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Beste ondernemer, 

Hier de tiende Nieuwsbrief van de vereniging. De 

zomer 2022 zit erop. Wij genieten nog van mooi 

zonnig weer en bereiden ons voor op de herfst, 

feestdagen en winter. Ook dit najaar en winter zal er 

één worden van schakelen, rekenen, uitdagingen en 

onzekerheden. De hoge energieprijzen, 

koopkrachtdaling, stijgingen van inkoopkosten en 

(misschien) terugbetalen van uitgestelde belastingen 

maken dat wij als ondernemers alles stevig onder de 

loep moeten nemen willen we verder kunnen groeien, 

uitbouwen en blijven genieten van onze bedrijven. 

Uitdagingen in overvloed en zoals een oud-

ondernemer in Exloo zei: “rustig blijven als er 

geschoren en geknipt wordt”. 

 

 

Van de bestuurstafel 

Naar de datum van de AVL bij zwembad de Leewal 

wordt nog gekeken daar er al veel afmeldingen zijn 

voor 4 oktober 2022. 

 

  



  

 

Einde Warenhuis Geerts 
Op 31 augustus was het de dag dat Jan en Ankie 
voorgoed de deur sloten van hun winkel. Als bestuur 
willen wij bestuur willen wij Jan en Ankie bedanken 
voor hun vele jaren van inzet voor het dorp en de 
vereniging. De webshop voor serviezen blijft 
doordraaien en gelukkig kunnen Jan en Ankie in Exloo 
blijven wonen. Wij hopen ook dat zij onze vergadering 
blijven bezoeken en ons van tips en adviezen blijven 
voorzien. 
 

 

Bij Joke 
Eind september als de laatste bloemen zijn geoogst 

van de kwekerij stoppen Joke en haar man met de 

verkoop van de bloemen in  het bloemenhuisje aan 

het Zuideinde. Veelvuldig diefstal de afgelopen jaren 

en met name begin dit jaar hebben het plezier 

ontnomen. Na 16 jaar is de koek op en wordt het tijd 

voor andere dingen. Wij willen Joke en haar man 

hartelijk danken voor hun inzet en wensen hen nog 

vele gezellige en kleurrijke jaren in Exloo. 

 

Herberg de Boschrand 
Vanwege gezondsheidsredenen hebben Fred en zijn 
vrouw besloten de Herberg niet verder te kunnen 
ontwikkelen. 9 maanden zijn ze druk geweest met de 
bestrating, tuin en riool. Er is een voorlopige koper en 
als alles doorgaat is de overdracht 1 oktober. De 
familie den Raden gaat weer terug naar hun thuisland 
“Veen Drenthe”. Waar wij de familie alle gezondheid, 
geluk toewensen. 
 

D’Exels 

Ook dit jaar was weer een D’exels festival. Van 
ondernemers, voor kinderen, culturele markt, 
dorpsbrunch, verloting en een feestavond. Het ene 
onderdeel werd beter bezocht dan het andere maar 
volgens de organisatie voldoende ingrediënten voor 
een vervolg. Alleen wat is volgens jullie een geschikte 
tijd? 
 
 

 
 
 
 

  

D. PATER, VOOZITTER 

J.  HUIS,PENNINGMEESTER 

A. VAN DER HOLST 

D. RENARDEL DE LAVALETTE  

J.  VREDEVELD, SECRETARIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uitnodiging Prummeltour 

Op maandag 17 oktober (13:00 tot 18:00) is er een 
speciale Prummeltour voor ondernemers uit 
gemeente. Het vertrek is vanaf EKO-tours gelegen aan 
Valtherweg 1. 
Architect Klaas Prummel wordt gezien als architect van 
de Veenkoloniën. 
Meegestuurd verdere  informatie voor opgave. 
 
 

Hallenhoes 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het Hoes in 
september nogmaals in de Gemeenteraad  besproken 
en gekeken naar de financiën. De aanleg van het plein 
eromheen.  
 
    

Lid worden?  
Aanmelden kan op: 

bestuur@ondernemers-exloo.nl 

 

 

 



 

  
 

 


