikkelen. 

Er hebben zich reeds 4 bedrijven aangemeld! 

 

Bijeenkomst/ 

Bestuursverkiezing 
Op woensdagavond 27 oktober 20:00 

 ( let op de datum is gewijzigd!!) 

willen wij als het allemaal toegestaan is een 

bijeenkomst bij Bussemaker organiseren. Onder het 

genot van een hapje en drankje elkaar weer zien, 

spreken en ervaringen uitwisselen. 

Die avond zullen Wil Luchjenbroers en Jan Bakker 

aanwezig zijn om verschillende zaken die spelen 

binnen het dorp te belichten en onze vragen te 

beantwoorden. 

Ook willen wij graag verder met de 

ondernemersvereniging als sparringpartner  voor de 

Dorpsraad en de gemeente, als klankbord voor de 

ondernemers, als verbindende partij tussen andere 

verenigingen en om nieuwe initiatieven te 

ondersteunen en/of te bewerkstelligen.  

Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek  

naar creatieve nieuwe bestuursleden. 

Dus meld je aan! 

bestuur@ondernemers-exloo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lid worden? 
Alle ingeschreven/ aangemelde ondernemers zijn 

reeds lid. Bent u nog niet aangemeld dan heeft u ook 

nog geen factuur (€ 95,00) ontvangen. 

Aanmelden kan op: 

bestuur@ondernemers-exloo.nl 

Hartelijke groet, 

Het Bestuur 

 



 

  
 

 


