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Beste ondernemer, 

Hier een Nieuwsflits van de vereniging.  

De vakantie s begonnen en de mussen vallen dood 

van het dak. Het hoofd koel houden is nu een hele 

kunst. Met de voortdurende oorlog in de Oekraïne, 

stijgende prijzen op velerlei gebied en krapte in 

medewerkers door vakantie, ziekte of gewoon niet 

aan te komen is deze tijd wederom weer een 

uitdagende. Maar we houden de kop d’r veur! 

  

  

Voortzetting D’exels 
  

Beste ondernemers! 
  
Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende: 
  
Vanaf donderdag 18 augustus t/m zaterdag 27 
augustus wordt in Exloo een ‘mini-D’Exels’ 
georganiseerd in en om het dorpshuis. Gezien de 
ervaring van vorig jaar is dit jaar gekozen voor een 
compacte opzet van het programma. Eigenlijk 
wilden we alle activiteiten in één weekend doen, 
maar dit bleek niet mogelijk i.v.m. Boerenrock. 
Daardoor is de feestavond een week verplaatst.  
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Het programma ziet er nu als volgt uit! 
  
Donderdagavond 18 augustus vanaf 19.00 uur is 
de aftrap aan de ondernemers van Exloo met een 
ondernemerspresentatie en netwerkavond, welke 
plaats zal vinden in het dorpshuis. 
  
Vrijdagmiddag 19 augustus is het de beurt aan de 
kinderen van Exloo, met vanaf 15.00 uur een 
knutselmiddag en om 17.00 uur een wedstrijd 
pannenkoeken bakken. Aansluitend is het de 
bedoeling om een kinderdisco te organiseren tot 
vroeg in de avond. 
  
Op zaterdagmiddag 20 augustus wordt van 13:00 
uur tot 17:30 uur een culturele markt 
georganiseerd, waarbij verenigingen, stichtingen en 
andere culturele organisaties uit Exloo en omgeving 
zich kunnen presenteren. Daarbij is te denken aan 
een informatiestand of een optreden op het podium, 
maar wellicht ook het geven van een workshop.  
Er zullen optredens verzorgd worden door de 
Schaopn’dansers, het samenwerkingsverband Veen 
en Zand en de Oringer kapel. Tevens zal een 
voorproefje gegeven worden van de productie 
Spirit!, een magische voorstelling met muziek van 
barok tot DJ, met zang, dans, licht, geluid en beeld, 
welke aankomend seizoen in de concertboerderij in 
Valthermond te beleven zal zijn. Er wordt daarbij 
gewerkt aan de mogelijkheid om het Lofar-gebied te 
bezoeken, waar gidsen aanwezig zullen zijn om 
uitleg te geven. Meer duidelijkheid daarover volgt. 
  
Op zondagmorgen 21 augustus wordt er van 
11:00 uur tot 13:00 uur een dorpsbrunch in het 
Dorpshuis georganiseerd. Deelname aan de 
dorpsbrunch vindt plaats op aanmelding.  
Na de dorpsbrunch gaan om 13:00 uur een 
zomerwandeltocht èn een zomerfietstocht van 
start. De route van de zomerwandeltocht zal 
meerdere keren langs het dorpshuis leiden. De 
fietsroute leidt langs meerdere interessante locaties 
rondom Exloo, waar ook speciaal voor deze 
gelegenheid een activiteit georganiseerd worden. Bij 
het dorpshuis is er muzikale omlijsting van de 
Stroatklinkers. 
  
Op zaterdagavond 27 augustus zal vanaf 21:00 
uur een feestavond georganiseerd worden met 
medewerking van HITZZZ! Drive-in show. 
Vanwege Boerenrock is dit onderdeel een week later 
dan de andere activiteiten van D’Exels. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We kunnen dit mogelijk maken door subsidie van 
enkele instanties. Maar, het financiële plaatje is nog 
niet helemaal rond. 
  
Daarom willen we graag een loterij organiseren, 
waarbij de trekking van de prijzen plaats zal vinden 
op zondag 21 augustus, tijdens de dorpsbrunch. 
  
Aan u als ondernemer de vraag om prijzen ter 
beschikking te stellen voor deze loterij. 
Uiteraard voorzien van een kaartje of iets 
dergelijks om de aandacht op je onderneming 
te vestigen. 
Het is de bedoeling dat de loten via de 
ondernemers die hieraan mee willen werken 
worden verkocht. 
  
Wil je hieraan meewerken? Stuur dan een 
mailtje naar imca@krakau-vanderholst.nl o.v.v. 
loterij D’Exels festival of reageer d.m.v. een 
reply op de ontvangen mail. 
Zet in de mail je gegevens, de prijs of prijzen 
die je ter beschikking stelt. Uiterlijk 24 juli 
horen we graag jullie reactie. 
  

 

 

Van de bestuurstafel 
Omni ontwikkeling: 

28 juni jl. weer met verschillende verenigingen bij 

elkaar gezeten om te kijken of we overkoepelende 

organisatie kunnen creeëren waarin de 

organiserende, ondersteunende en 

mogelijkmakende verenigingen samen kunnen 

optrekken/ gaan. De kernwaarden zijn bepaald nu de 

missie/ visie en dan de aanpak en de structuur. 

Volgende ledenvergadering; 

Op dinsdag 20 september bij zwembad de Leewal. 

Tijdens de ledenvergadering bij het Fletcher hotel de 

Hunzebergen zijn wij als vereniging uitgenodigd 

door Henk Smit om daar de volgende 

ledenvergadering te houden.  

Dorpsraadvergadering 22-6-2022 

Hebben de raatjes weer bij elkaar gezeten om bij te 

praten over het wel en wee binnen de verschillende 

organisaties die het dorp rijk is. 

In september gaat de Gemeenteraad verder met het 

Hallenhoes. 

Freerun baan gerealiseerd en feestelijk geopend 
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Gebiedsfonds heeft dit jaar € 30.000 toegekend ipv 

de mogelijke € 50.000 

Er wordt gekeken naar narrow casting om de 

evenementen, nieuwe menu’s, kleding seizoens 

ideeën door het heel dorp via beeldschermen in de 

bedrijven en publieke locaties kenbaar te maken. 

 

Nieuwe emailadres Dorpsraad: 

dorpsraadexloo@outlook.com 

  

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 

 

 



 

  
 

 


