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Van de redactie
Als redactie zitten we op een warme zomeravond bijeen op
het terras van Brasserie De Mölle te werken aan deze zomereditie. De droogte heerst alom. De zomer is vroeg begonnen dit jaar. We weten niet beter dan dat het elke dag
weer mooi weer is. Een mediterrane belevenis hier in Exel. Is
dit ouderwetse zomer of is dit een voorproefje van de zomer
van de toekomst? Hoe dan ook, we kijken allemaal uit naar
onze vakantie. Nog even doorploeteren in deze warmte en
dan gaan we op pad of kiezen we voor rust thuis.
Vakantie? We gaan toch met vakantie om het mooie weer op te zoeken? Wat nu?
Zijn we niet een beetje mooiweer moe? Misschien een reden onze vakantiebestemming te heroverwegen? Het dit jaar dan maar eens het helemaal anders te doen. Een
plekje opzoeken of dingen doen waar we normaal niet aan toe komen nu de weerwensen geen prioriteit meer hebben. Misschien is kamperen in eigen land of zelfs in
Exel een optie?
Exelnaren, we zien wel en we wensen iedereen een fijne vakantie op welke manier
dan ook en in ieder geval tot Exels Feest.
Ruud van Noord
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AGENDAa

JULI

OKTOBER

Woensdag 25 juli
Inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00 tot 16.00 uur

Donderdag 4 oktober
Keramiekworkshop, Verwoldseweg
41, 19.30 tot 22.00 uur

AUGUSTUS

Woensdag 10 oktober
Koersbal 14.00 tot 16.15 uur

Vrijdag 24, zaterdag 25 en
zondag 26 augustus
Exels Feest

Zaterdag 20 oktober
Plantenruilochtend,
10.00 tot 12.00 uur

Woensdag 8 augustus
Koersbal 14.00 tot 16.15 uur

Woensdag 31 oktober
Inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00 tot 16.00 uur

Woensdag 29 augustus
Inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00 tot 16.00 uur

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
BEO reisje, 8.30 uur
Woensdag 12 september
Koersbal 14.00 tot 16.15 uur
Woensdag 26 september
Inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00 tot 16.00 uur.
Zondag 23 september
10e Exelrit, 10.00 uur

NOVEMBER
Donderdag 1 november
Keramiekworkshop, Verwoldseweg
41, 19.30 tot 22.00 uur
Woensdag 14 november
Koersbal 14.00 tot 16.15 uur
Woensdag 28 november
Inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00 tot 16.00 uur.

DECEMBER

Zondag 9 december
Vrijdag 28 september (Optie)
Kerstmarkt, 10.30 uur
Bedrijfsbezoek bij autosloperij Stegeman, 20.00 uur

Als je hierboven kijkt, dan is er
weer veel te doen. Maar het
kan nog veel erger. Scan de QR
code voor een nostalgische
traktatie. ‘Het is ook altijd hetzelfde liedje.’
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Stand van zaken en de ALV
De zomer is in volle gang en het mooie weer kan bijna niet op. Het is goed toeven op
het terras van De Mölle. Nadeel is dat de droogte toeneemt.
Sinds de laatste uitgave van het BEO-boekje heeft het bestuur een aantal zaken afgerond. Zo is het nieuwe dorpsplan voor Exel en omgeving gelanceerd en aan de gemeente overhandigd. Deze heeft hier positief op gereageerd. Het dorpsplan is op de
website te vinden. Ook het dossier voor de nieuwe rondweg is heropend. De provincie heeft de plannen ter inzage gelegd. Hierop heeft de BEO, met hulp van de omgevingscommissie, een zienswijze ingediend om de belangen van Exel zo goed mogelijk
in het uiteindelijke plan te laten meenemen. We krijgen glasvezel in het buitengebied van Exel! Ambassadeurs uit het BEO gebied hebben actief meegewerkt aan de
vraagbundeling. Inmiddels is het resultaat bekend (58% deelname) en gaat Digitale
Stad Lochem de glasvezel aanleggen. Deze zomer is de start en hopelijk is het voor
eind 2019 klaar.
Het dorpshuis heeft een verdere opknapbeurt gehad met nieuwe meubels. Dit was
de laatste grote verandering die nog doorgevoerd moest worden. Met de nieuwe
meubels heeft het dorpshuis een gezellig interieur gekregen, waarbij de ruimte ook
goed te gebruiken is voor kleine feestjes of partijen. Reservering kan zoals altijd via
Brasserie De Mölle.
Op 24 mei jl. is ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer gehouden. Voor de
pauze was het officiële deel van de vergadering en na de pauze heeft Circulus Berkel
het nodige verteld over de afvalverwerking. Dit was interessant om te horen/zien.
Enige belangrijke punten die tijdens de ALV aan de orde zijn gekomen:
- Alle leden van het huidige bestuur blijven aan en er heeft zich een nieuw bestuurslid gemeld: Edwin Loermans. Edwin woont nog niet lang in Exel, maar wil zich
graag voor Exel inzetten. Binnenkort sluit Edwin aan bij een bestuursvergadering
om verder kennis te maken
- Ruud van Noord en Dinie Welmer hebben hun termijn als BKP-er verlengd. Dank
jullie wel!
- De jaarrekening en de begroting voor 2018 zijn goedgekeurd. De kascommissie
bestaat dit jaar uit Gerben Heijink en Harry Welmer
- De vergadering heeft een lening goedgekeurd die de BEO zal verstrekken aan De
Mölle BV. Het belang van de horeca met het inpandige dorpshuis is groot voor
Exel. Met deze lening wil de BEO een bijdrage leveren om het hele plan met De
Mölle te laten slagen.
- Het nieuwe afval inzamelsysteem komt aan de orde. Ook is er de mogelijkheid
voor het plaatsen van ondergrondse containers als daar behoefte aan is. Het bestuur geeft aan dat de behoefte beter onderzocht moet worden en zal navraag
doen bij alle bewoners. De gemeente/Circulus Berkel heeft aangegeven dat als er
nu geen, maar op een later moment wel behoefte is aan ondergrondse containers , er altijd de mogelijkheid is ze later te plaatsen.
Het bestuur wenst iedereen een prettige vakantie en/of zomertijd en hopelijk tot
ziens op het Exels Feest!
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Dorpshuis Nieuws
Vier je kinderfeestje in het
dorpshuis
Wil je een leuk verjaardagsfeestje? Vier het
dan in het dorpshuis. Je mag de ruimte zelf
versieren met daar aanwezige slingers en
ballonnen.
Daarnaast kun je gebruik maken van het
grote beeldscherm, knutselspullen en krijg je
patat, een snack en onbeperkt ranja.
Leeftijd: t/m 12 jaar. Kosten: € 5,00 per kind.
Boeken van het arrangement: bij Brasserie
de Mölle.
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Van de Crea Commissie
Onze commissie is uitgebreid en daar zijn
we wat blij mee. We zijn nu met z’n vijven, te weten Dinie Welmer, Gerdien
Beunk, Josien Wissink, Karen Roco en
Laura Hilhorst. Denk je nu zoiets als: “leuk
zo’n gezellig clubje daar wil ik ook wel bij”
laat het dan even weten. Dat zouden we
hartstikke fijn vinden.
Afgelopen maart hebben we een workshop “wilgentenen vlechten” georganiseerd. Onder leiding van Carla Slotboom
hebben we in één avond een plantensteun gevlochten die ook als plantenhanger gebruikt kan worden. Een zeer geslaagde avond vonden we zelf. En een
enorme opkomst.

georganiseerd. Tijdens de eerste avond
maken we een vlinder uit een gewalste
plak klei die later op de tweede avond
geglazuurd wordt. Denk je bij kleien altijd
meteen aan vieze handen? Dan kan ik je
geruststellen: Geen geknoei met natte
klei. We gebruiken namelijk de sgraffito
techniek om de klei te bewerken. Hiermee krijg je een reliëf in de plak dat later
voor diepte zorgt. Het is niet zo dat de
vlinders meteen mee naar huis kunnen,
ze moeten eerst (in totaal twee keer) gebakken worden.
Donderdag 4 oktober en 1 november van
19.30 tot ongeveer 22.00 uur, (de eerste
avond kan iets langer duren), Verwoldseweg 41, in het atelier. Kosten
€ 40,-, aanmelden bij: Laura Hilhorst laura@terrakotta.nl
Er wordt les gegeven aan kleine groepen
(6 tot max. 8 personen). Mochten er
meer aanmeldingen dan plaatsen zijn,
dan is er nog een optie voor dinsdagavond 9 oktober en 6 november.

Wat staat er komende tijd nog meer op
de agenda?

Plantenruilochtend
Dan staat er op 20 oktober de plantenruilochtend gepland. Een paar jaar geleKeramiek workshop
den hebben we de ruilochtend naar het
Deze workshop wordt door Laura Hilhorst najaar verplaatst en dat bevalt ons eigen8

lijk heel goed. We krijgen er fijne reacties
op, dus we houden het zo. Het principe is
heel eenvoudig: lever uw planten in dan
mag u gratis planten mee terug nemen.
Komt u met lege handen en wilt u graag
een onverwacht gevonden aanwinst meenemen dan betaalt u een kleine vergoeding. Planten die u inlevert graag labelen
met naam, grootte/hoogte, bloeikleur/tijd.
U vindt ons op de parkeerplaats voor “De
Mölle” van 10.00 tot 12.00 uur.

Kerstmarkt
En natuurlijk ook dit jaar weer een kerstmarkt en wel op zondag 9 december.
Maar daarover meer in het volgende BEO
Nieuws.
Workshop haken
Altijd al eens willen leren haken? Komt
dat even mooi uit! Nog even volhouden,
maar in het nieuwe jaar zal Karen Roco
een workshop haken organiseren. Meer
hierover in het volgende BEO Nieuws.
De Crea Commissie

Bedrijfsbezoek autosloperij Stegeman
Eind september is een bedrijfsbezoek aan autosloperij Stegeman gepland. Eddy
Stegeman kan u dan van alles vertellen over de sloop van auto’s, handel in automaterialen en de legerdump.
Exacte datum en tijd (waarschijnlijk vrijdagavond 28 september om 20.00 uur)
zal nog worden bekend gemaakt.

10e Exelrit
Zondag 23 september wordt er in Exel weer de Exelrit gehouden door de Jawa/Cz
club Nederland voor alle merken klassieke motoren. De rit is +/- 80 km lang en gaat
door de Achterhoek.
Start en inschrijving bij
Brasserie “De Mölle”, Oude
Lochemseweg 4 vanaf
10.00 uur.
Inschrijfgeld 5 euro voor
leden van de Jawa/Cz club
en 6 euro voor niet-leden.
Inschrijven vanaf 10.00
uur, start 11.00 uur.
Meer informatie bij
Dick Amtink,
dick.amtink@kpnmail.nl
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Activiteiten 55+/
ouderencommissie
Terugblik:
Dinsdagavond 27 maart 2018 was de
slotavond van dit seizoen. Met 19 personen genoten we van een muzikale avond,
verzorgd door Duo Canbesso. Via een
bingo werd een keuze gemaakt uit meer
dan zestig bekende liedjes. Onder begeleiding van de gitaren werd er volop mee
gezongen! Aan het eind van de avond
waren Jan en Gerda Scholten de winnaars
van een mooi schilderijtje van Kasteel
Ampsen, gemaakt door Evert. Al met al
een vrolijke, sfeervolle en vooral gezellige
avond!

Doorlopend:
BEO inloopmiddagen en koersbal

3,00 per keer, inclusief koffie en thee.
U bent van harte welkom. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 8 augustus aanstaande.

Aankondiging:
BEO busreis 2018
Op woensdag 5 september 2018 gaan wij
weer op weg voor onze jaarlijkse busreis!
Wij vertrekken om 8.30 uur vanaf Brasserie De Mölle in Exel.
‘s Morgens rijden wij naar Barneveld.
Daar brengen wij een bezoek aan het borduurmuseum. In dit museum is ook houtsnijwerk en figuurzaakwerk te bewonderen.

De lunch gebruiken we in Garderen en
aansluitend brengen we in deze plaats
een bezoek aan ’t Veluws Zandsculpturenfestijn. Elk jaar zijn hier nieuwe kunstwerken te bewonderen. Een deel staat
buiten, maar ook twee overdekte hallen
Elke laatste woensdag van de maand is er zijn gevuld met kunstwerken. Gebruikt u
een inloopmiddag in het Dorpshuis, van
een rollator, dan is dat geen probleem.
14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze mid- De paden langs de kunstwerken zijn voldagen kan er worden gekaart, een spel
doende ruim opgezet.
worden gespeeld, kunnen boeken worden
De planning is dat wij om 18.00 uur weer
geruild, maar kan er ook gewoon een
terug zijn in Exel. Brasserie De Mölle zal
praatje worden gemaakt en een kopje
koffie of thee worden gedronken. Kosten: daar het afsluitende diner verzorgen.
De kosten zijn ook dit jaar € 60,00 per
€ 2,00 per middag, inclusief koffie en
persoon.
thee. De eerstvolgende inloopmiddag is
25 juli.
Gaat u ook mee? Geef u dan vóór 22 augustus 2018 op bij Toosje Onis (0573Elke tweede woensdag van de maand
421285), Gerda Nijdeken (0573-421330)
spelen we koersbal in de grote zaal, van
of Janny Stokkink (0573-421393).
14.00 uur tot uiterlijk 16.15 uur. We spelen met eigen materiaal, dus kunnen de
kosten laag houden. Voorlopig betaalt u €
Gedurende het hele jaar, worden in het
pand van Brasserie De Mölle in Exel de
inmiddels bekende bijeenkomsten georganiseerd!
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Blik terug
Hazenbal
Op 1 april vond wederom het Hazenbal
plaats in ons mooie dorpsbos en de editie
van 2018 was zeer geslaagd! Mooi droog
weer, sfeervolle aankleding, leuke muziek
en vrolijke bezoekers waren de perfecte
ingrediënten voor een fantastische
avond.

hun repertoire van classic rock en klassieke feestnummers retestrak de tent in te
blazen, waardoor de sfeer meteen goed
was. Aan het eind van de avond was het
de beurt aan The Allstarz om het feest af
te sluiten. De organisatie heeft er dit jaar
voor gekozen om voor elk wat wils te
programmeren. En dat is gelukt. Na het
genieten en dansen op de hits van Guts
ging het dak er compleet af bij het optreden van The Allstarz.
Wij hebben als organisatie weer veel leuke reacties ontvangen. Wij danken jullie
bij deze voor de komst en hopelijk tot
volgend jaar!
Het spektakel begon al met de fakkeloptocht vanaf Elweco-Medo waaraan vele
bezoekers deelnamen. Er leek geen einde
aan de mooie rij met fakkels te komen.
Het paasvuur zelf kwam helaas wat langzamer op gang, maar dat mocht even
later de pret niet drukken op het Hazenbalterrein.
De toegang voor het buitenterrein was dit
jaar voor het eerst gratis, waardoor ook
de bezoekers die de tent niet in wilden
een kijkje konden nemen en een hapje
en / of drankje konden halen. Rond 20:30
uur begon Guts in de tent. Deze band wist
14

Loopt het niet lekker met uw kind
op de middelbare school?
Ik bied, al sinds 2012, deskundige
hulp. Bekijk mijn site voor de mogelijkheden.

www.heilersigstudiecoaching.nl
info@heilersigstudiecoaching.nl
06 4383 5353

Leuker leren!
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VAN DE VERENIGINGEN

Samen naar de camping in augustus
Het bestuur en de
commissies zijn al weer
druk bezig met de
voorbereiding van het
Exels Feest van vrijdag
24 t/m zondag 26 augustus. Rode draad
tijdens dit feest wordt:
De camping.
Vrijdagavond begint het feest op de campingterreintjes in Brasserie De Mölle. Jullie
gaan een mooie avond beleven met het animatieteam en D.J. Timo. Kom allemaal in
je campingoutfit. Er hoeft verder niks ingestudeerd te worden, we vragen alleen van
de buurten een ludiek bord met de naam van de camping en attributen om je campingterreintje op te pimpen. Ons plan is om de verschillende buurten samen te voegen tot uiteindelijk vier groepen. Mensen die niet woonachtig zijn in een van de
buurten, zijn welkom en mogen zich aansluiten. Dus vier verschillende campings. Er
zijn spellen waarin de onderlinge groepen tegen elkaar strijden en er is muziek.
Zaterdag beginnen we met het ontbijt met aansluitend een fietspuzzeltocht voor
jong en oud en daarna de spelletjes. Ook op zaterdag is er een campingspel bedacht
voor de buurten. ’s Avonds gaan we vogelschieten, vogelgooien en jeugdschieten.
Daarna muziek op het podium in het café met Guts Music.
Zondag gaan we beachvolleyballen. Ook tussen de wedstrijden door is er een buurtspel. Na het volleybal staan De Weekendkrachten op het podium in het café.
Aan het einde van dit weekend hebben we een buurtwinnaar.
Uiteraard is de schiettent er, de Kop van Jut, de draaimolen, een springkussen, een
stormbaan en een zandbakje. Brasserie De Mölle verzorgt de inwendige mens.
Dus ben je jong, oud, creatief, handig, lenig, sportief, doe dan mee!
Tot op het Exels Feest
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Succesvolle toneelworkshop
Toneelvereniging AEV kijkt terug op een succesvolle toneelworkshop voor basisschooljeugd. Op vrijdag 20 april verzamelde zich een bont gezelschap van bijna 20 kinderen in
Brasserie De Mölle. Onder leiding van Wilma Makkink werden er ruim een uur lang leuke spellen gespeeld waarin de
fantasie en het toneeltalent van deze jonge toneelspelers
zichtbaar werd. Aan deze jonge talenten gaat AEV wellicht
nog veel plezier beleven.

Algemene ledenvergadering
Ten tijde van dit schrijven staat de Algemene Ledenvergadering op woensdag 4 juli
op het programma. O.a. een (financieel) overzicht over 2017 zal daarin worden besproken. Ook zal voorzitter Marieke Zweverink tijdens deze vergadering afscheid nemen van het bestuur en zal er een nieuw bestuurslid worden benoemd. In de volgende editie van het BEO-Nieuws zullen we kort terugkomen op hetgeen besproken is
tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De Mölle Dreij-t Deur LIVE
Het is vrijdagavond 1 juni. “Aanvang 21:30 uur” stond er
op het affiche. Als er dan om klokslag half tien zegge en
schrijve 5 personen in het café staan, tja, dan ga je toch
een beetje twijfelen. Maar gelukkig kwam het publiek in
het half uur daarna alsnog massaal binnenstromen en
stelden we vast dat het deels verbouwde café lekker vol
stond met een enthousiast publiek. En dat enthousiasme
was niet verwonderlijk, want op het spiksplinternieuwe
podium van Brasserie De Mölle stond The PittCrew!
De voormalige leden van de Ides of May met als stralende middelpunt zanger Herman Priester stonden letterlijk en figuurlijk het behang van de muren te spelen. Oude
Ides of May nummers
afgewisseld met een
aantal verassende
nieuwe nummers met
hier en daar een mooie
cover vielen bij het
publiek erg in de
smaak.
Twee dampende sets
en een avond vol gezelligheid later stonden
we wederom in een
19

leeg café. Maar dan is het opruimen en
schoonmaken eigenlijk helemaal geen straf
meer. Tevreden legden we ons als organiserende commissie te ruste, net voor de zon op
kwam.
We hebben nu al zin in het volgende DMDD
evenement. Wat dat gaat worden…. Hou ons
in de gaten!
De DMDD Crew:
Wouter, Henri, Rikus, Nick, Henk en Appie

1e Joris Wentink Lochem, 2e Siep v/d Kolk
Lochem, 3e Willem v/d Wal Laren; jongens 7 t/m 6 jaar 1e Caden Jagt GeesteHet mooie weer trok veel mensen op zon- ren, 2e Bram Wentink Lochem, 3e Jens
dag 3 juni naar Exel tijdens deze wielerronde. Met de Decatlon Dikke Banden
Race voor de basisschoolkinderen begon
zoals gebruikelijk het wielerevenement.
De uitslagen van de Decatlon Dikkebandenrace: meisjes 4 t/m 6 jaar geen opgave; meisjes 7 t/m 9 jaar 1e Ezra ter
Harmsel Enter, 2e Lente Lodders Gelselaar, 3e Bente ten Velde Lochem; meisjes
10 t/m 12 jaar 1e Fenna Tabak Lochem, 2e
Kyra Zweers Lochem; jongens 4 t/m 6 jaar

Goossens Wielerronde
van Exel
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Tabak Lochem; jongens 10 t/m 12 jaar 1e
Quinten Gilde Hengelo (ov.) 2e Ties Koeleman Geesteren; Totaal waren er 24 kinderen aan de start die met volle overgave
de strijd aangingen.
Na de kinderen begonnen om 13.30 uur
de Sportklasse 19+/Amateurs 40+ aan hun
rondjes. Zij moesten 11x een ronde van
5,4 km afleggen. 2 minuten later gingen
ook de Masters 50+ het parkoers op. Ook
zij moesten 11 ronden. Het werd een
mooie strijd tussen de renners. Omdat er
niet al te veel wind was, kreeg je heel
moeilijk ontsnappingen. Uit eindelijk was
de uitslag: Sportklasse 19+/amateurs 40+:
1e Arjan Elferink Veenhuizen, 2e Heini
Koornberg Zwolle, 3e Ferry de Ruiter
Putten. Arjan fietst pas anderhalf jaar
wedstrijden. In februari was hij nog 1e bij
het marathonschaatsen masters district
noord/oost.
Masters 50+: 1e Adrie Frijters Wageningen, 2e Jorg Grunefeld Bonn (Duitsland),
3e Peter de Weert Staphorst (Ned. kampioen).

Zwaluwen), 2e Jacob Ekema Veendam, 3e
Niels Jansman Deventer (de Zwaluwen)
In totaal verschenen er 163 renners aan
de start.
Op het terras en langs het parcours was
het voor de toeschouwers genieten van
het mooie weer en de spannende wedstrijden. Wij bedanken de inwoners van
Exel voor de medewerking. Mede dankzij
uw medewerking was het een geslaagde
wielerronde. Mocht u naar aanleiding van
deze Wielerronde nog tips of opmerkingen hebben voor volgend jaar, dan horen
wij dat uiteraard graag.
Met vriendelijke sportgroet,
Het Wielercomité: Jan Blankenberg, Martin Langelaar, Henk Nijkamp, Dinant ten
Velde, Hermien Wichers en Gerrit Beunk
Stichting Wielercomité Laren, p/a
G.J.Beunk, Mossinkserf 41, 7451 XD Holten, tel. 0548-364443, email:
g.beunk3@kpnplanet.nl

De Amateurs gingen om 15.15 uur van
start voor hun 13 rondes de uitslag hier
was: 1e Gert-Jan Veltkamp Deventer (de
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BEO COLOFON
Secretariaat BEO

Redactie:

Anne Bruggink
Hooislagen 2a
7142 NJ Lochem
info@beo-exel.nl
tel. 462051

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: Multicopy Lochem

Wilt u lid worden, een adreswijziging
doorgeven of uw lidmaatschap opzeggen, bel dan even Alie Fleerkate, tel.
251750.
De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.

BEO Nieuws verschijnt 3 X per jaar.
Kopijdatum volgende BEO Nieuws:
11 november 2018
Aanleveren kopij per mail naar redactie@beo-exel.nl of bij een van
de redactieleden.

Buurten:

Contactpersonen:

Armhoede
Ampsenseweg/Exelse Tol
Boomkampsweg/Holmershuizen
Bouwhuisweg Oost
Bouwhuisweg West
Exelseweg/Hooislagen
Kern Exel
Verwolde Noord
Verwoldseweg/Kattendaal

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
Martin Woestenenk tel. 421256
Ruud van Noord
tel. 421345

Nieuwe leden:
Fam. H.M. Lof, Boomkampsweg 3
Fam. Schouten, Kattendaal 3
Fam. Loermans-Borgman, ‘t Veld 18

Buurt: Boomkampsweg/Hooislagen
Buurt: Verwoldseweg/Kattendaal
Buurt: Kern Exel

Bezoek ook eens de website:
www.exelplaza.nl
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