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Van de redactie 

Nieuw Logo 

 
Ruim 14 jaar maakte de BEO 
gebruik van hetzelfde logo. In-
middels is het %jd geworden 

voor een opfrisbeurt van het logo. Het nieuwe 
logo is tot stand gekomen door de sterke kenmer-
ken van Exel samen te laten komen. Het 
‘getekende’ vlak gee, het BEO-gebied weer. In de 
kleurvariant van het logo is dit gebied in het groen weergegeven en het kader rond-
om gee, de onderlinge verbondenheidweer. De verbondenheid binnen het BEO-
gebied, maar ook de samenhorigheid in Exel. Het kader ligt niet exact om het BEO-
gebied heen om het logo niet te sta%sch te maken. 

Sociaal 

We leven in jach%ge %jden, beste mensen. Wanneer we 

alles een beetje bij willen houden, zijn we er maar druk 

mee. Dat komt ook door de manier van communiceren te-

genwoordig,  want dat gaat meer en meer via elektronische 

weg. Dat gaat lekker snel. Vroeger moest je toch al gauw 

een avondje bellen, voordat je met een of andere commis-

sie een afspraak voor een vergadering had geregeld. Tegen-

woordig is dat met WhatsApp binnen een half uur geregeld. Lekker handig!’ 

Beroerder wordt het, als Facebook en WhatsApp-berichten de normale gesprek-

ken gaan vervangen. Want er gaat volgens mij niets boven een echt gesprek thuis, 

op de visite, op straat of in het plaatselijke café. Hoe vaker we elkaar echt ont-

moeten en echt met elkaar in gesprek gaan, hoe rijker ons sociale leven wordt. 

Dus moeten we vooral doorgaan met het organiseren van van alles en nog wat. Of 

het nu samenwerken aan het dorpsbosonderhoud is of het vergaderen om weer 

een fantas%sch Exels Feest op poten te ze7en is, het zijn allemaal redenen om 

buurtgenoten van verschillende pluimage te ontmoeten en beter te leren kennen. 

En het is ook super ontspannend om iets anders te doen dan je dagelijkse werk 

met je dagelijkse collega’s. Dus bewoners van Exel en Omgeving: Ga door! 

Appie Kleine Haar 
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MAART 
Woensdag 14 maart 

Koersbal, grote zaal,   
14.00-16.15 uur  
Donderdag 22 maart 
Paasarrangement maken, Dorpshuis, 
19.30 uur 
Vrijdag 23 maart 

AEV toneeluitvoering, 20.00 uur 
Zaterdag 24 maart 

Hout brengen paasvuur,  
10.00-16.00 uur 

AEV toneeluitvoering, 20.00 uur 
Zondag 25 maart 

Palmpasen: 
Eieren zoeken, 10.30 uur 
Paaslunch, 12.00 uur 
Aansluitend wandeling 
Dinsdag 27 maart 

BEO 55+ slotavond, 20.00 uur 
Woensdag 28 maart 
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur  
Workshop wilgentakken vlechten, 
Dorpshuis, 19.30 uur       
 

APRIL 
Zondag 1 april 

1e paasdag: 
Verzamelen bij Brasserie De Mölle, 
19.15 uur 
Fakkelverkoop Dorpsbos, 19.30 uur 

Start optocht naar paasvuur,  
20.00 uur  
Hazenbal, tent open vanaf 20.00 uur  
Woensdag 11 april 
Koersbal, grote zaal,   
14.00-16.15 uur  
Woensdag 25 april 
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur        
 

MEI  

Donderdag 24 mei  
Algemene ledenvergadering BEO, 
20.00 uur 
Woensdag 30 mei  
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur   
 

JUNI 
Zondag 3 juni 

Goossens Wielerronde,  
start/finish Brasserie De Mölle:  
13.00 uur: Dikke Bandenrace (vanaf 
11.30-12.30 uur, inschrijven voor 
basisschoolkinderen); 13.30 uur: 
Sportklasse 19+ /Amateurs 40+; 
13.32 uur: Masters 50+; 15.15 uur: 
Amateurs; S%ch%ng Wielercomité 
Laren, g.beunk3@kpnplanet.nl 
 
 

A
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BEO Algemene Ledenvergadering 2018 
 
De algemene ledenvergadering van de BEO voor 2018 staat gepland voor don-
derdag 24 mei 2018 in Brasserie De Mölle. Aanvang 20.00 uur. De formele uit-
nodiging, agenda en de vergaderstukken zullen later nog rondgestuurd wor-
den. Net als andere jaren streven we ernaar voor de pauze het formele gedeel-
te af te ronden.  
Na de pauze willen we weer een speciaal onderwerp (lezing o.i.d.) voor de aan-
wezigen organiseren.  Dus reserveer de datum alvast in de agenda! 
Het bestuur 
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Stand van zaken 
2018 is alweer enige %jd bezig en het 
voorjaar is weer begonnen (al had de win-
ter nog wel een toetje in pe7o). Sinds de 
laatste uitgave van het boekje zijn er een 
aantal ac%viteiten geweest. Zo was er de 
kerstmarkt met winterwandeling (dit jaar 
in echte sneeuw!), het jaarlijkse schaak-
toernooi, de kerstviering, het nieuwjaars 
klootschieten, het bosonderhoud, de in-
loopmiddagen en het koersbal. Ook zijn 
de bermen weer opgeruimd. 
 
Het bestuur is druk bezig om allerlei zaken 
op te ze7en. Om de leden hierover %jdig 
bij te praten, hebben we eind januari een 
informa%eavond gehouden. Er zijn die 
avond een aantal onderwerpen aan de 
orde gekomen.  
 
Ten eerste is het nieuwe dorpsplan voor 
Exel en omgeving gepresenteerd door 
Hilde Buitelaar. In dit dorpsplan (dat ook 
aan de gemeente Lochem wordt overhan-
digd) zijn verschillende aandachtspunten 
en doelstellingen geformuleerd waaraan 
we de komende %jd willen werken. Grote 
zaken zijn o.a. de aanleg van het glasvezel, 
de nieuwe rondweg in Lochem, woning-
bouw en de ontwikkeling van een dorps-
plein. 
 
Ten tweede is er die avond door Jan Vrie-
link informa%e gegeven over de aanleg 
van glasvezel in het buitengebied. Daarna 
is er een nieuwsbrief per e-mail naar de 
leden verstuurd en wordt er in dit boekje 
nog meer infoma%e gegeven. 
 
Ten derde inventariseerden we de ideeën 
over ac%viteiten. Het resultaat was een 
interessante lijst met daarop huidige ac%-
viteiten die moeten blijven en nieuwe 
sugges%es. Hierover op de volgende pagi-
na meer. De avond werd afgesloten met 

een borrel en wat hapjes.  
 
Ten aanzien van de Openbare ruimte heb-
ben we een kennismaking gehad met het 
bestuur van Circulus Berkel. In deze uitga-
ve een overzicht wat Circulus Berkel pre-
cies doet en hoe inwoners meldingen kun-
nen doen. 
 
Inmiddels is er een nieuw logo voor de 
BEO ontworpen door Jolien Fleerkate. Het 
oude logo ging al weer eventjes mee, en 
we vonden het %jd voor iets nieuws. Dit 
nieuwe logo wordt in dit boekje gepresen-
teerd en verschijnt binnenkort op alle BEO 
corresponden%e, website etc. .  
 
Iedereen hee, vast al gemerkt dat steeds 
meer informa%e per e-mail wordt ge-
stuurd. We zijn van plan dit in de toe-
komst met een nieuwsbrief te gaan doen. 
Hierin kunnen we belangrijke informa%e 
en de aankondiging van ac%viteiten rond-
sturen. De communica%e naar de leden 
zonder e-mailadres zullen we niet verge-
ten. 
 
En alvast om in de agenda te ze7en: de 
jaarvergadering van de BEO is gepland 
voor donderdag 24 mei 2018. Rest ons 
nog iedereen een fijn voorjaar te wensen, 
en hopelijk tot ziens op één van de ko-
mende ac%viteiten! 
 
Het bestuur 
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Ac�viteiten 

 
Tijdens de informa%eavond van de BEO is er een  inventarisa%e gedaan van ac%vi-
teiten die leden leuk zouden vinden. Ook in 2013 en 2016 zijn er inventarisa%es 
geweest en deze zijn dan ook gebruikt bij de voorbereiding van deze avond. 
Er zijn veel ac%viteiten genoemd en het goede nieuws is dat een aantal ac%viteiten 
ook al opgepakt is door een commissie of enthousiaste leden. Zo zijn er in maart al 
workshops wilgetakken vlechten en paasstukjes maken georganiseerd en is er een 
ini%a%ef voor een wandeling in september. Dit alles naast de ac%viteiten die er al 
zijn.  
Als er ac%viteiten georganiseerd gaan worden kan de BEO hierbij ondersteunen en 
deze promoten. Dit kan financiële ondersteuning zijn of andere hulp. We kunnen  
de ac%viteit ook onder de aandacht brengen via onze nieuwsbrief, de website, een 
adverten%e in Weekblad In de Kijker of in het BEO boekje. Voor deze ondersteu-
ning kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dit geldt ook voor een adver-
ten%e in In de Kijker. Als een adverten%e via de BEO aangemeld wordt is dit gra%s. 
Stuur de aankondiging wel ruim van te voren naar het secretariaat, omdat dit blad 
eens per 14 dagen uitkomt en kopij de vrijdag van te voren bij de redac%e moet 
zijn.  
 
Het bestuur 



 8 

Even bijpraten 
U had het waarschijnlijk al gezien: sinds 
afgelopen zomer hangt de AED in een 
nieuwe kast, buiten bij de ingang van 
Brasserie De Mölle. Zo is de AED beter 
beschermd tegen kou en vocht, met dank 
aan de gemeente Lochem die het gebruik 
van de AED in de kernen s%muleert. De 
nieuwe kast is beveiligd met een cijferco-
de, maar om de AED al%jd en snel te kun-
nen bereiken, staat die code op de kast-
deur. 
 
De AED kan bij een noodgeval door lokale 
vrijwilligers ingezet worden voor hulp bij 
reanima%e. De BEO zorgt voor de be-
schikbaarheid van de AED en de vrijwil-
ligers. Er zijn ongeveer 35 vrijwilligers uit 
het Exelse die in geval van een noodop-
roep kunnen helpen met reanimeren en 
de AED inze7en al voordat een ambulan-
ce ter plaatse kan zijn. In theorie zou de 
noodoproep na het bellen van 112 auto-
ma%sch met een SMS naar meerdere 
vrijwilligers kunnen worden gestuurd die 
in de buurt van het slachtoffer zijn. Die 
vrijwilligers moeten dan wel ingeschreven 
zijn bij HartveiligWonen. Maar omdat de 
bereikbaarheid per mobiele telefoon in 
en rond Exel ma%g en dus niet gegaran-
deerd is, adviseren we om na het alarme-
ren van 112 ook zelf twee AED-
vrijwilligers te bereiken: de eerste om 
z.s.m. te kunnen starten met reanimeren 
en de tweede om de AED op te halen.  
Daartoe onderhouden we een actuele 
lijst met namen en vaste + mobiele tele-
foonnummers van vrijwilligers op de Exel 
Plaza website www.exelplaza.nl. Maak 
hiervan dus een eigen print. 
Veel vrijwilligers worden via hun werk al 
jaarlijks getraind voor AED en reanima%e. 
Voor de andere vrijwilligers wordt jaar-
lijks op een avond in juni een opfris-

cursus verzorgd door Gijs te Brake. Reani-
meren en een AED bedienen is niet moei-
lijk, maar het is natuurlijk wel prePg als 
je dat een keer wordt uitgelegd en je kan 
oefenen.  
 
Een groot deel van de huidige groep vrij-
willigers woont in de kern Exel. Dat is 
prima om snel de AED te brengen. Maar 
om ook snel met reanimeren te kunnen 
beginnen, zou het goed zijn als er meer 
vrijwilligers in de buitenbuurten zouden 
zijn. Doet u ook mee? Stuur dan even een 
berichtje naar gertvegter@kpnplanet.nl. 
Dan kunnen we elkaar nog beter en snel-
ler helpen als dat eens nodig is. 
PS. Een volgende keer hoop ik u te infor-
meren of en hoe andere AED’s dan die bij 
De Mölle gebruikt kunnen worden. Die 
andere AED’s hier in de buurt worden 
niet door de BEO beheerd maar door 
par%culieren of bedrijven. In goed over-
leg proberen we daar afspraken over te 
maken. 
 
Gert Vegter  
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Wordt verwacht 

Wilgentakken vlechten 

 
Op woensdag 28 maart organiseert de 
crea-groep een workshop wilgentakken 
vlechten. Je leert op één avond hoe je 
wilgentakken kunt vlechten tot een deco-
ra%eve standaard voor een klimplant, bij-
voorbeeld klimop of Lathyrus, of onder-
steboven hangend gevuld met vetbolletjes 
en pinda’s tot een vogelvoerhouder. 
De workshop wordt gegeven door Carla 
Slotboom die we kennen van haar kraam 
op de kerstmarkt in De Mölle. De work-
shop begint om 19.30 uur in het dorpshuis 
in Brasserie De Mölle en duurt tot 22.00 
uur. De prijs is 17,50 euro per persoon en 
dat is inclusief alle materiaal en koffie of 
thee. Je hoe, dus niets mee te brengen 
behalve een zonnig humeur. 
Je kunt je aanmelden bij Karen Roco, tel. 
0573-459411 06-21980864 of via de mail 
karenroco@kpnmail.nl 

Paasarrangement 

 
Door de BEO inloopavond ontstond het idee 
om een workshop te organiseren. Hiervoor 
hebben we He7y Ilbrink uit Barchem bena-
derd. Zij gee, verschillende soorten work-
shops. 
Om te beginnen willen we een paasstuk 
maken op 22 maart om 19.30 uur in het 
Dorpshuis bij Brasserie De Mölle. De kosten 
hiervoor bedragen 25 euro incl. materiaal en 
een kopje koffie of thee. Opgave graag vóór 

12 maart zodat He7y weet hoeveel materi-
aal ze moet meebrengen. 
Wij hopen dat we een leuke groep bij elkaar krijgen en misschien wat kunnen afspre-
ken voor een volgende workshop. VOL = VOL 
Namens, Toosje Onis,  e-mail: h.onis@hetnet.nl, tel. 0573-421285 en Alie Fleerkate, 
E-mail: aliefleerkate@hotmail.com, tel. 0573-251750    
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Even bijpraten 

Meldingen openbare ruimte en taken Cir-

culus Berkel 
  

We krijgen nog wel eens vragen waar de meldingen voor 

de openbare ruimte gedaan kunnen worden en hoe de 

gemeente Lochem de Openbare ruimte onderhoudt. On-

langs ontving de BEO een nieuw overzicht van Circulus Ber-

kel, dat hieronder is samengevat: 

  

Bestaande beheer- en onderhoudstaken 

Sinds januari 2014 voert de afdeling Onderhoud van Circulus-Berkel Buitenruimte 

voor gemeente Lochem beheer- en onderhoudstaken in de Openbare ruimte uit, zoals 

onder andere: 

- groen- en bomenonderhoud in de dorpen en de stad, 

-  renova%e groen en bomen in de dorpen en de stad, 

-  bewonerspar%cipa%e: beheer gebruikersovereenkomsten groen met bewoners, 

-  kleine repara%es aan straatwerk en tro7oirs, inritbanden aanleggen, 

-  noodrepara%es aan asfaltwegen, 

-  beheer en onderhoud en vervanging van de civiele kunstwerken (bruggen en 

duikers) incl. leuningen, hekwerken, etc, 

-  vegen van de straten, ook n.a.v. evenementen, calamiteiten, blad- en bloesem-

val en vuurwerk, 

-         duurzame onkruidbestrijding op de verhardingen, 

-         repara%es of vervanging van de huisaanslui%ngen riolering en de rioolaanslui%n-

gen van de straatkolken, 

-         zuigen van de straatkolken, 

-         beheer en onderhoud van de zandwegen en de fietspaden, 

-         berm- en slotenbeheer langs de wegen in het buitengebied, 

-         onderhoud en vervanging verkeers- en straatnaamborden, plaatsen nieuwe 

borden en huisnummering buitengebied, 

-         bladcampagne (najaar), 

-         ledigen prullenbakken, 

-         zwerfvuil verwijderen en zwerfvuilac%es, 

-         bestrijding van de eikenprocessierups, 

-         beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, 

-         aanvragen omgevingsvergunning kap, 

-         gladheidsbestrijding. 
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Aanvullende taken openbare ruimte 

Vanaf januari 2017 hee, de gemeente Lochem aanvullende taken voor de openbare 

ruimte overgedragen aan Circulus-Berkel Buitenruimte, zoals o.a.:  

-         de aanleg en het beheer van de wegen, van de riolering en van de openbare 

verlich%ng, 

-         integrale projecten: o.a. het bouw- en woonrijp maken van nieuwe woon- en 

werkgebieden en het begeleiden van infrastructurele projecten, zoals bijv. de 

Traverse Eefde en de Rondweg Lochem, 

-         de advisering voor de omgevingsvergunning kap, 

-         het verlenen van vergunningen voor het leggen of wijzigen van kabels en leidin-

gen (nutsvoorzieningen), 

-         de advisering aan-/verkoop snippergroen, 

-         bewonerspar%cipa%e: inwonersini%a%even in de openbare ruimte en afval-/

grondstoffen-par%cipa%e begeleiden, 

-         het gegevensbeheer openbare ruimte. 

  

De bezePng en verantwoordelijkheden bij afdeling Onderhoud zijn vanaf januari 

2017: 

-         Afdelingshoofd: Robert van Iersel 

-         Gebiedsopzichter voor het buitengebied:  Henny Dommerholt 

-         Gebiedsopzichter voor de kernen (dorpen en stad): Michiel Gijtenbeek 

-         Groen- en bomenonderhoud in kernen:  Michiel Gijtenbeek 

-         Werkvoorbereiding en gebruikersovereenkomsten groen:  Herman Oudenamp-

sen 

-         Zandwegen en fietspaden buitengebied: Henny Dommerholt 

-         Coördina%e ongediertebestrijding: Herman Oudenampsen 

-         Gladheidbestrijding:  Michiel Gijtenbeek (dorpen en stad)   

     Henny Dommerholt (buitengebied) 

  

Indien er ies niet in orde is of bij problemen kunnen inwoners dit zelf direct melden 

bij Circulus-Berkel.  Alle vragen en meldingen kunnen alsvolgt gesteld/ingevoerd wor-

den:   

-     Mail naar:     info@circulus-berkel.nl 

-        via het meldingsformulier op de gemeentelijke website of op de website van 

 Circulus-Berkel 

-         bellen via 0900 9552. 

-  app sturen naar het WhatsApp-nummer van Circulus Berkel: 06-10507300 
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Wordt verwacht 
Vele ac�viteiten... en enkele 

wijzigingen... 

Hout brengen 24 maart 

Op 24 maart van 10.00 tot 16.00 uur kan 
er weer hout gebracht worden bij Elweco
-Medo voor het paasvuur. Alleen snoei-
hout is geschikt voor het paasvuur en kan 
gra%s gebracht worden. Een bijdrage 
voor de organisa%e van de paasevene-
menten wordt op prijs gesteld. Hiervoor 
staat er een gi, box op de balie in het 
kantoor van Elweco-Medo. 

 

Palmpasen 25 maart 

Eieren zoeken 

Om 10.30 uur verzamelen we bij Brasse-
rie De Mölle waar de Paashazen de kin-
deren ophalen voor het tradi%onele eie-
ren zoeken in het dorpsbos. Dit is voor 
alle kinderen toegankelijk van welke ba-
sisschool dan ook, dus neem je vriendje 
of vriendinnetje mee. 

Paaslunch 

We starten dit jaar om 12.00 uur met de 
bekende gezellige paas lunch bij Brasse-
rie De Mölle. Volwassenen 12,50 euro 
p.p. en kinderen 5 euro p.p. Opgave voor 
20 maart bij Brasserie De Mölle, tel. 0573
-251026, gezien de grote belangstelling 
van voorgaande jaren. 

Wandeling 

Deze wandeling start aansluitend op de 
lunch bij Brasserie De Mölle, natuurlijk 
ben je ook welkom als je alleen hier aan 
deel wilt nemen. Het is een rondje van +/
- 3 km met onderweg vragen over leuke 
lokale weetjes. Trek wel wat stevige 
schoenen aan want er zijn weer mooie 
ongebaande paden gevonden. 
 

Paasvuur 1 april 

Op eerste Paasdag gaan we weer onze 
Poasboake ontsteken, het vuur wordt 
ook dit jaar weer opgehaald door kin-
deren vanaf een mys%eke plek. Wil je 
graag meelopen geef je op bij Bert Jan-
sen tel. 432075/06-12272256 of Jan Ou-
denampsen 421296/06-53336933, voor 
de vuurophalers verzamelen we om 
19.15 uur bij Brasserie De Mölle. Om 
19.30 uur begint de fakkelverkoop in het 
Dorpsbos*, waar, als de kinderen zijn 
aangekomen met het vuur, onder bege-
leiding van drumband Graaf O7ogroep 
het in optocht naar de boake gaat. Dit is 
om +/- 20.00 uur. Voor de speciale avond 
invulling met live muziek op het Hazen-
bal %jdens het Paasvuur zie het stukje in 
het BEO boekje. 

* De verkoop van de fakkels zal dit jaar 
dus niet plaatsvinden bij Elweco-Medo, 
maar in het dorpsbos. 
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Activiteiten 55+/ 
ouderencommissie 

Loca�e: 

Brasserie De Mölle, Oude Lochemseweg 4 
te Exel. Wilt u deelnemen aan een ac%vi-
teit, maar hebt u geen vervoer? Neem 
dan contact met ons op (Toosje Onis 0573
-421285, Gerda Nijdeken 0573-421330 of 
Janny Stokkink 0573-421393).  Ac%vitei-
ten worden ook zoveel mogelijk aange-
kondigd via de website Exel Plaza en 
Weekblad In de Kijker.  

Doorlopende ac�viteiten 

Elke tweede woensdag van de maand 
spelen we koersbal in de grote zaal, van 
14.00 tot 16.15 uur! We spelen met eigen 
materiaal, dus kunnen de kosten laag 
houden. Voorlopig betaalt u 3 euro per 
keer, inclusief koffie en thee. 
Zin om mee te doen? Kom een keer kijken 
of ‘gooi’ een balletje mee, bijvoorbeeld 
op 14 maart of 11 april.  
Elke laatste woensdag van de maand is er 
een inloopmiddag in het Dorpshuis, van 
14.00 tot 16.00 uur! Tijdens deze midda-
gen kan er worden gekaart, een spel wor-
den gespeeld, kunnen boeken worden 
geruild, maar kan er ook gewoon een 
praatje worden gemaakt en een kopje 
koffie of thee worden gedronken. Kosten: 
2 euro per middag, inclusief koffie en 
thee. 
U bent van harte welkom, bijvoorbeeld op 
28 maart of 25 april. 

Aankondigingen 

Dinsdagavond 27 maart 

Deze slotavond wordt verzorgd door het 
duo “’t Canbesso”. Dit tweetal zal met 
muziek en sketches zorgen voor een vro-
lijke afslui%ng van het seizoen. Aanvang: 
20.00 uur. Kosten: 10 euro per persoon, 
inclusief twee consump%es. 

September 2018 
In september wordt het weer %jd voor 
ons jaarlijkse reisje. Op dit moment is het 
exacte programma en de datum nog niet 
bekend, maar houdt u er vast rekening 
mee dat dit in de eerste hel, van septem-
ber zal zijn. 

Terugblik 

Zaterdag 13 januari schoven we om 13.00 
uur weer aan voor de nieuwjaarsvisite. 
Met 32 (!) personen was de serre mooi 
gevuld. Iedereen liet zich het stamppot-
buffet goed smaken. Ook al werden de 
borden een tweede of derde keer gevuld, 
kok Hans zorgde ervoor dat de bakken 
niet leeg raakten.  
Na complimenten aan de kok werd over-
gegaan naar het tweede deel van de mid-
dag: de jaarlijkse bingo. Er werd enthou-
siast gespeeld, soms fana%ek, maar al%jd 
met humor. Aan het eind van de middag 
ging iedereen met een aantal cadeautjes 
naar huis. Het was een vrolijke en gezelli-
ge middag! 
 
Dinsdagavond 13 februari werd de BEO-
avond verzorgd door de heer en mevrouw 
Geerdink uit Hengelo (O). Met een 3D-bril 
op genoten wij van prach%ge beelden van 
bloemen, planten, dieren, de natuur in 
Nederland, maar ook beelden uit het bui-
tenland. De giraf die haar lange nek uit 
het beeld stak, de orchidee die tot in de-
tail was weergegeven of de bij vol met 
stuifmeel, zijn slechts enkele voorbeelden 
van de prach%ge selec%e van beelden die 
werden getoond. Een indrukwekkende en 
mooie avond. Er waren 19 personen aan-
wezig. 
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Blik terug 

Schaaktoernooi 2017-2018 

 
Op 24 november werd er afgetrapt voor het toernooi. Er waren 14 deelnemers 
waardoor er voor het eerst werd gespeeld in 3 poules: 1. Henk Slagman, Ruud van 
Noord, Dirk Welmer. Appie Kleine 
Haar en Henri van Heeckeren; 2. Har-
ry Greu%nk, Kamiel Fokkink, Harry 
Welmer, Anne Bruggink en Frits Rede-
ker; 3. Jan Veltkamp, Jan Ouden-
ampsen, Jan Vrielink en Derk Hil-
horst.      
De onderste 2 van elke poule vielen 
af, waarna de volgende par%jen wer-
den gespeeld: Henri van Heeckeren 
tegen Jan Vrielink, Dirk Welmer tegen 
Harry Welmer, Appie Kleine Haar te-
gen Kamiel Fokkink, Anne Bruggink 
tegen Derk Hilhorst. De winnaars 
speelden daarna tegen elkaar: Jan 
Vrielink tegen Dirk Welmer en Kamiel Fokkink tegen Derk Hilhorst. In de finale op 28 

januari won uiteindelijk Kamiel Fokkink (dus 1
e
 plaats) van Jan Vrielink (2

e
 plaats) 

en won Dirk Welmer (3
e
plaats) van Derk Hilhorst. 

Het was weer een spannend toernooi; vaak stonden deelnemers op winst, maar 
werd verzuimd de genadeklap toe te dienen om vervolgens door een enkele fout de 
winst weg te geven. Verder was het ook een duidelijke overwinning voor de jeugd; 
de 3 jongste deelnemers beze7en namelijk de eerste 3 plaatsen. 
 

Bosonderhoud 

 
De gemeente hee, inmiddels beleid ge-
maakt voor al het onderhoud van het 
groen waarin het dorpsbos in Exel ook 
opgenomen is. De eerste zaterdag die 
gepland stond voor het onderhoud van 
het dorpsbos is niet doorgegaan, omdat 
alles kletsnat was door de vele regenval. 
De overige zaterdagen is er echter hard 
gewerkt om het onderhoud zoals gepland 
uit te voeren. Verder is er stormschade 
opgeruimd, is het oprukkende struikge-

was weer bedwongen en zijn de paden 
weer goed begaanbaar gemaakt. Ook dit 
jaar is het werk weer succesvol verlopen. 
Graag wil ik iedereen die mee hee, ge-
holpen nog een keer heel hartelijk bedan-
ken voor de medewerking. Het is de be-
doeling om het bosonderhoud volgend 
jaar weer op dezelfde manier uit te voe-
ren op de zaterdagen in februari, dus re-
serveer het vast in je agenda! 
 
Mannie Slagman 
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VAN DE VERENIGINGEN 

Het bestuur van het Exels Feest is al druk 
bezig met de voorbereidingen van het 
Exels Feest 2018. Het feest is dit jaar van 
vrijdag 24 augustus t/m zondag 26 au-
gustus. 
We hebben ook een wisseling in het be-
stuur. Voorzi7er Romke de Vries en pen-
ningmeester Erica Leussink gaan het be-

stuur verlaten. We hebben Nicolet Woes-
tenenk en Floris Leneman bereid gevon-
den om plaats te nemen in het bestuur. 
In onze zaterdag- en zondagcommissie 
gaan Derk Beuzel, Jan Hassink en Ruben 
Oudenampsen ons verlaten. Onno Plate-
rink komt de commissie versterken. 
 
We willen Romke, Erica, Derk, Jan en 
Ruben hartelijk bedanken voor hun ja-
renlange inzet voor het Exels Feest en 
Nicolet, Floris en Onno veel succes wen-
sen in het bestuur en de commissie. 

Succesvolle voorstelling jeugd AEV 

 
Op vrijdag 1 december speelde de jeugd van AEV de grappige 
voorstelling Vakan%e Gevoel.. Na lang oefenen wisten de jon-
ge toneelspelers op het moment suprême hun beste presta%e 
te leveren. Het publiek werd getrakteerd op vele hilarische 
momenten. Deze voorstelling mag dan ook gerust een succes 
genoemd worden! 

 

Voorjaarsvoorstellingen op 23 en 24 maart 

 
Toneelvereniging AEV speelt op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart het blijspel 
Familie Bruinsma in de bocht: groeten van de Veluwe. In dit grappige toneelstuk wint 
een welgestelde familie een vakan%e in een stacaravan op de Veluwe. Niet echt hun 
ding en dat levert de nodige problemen op. De familie Bruinsma kent die problemen 
niet. Zij zijn doorgewinterde kampeerders. Twee tegenovergestelde families naast 
elkaar op de camping, dat zorgt natuurlijk voor de nodige confronta%es. Hoe zal dat 
aflopen? 
Dat kun je zien op vrijdag 23 
maart of zaterdag 24 maart om 
20:00 uur in Brasserie De Mölle in 
Exel. De voorverkoop is inmiddels 
geweest. Kaarten zijn nog aan de 
zaal verkrijgbaar op de speel-
avonden.  
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Glasvezel in het buitengebied 

 
Waarom zou u glasvezel moeten hebben, indien u geen problemen hee, met de 
snelheid van internet/email ? En in de toekomst komt er toch snel draadloos internet 
4G/5G beschikbaar? 
 
4G/5G op het mobiele telefonienetwerk kan de snelheid van uw internet verdubbe-
len, maar is kostbaar en zit dan vaak al aan zijn maximum capaciteit.  
 
Het is ook nog maar de vraag of en wanneer het aangelegd gaat worden; de mobiele 
ontvangst in het BEO-gebied is zelfs voor 3G niet goed.  
 
Op dit moment worden al 8K televisies verkocht die voor hun scherpe beeld dusdanig 
veel capaciteit vereisen dat dit nooit via een mobiele telefonie-netwerk (of schotel) 
zal kunnen lopen. De benodigde capaciteit (bandbreedte) zal de komende jaren toe-
nemen en een acceptabele internetverbinding nu, is geen garan%e voor acceptabel 
internetgebruik straks. Glasvezel gee, ook de kans om zowel tv/telefonie/internet 
via 1 abonnement af te nemen. Dus een deel van de extra kosten kunt u terugverdie-
nen door besparingen op Canal Digitaal. Tot slot is het mogelijk dat u nauwelijks ge-
bruik maakt van internet, maar dan nog is er een reden om u aan te melden. Een 
toekoms%ge koper van uw huis zal namelijk wel geïnteresseerd zijn in de mogelijk-
heid van glasvezel en de afwezigheid hiervan zal de waarde van uw huis nega%ef be-
ïnvloeden. 

De aanbieders 
Inmiddels zijn 2 aanbieders ac%ef met een aanbieding voor glasve-
zel:  www.glasvezelbuitenaf.nl (CIF) en www.digitalestadlochem.nl (Delta-Infra/KPN).  
 
Beide aanbieders hebben een 50% deelname nodig. Mocht CIF niet aan 50% komen, 
maar Delta + CIF gezamenlijk wel, dan zal Delta toch doorgaan indien CIF a\aakt. 
Andersom is dat niet bekend op moment van schrijven. Beide aanbieders maken ook 
gebruik van zogenaamde ‘ambassadeurs’; deze treden niet op als verkoper voor de 
glasvezelleveranciers. Je kunt wel bij hun terecht voor vragen en zij zullen (wanneer 
de 50% niet gehaald dreigt te worden) mogelijk mensen proberen te overtuigen zich 
toch aan te melden. Tijdens de afgelopen info-avond van de BEO (25 januari) is een 
aantal mensen bereid gevonden om als ambassadeur voor glasvezel te gaan optre-
den. Dat zijn Rob Veenstra, Jan Vrielink, Henk Slagman, Anne Bruggink en Gerard 
Lips.  
 
Intussen hebben deze ambassadeurs de eerste informa%eavonden (die wa-
ren alleen voor de ambassadeurs) van de 2 aanbieders voor glasvezel in het buiten-
gebied bezocht.  
Naast de drukbezochte algemene informa%eavond van digitalestad/KPN (afgelopen 

Even bijpraten 
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Nieuws uit de speeltuin 

 
In verband met de grondwerkzaamheden en de bouwac%viteiten op ‘t Veld zul-
len er een aantal aanpassingen plaatsvinden in de speeltuin. De zandbak is mo-
menteel verwijderd, omdat het fiets-/voetpad verlegd wordt. De indeling van de 
speeltuin wordt aangepast en alle toestellen zullen straks weer een plaats krij-
gen. Bovendien wordt er een extra speelelement gerealiseerd in de vorm van 
een speelheuvel met een duiker, zodat de kinderen straks weer naar hartenlust 
kunnen spelen. 

19 februari bij Witkamp) is er komende 14 maart een persoonlijke adviesavond van 
glasvezelbuitenaf bij Brasserie De Mölle van 19:30 tot 20:30/21:30 uur. 
 
De ambassadeurs van Exel en omstreken vinden het aanbod van Delta beter: de aan-
sluitkosten zijn 1500 euro (ineens of in termijnen te betalen). De aanslui%ng is dan in 
huis maar er zijn geen verdere verplich%ngen. Men is dan vrij in de keuze van een 
groot aantal providers waaronder KPN (in totaal meer dan 10). Bij CIF zijn de aansluit-
kosten 1600 euro. (ineens of per abonnement maandelijks doorlopend te betalen) 
en daarbij is men verder verplicht minimaal 1 jaar een abonnement te nemen bij de 
door CIF meegeleverde providers.  Dit zijn er slechts 4 (twee voor par%culier en twee 
alleen voor zakelijk en KPN zit er niet bij).  
 
Als BEO vinden we realisa%e van glasvezel in het buitengebied van groot belang voor 
de levensvatbaarheid van het pla7eland. We hopen dan ook dat de 50% gehaald 
wordt en hopen dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt. 
 
Want digitalestadlochem/Delta start het project zodra de 50% gehaald is. In april is 
de slui%ngsdatum en indien er dan geen 50% is gehaald blij, het buitengebied ver-
stoken van glasvezel.  | 
 
De gegevens van de ambassadeurs zijn: 
Gérard Lips,  glmlips@gmail.com, 06 16 35 05 85 (gebied Exelseweg-Hooislagen) 
Anne Bruggink, bruggink.anne@gmail.com, 0573-462051 / 06 17838968  (gebied 
Boomkampsweg/Hooislagen, Armhoede) 
Jan Vrielink, jan@vrielink.com, 0573421529 (gebied bouwhuisweg oost- en west) 
Henk Slagman, pasop@agroweb.nl, 0573-421100 (gebied Verwoldseweg/Ka7endaal 
en Verwolde Noord) 
Rob Veenstra, Veenstra.rob@gmail.com, 06 46962264  (gebied Ampsen) 
 
Via Wakker Loarne hee= Ernst-Jan Oudenampsen zich ook als ambassadeur in het 

BEO-gebied aangemeld.  
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Secretariaat BEO 
Anne Bruggink 

Hooislagen 2a 

7142 NJ Lochem 

info@beo-exel.nl 

tel. 462051  

 

Wilt u lid worden, een adreswijziging 

doorgeven of uw lidmaatschap opzeg-

gen, bel dan even Alie Fleerkate, tel. 

251750. 

De contribu%e bedraagt € 7,50 per jaar. 

 

  Bezoek ook eens de website: 
www.exelplaza.nl 

Redac�e: 
Appie Kleine Haar   tel. 253508 

Ruud van Noord   tel. 421345 

Anita Vrielink   tel. 259088 

Aurea van Oene   tel. 785063 

Monique Gerfen  tel. 06-55742143  

Druk: Mul%copy Lochem 

 

BEO-NIEUWS verschijnt 3 X per jaar. 

Kopijdatum volgende BEO-NIEUWS: 

1 juli 2018 

 

Aanleveren kopij per mail naar redac-

%e@beo-exel.nl of bij een van  

de redac%eleden. 

   BEO COLOFON 

Buurten: 
Armhoede 

Ampsenseweg/Exelse Tol 

Boomkampsweg/Holmershuizen  

Bouwhuisweg Oost 

Bouwhuisweg West 

Exelseweg/Hooislagen 

Kern Exel 

Verwolde Noord  

Verwoldseweg/Ka7endaal 

Contactpersonen: 
Judith Nijkamp    tel. 06-81530692 

Hilde Buitelaar           tel. 06-21102192  

Herman Woestenenk tel. 421206 

Janet Vrielink         tel. 421529 

Romke de Vries       tel. 255122 

Flos v.d. Vliet                tel. 421137 

Dinie Welmer              tel. 257426 

Mar%n Woestenenk    tel. 421256  

Ruud van Noord           tel. 421345 

Nieuwe leden: 

Michael Greu%nk, ‘t Veld 10   buurt: Kern Exel 

Fam. R. Struis, Ampsenseweg 3   buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 

Fam. Pietersma, Ampsenseweg 3   buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 


