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Beste ondernemer, 

Hier de negende Nieuwsbrief van de vereniging. 

Na de mooie Paasdagen het wat koudere Hemelvaart 

weekend ( met de wandel 4 daagse van Odoorn) staat 

het Pinkster- weekend alweer voor de deur. Na 2 jaar 

afwezigheid gelukkig weer met het vertrouwde  

Schaapscheerdersfeest, het feest dat wordt uitgebreid 

met een markt en aansluitend s’  avonds muziek op 

het plein. Ook zijn er internationale 

dressuurwedstrijden in het Hippisch Centrum van 1 

juni tot 5 juni. Kortom volop bedrijvigheid weer in 

Exloo. 

 

Van de bestuurstafel 

Tijdens de jaarvergadering bij Fletcher hotel de 

Hunzebergen zijn verschillende aspecten betreffende 

de vereniging, leefbaarheid, hoogte van de 

contributie 2023 en de nieuwbouw van het zwembad 

de revue gepasseerd. 

  



  

 

Kleintje D’Exels 
Tijdens de jaarvergadering kwam er ook uit dat mocht 

het D’Exels festival een vervolg krijgen wij daar als 

vereniging ook ons steentje daaraan bij willen dragen 

Om een tipje van de sluier op te lichten voor degenen 
die niet aanwezig waren: we mikken op een driedaags 
gebeuren, beginnend op donderdagavond 18 
augustus tot zondag 21 augustus eind van de middag, 
waarbij de verschillende activiteiten plaats vinden in 
en om het dorpshuis. Een aantal elementen van het 
festival van vorig jaar zouden we graag terug laten 
keren, aangevuld met enkele nieuwe activiteiten en 
combinaties cq samenwerking met reeds bestaande 
initiatieven. 
  
We hebben afgesproken om voor een aantal 
‘hoofd’onderdelen van het programma te 
inventariseren of deze daadwerkelijk plaats kunnen 
vinden tijdens deze dagen om dit duidelijk te hebben 
voor de eerstvolgende bijeenkomst. Denk bijv. aan 
een optreden van de Fifth Wheel of radio Continu 
drive- in, maar ook enkele sportactiviteiten en 
activiteiten voor de allerjongsten. 

 

 

Citta slow 
Onze Instagram pagina staat online! Met de 
pagina willen de naamsbekendheid van ons 
netwerk vergroten. Op de pagina geven we 
informatie over het Cittaslow keurmerk, de 
achtergrond en betekenis en uiteraard worden 
alle Cittaslow supporters binnen onze gemeente 
één voor één voorgesteld.  
  
www.instagram.com/cittaslowborgerodoorn  
  
Via deze weg willen we jullie vragen de pagina te 
volgen en mensen uit te nodigen dit ook te doen. 
Van een aantal supporters hebben we inmiddels 
foto’s en tekst ontvangen. Supporters die zijn 
opgenomen in de Cittaslow fietsroute hoeven 
geen content aan te leveren. Daarvoor gebruiken 
we de foto’s en tekst uit de Jubileum Fietsroute.  
  
De berichten waarin jullie uitgelicht worden 
zullen ook gedeeld worden op de Facebook 
pagina: 
www.facebook.com/cittaslowborgerodoorn   
  
Bij elke voorstel post wordt bekeken of jullie zelf 
ook een Facebook of Instagram pagina hebben. 
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http://www.instagram.com/cittaslowborgerodoorn
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Deze wordt ook genoemd in het bericht, zodat 
bezoekers jullie ook kunnen gaan volgen.  
  
Wil je ook meedoen? 
Stuur een mooie (scherpe) foto van jouw bedrijf 
naar s.labrijn@borger-odoorn.nl Je mag ook 
meerdere foto’s opsturen (maximaal 5). Foto’s die 
aan de volgende kenmerken voldoen bereiken 
over het algemeen veel bezoekers op Instagram. 
Een foto die: (indien mogelijk) buiten is 
genomen; waar een (bij voorkeur lachend/vrolijk) 
persoon op staat; die écht laat zien wat de kern 
van jouw bedrijf is/wat jullie doen; die 
past/aansluit bij het gedachtegoed van Cittaslow.  
Schrijf een kort stukje schrijven (of som op) wat je 
graag wilt vertellen over jouw bedrijf. En vooral 
waarom jouw bedrijf is aangesloten bij Cittaslow. 
Geef het even aan als je geen foto(‘s) hebt of als 
het niet lukt een stukje over je bedrijf te schrijven.  

 

Afval verwerking 
Wij maken voor het wekelijks legen van onze afval-rol-
container gebruik van Stopafval.nl (Recycling 
Nederland). Zij scheiden het afval bij de verwerking én 
zorgen voor compensatie van de CO2-uitstoot die 
afvalverwerking met zich meebrengt. En ze zijn 
vergelijkbaar qua prijs tov de reguliere aanbieders. En 
hun service is prima.  
 
Mocht je een andere afvalophaler overwegen? Denk 
dan aan hun. Als je wilt dat ik je nr en naam doorgeef 
laat me weten. Als je met ze in zee gaat krijg jij en wij 
een maand gratis afval ophalen.  

Groetjes, Erica Georgius 

Verzorgd wonen 

06-23423578 

Lid worden?  

Voor €95 per jaar 
Aanmelden kan op: 

bestuur@ondernemers-exloo.nl 
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