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Van de redactie 

De klok is weer verzet, de avonden worden weer langer en 
de kaarsjes gaan weer aan in huis. Dit betekent ook dat dit 
het laatste BEO-Boekje van 2018 is. We laten 2018 achter 
ons, een jaar waarin we een bloedhete zomer hadden. Dit 
zal één van de dingen zijn die ons het meest blij' herinne-
ren van 2018. Zal na een warme zomer ook een strenge 
winter volgen? We zullen zien wat er gaat gebeuren. 
  
Maar we laten 2018 bijna achter ons en maken ons op 
voor een nieuw jaar 2019. Maar voordat het zover is ko-
men alle ac-viteiten rond de kerst er weer aan in Exel. De 
kerstmarkt, het schaaktoernooi en het kers/eest dat in 
een nieuw jasje gestoken is. Bent u ook zo benieuwd wat 

ze er aan veranderd hebben? Dat leest u in dit BEO-Boekje. 
  
Wij wensen iedereen namens de redac-e fijne feestdagen en een gelukkig 2019. 
 
Aurea van Oene 
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DECEMBER 
Zondag 9 december 
Kerstmarkt, 10.30-16.30 uur 
Midwinterhoornwandeling, 
start tussen 10.30 en 13.30 uur 
Woensdag 12 december 
Koersbal, 14.00-16.15 uur  
Zondag 23 december 
Kerst bij De Mölle, 16.30 uur                 

JANUARI 
Zaterdag 5 januari 

Nieuwjaarsklootschie8oernooi, 
13.30 uur.  
Woensdag 9 januari 

Koersbal, 14.00-16.15 uur 
Zaterdag 12 januari 
BEO 55+ Nieuwjaarsvisite, 13.00 uur 
Donderdag 24 januari 
Etuitje haken, Dorpshuis, 
19.00-21.30 uur 
Woensdag 28 januari 
Inloopmiddag, Dorpshuis, 14.00-
16.00 uur 

FEBRUARI 
Zaterdag 2, 9, 16 februari 
Bosonderhoud, 10.00 uur 
Woensdag 13 februari 

Koersbal, 14.00-16.15 uur 
Woensdag 27 februari 
Inloopmiddag, Dorpshuis, 14.00-
16.00 uur 

MAART 
Woensdag 13 maart 

Koersbal, 14.00-16.15 uur 
Zaterdag 16 maart 
BEO 55+ Voorjaarsbijeenkomst, met 
De Olde Deerns, 14.30 uur 
Woensdag 27 maart 
Inloopmiddag, Dorpshuis, 14.00-
16.00 uur 

MEI 
Dinsdag 28 mei 
Bezoek Oude Lochemse Begraaf-
plaats, 19.30 uur 
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Uitnodiging voor alle schaaklie=ebbers 
 
Net als voorgaande jaren organiseren wij weer een schaaktoernooi.  De meeste 
schakers zijn via de schaak-app alweer op de hoogte, maar nieuwe lie=ebbers 
zijn natuurlijk meer dan welkom. 
De par-jen worden gespeeld in december met poule-wedstrijden, gevolgd door 
de halve en hele finale, meestal begin januari.   
Vorig jaar was Kamiel Fokkink de winnaar, maar hij is inmiddels verhuisd. Dat 
betekent kansen voor de anderen en een nieuwe winnaar. Deelnemers kunnen 
zich opgeven bij Derk Hilhorst, 06-22978506; djhilhorst@h'laren.nl of bij het 
secretariaat van de BEO:  Anne Bruggink, 06-17838968; info@beo-exel.nl 

Nieuwjaarsklootschie>oernooi 
 
Het nieuwjaarsklootschie8oernooi is op zaterdag 5 januari 2019 om 13.30 uur bij 
De Mölle. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per team. U kunt zich tot 13.15 uur 
inschrijven. Kloten zijn te huur. Zoekgeraakte kloten kosten 10 euro.  
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Stand van zaken 

De hele hete en droge zomer is weer voorbij. Het waren Zuid-Europese toestanden in 
Nederland en de Achterhoek. Maar inmiddels hadden we weer een nachtvorstje. Ho-
pelijk komt er ook nog wat water in de winter en kan de natuur zich weer wat herstel-
len.  
In de zomer zijn er vele ac-viteiten in het BEO-gebied geweest, die allen goed be-
zocht waren (hierover later in deze uitgave uiteraard meer). 
Natuurlijk willen we ook de feestelijke opening van Brasserie De Mölle op 3 novem-
ber jl. noemen. Na een aantal jaren van veel werk door de ini-a-efgroep en alle vrij-
willigers staat er nu een mooie brasserie, met daarin ons Dorpshuis. Hopelijk kunnen 
we nog lang genieten en gebruik maken van dit geheel. 
Het programma voor de herfst en de winter is nu in volle gang. Naast de "vaste" ac--
viteiten is het goed om te zien dat er ook de nodige nieuwe ini-a-even genomen zijn 
(bierproeven, keramiek). Deze worden goed bezocht. Dit is leuk voor de organisato-
ren en het s-muleert om nieuwe dingen op te pakken. 
Uiteraard staan er in dit boekje ook aankondigingen van wat er nog aankomt.  
  
Met het bestuur hebben we inmiddels een aantal zaken kunnen afronden. Glasvezel 
ligt bij de meeste adressen op een rolletje bij de voordeur. Volgens de planning wordt 
deze vanaf februari volgend jaar verder aangesloten. Verder voldoen we als vereni-
ging aan de nieuwe wet op de privacy (zie statement op de website). 
Sinds de installa-e van de nieuwe gemeenteraad hebben we een nieuwe kern-
wethouder: Henk van Zeijts. Eind november hebben we de eerste gezamenlijke ver-
gadering gehad en nader met hem kennis gemaakt. Hij kijkt er naar uit om in Exel aan 
de slag te gaan. 
In oktober hebben we een bijeenkomst gehad met afgevaardigden van de diverse 
commissies die er binnen de BEO zijn. Dit was nuKg met veel uitwisseling van diverse 
aandachtspunten. Voornemen is om dit eens per jaar te blijven doen. 
 
Rondweg Lochem (N346) 

De BEO hee' in mei 2018 een zienswijze ingediend op het inpassingsplan van de pro-
vincie over de rondweg Lochem. Hierop is een reac-enota ontvangen van de provin-
cie. Deze reac-e gee' ons niet voldoende zekerheid dat de punten die wij hebben 
aangegeven, meegenomen worden in de verdere planontwikkeling. Op 21 november 
was er een hoorziKng voor alle par-jen die een zienswijze ingediend hebben. Dit was 
de laatste gelegenheid om onze stem te laten horen. 
 
De BEO hee' die avond het volgende onder de aandacht gebracht: 
 

“We hebben als Belangenvereniging van Exel en Omstreken het gevoel dat de reac�e 

die afgegeven is, ons niet voldoende zicht gee� op wat er gaat gebeuren. Zo kunnen 

wij de belangen van onze leden niet behar�gen. Wanneer plannen niet concreet zijn 

en we geen zicht hebben op welke klanteisen worden opgenomen, weten we dus ook 

niet waarop we onze bezwaren moeten laten horen. Dit gee� ons niet het vertrouwen 
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dat het goed komt met onze belangen, zoals veiligheid en een goede ontslui�ng van 

en naar Exel. En dan voor vrijwel alle typen verkeer die daar samen komen, van fiet-

sers, voetgangers, landbouwverkeer, vrachtverkeer, openbaar vervoer tot automobi-

listen. Het gaat ons niet om de directe aanslui�ng op de rondweg, maar een goede en 

veilige verbinding met Lochem. Daarom vragen wij u dit alsnog uit te werken voordat 

het inpassingsplan vastgesteld wordt.”  
 
Wanneer u behoe'e hee' aan meer informa-e, dan kunt u via Hilde Buitelaar con-
tact opnemen met de omgevingscommissie van de BEO. 
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Wordt verwacht 
Crea@eve Kerstmarkt 

De jaarlijkse Crea-eve Kerstmarkt in Exel vindt plaats op 9 december in de grote zaal 
van Brasserie De Mölle. Daar bieden diverse standhouders hun eigengemaakte crea-
-eve werkstukken te koop aan. 
Er is aanbod voor iedereen. We hebben dit jaar een aantal nieuwe standhouders die 
hun eigen gemaakte producten presenteren. Op crea-ef gebied kunt u kerststukjes 
en kerstkransen kopen. Ook zijn er sieraden, zijden sjaals, schilderijen, kerstkaarten, 
houten speelgoed, cadeauar-kelen en mooie kaarsen te koop.  
Gelijk-jdig met de markt binnen kunt u buiten op het terras van De Mölle uw kerst-
boom kopen of starten met de Midwinterhoornwandeling over landgoed Ampsen. Na 
afloop kunt u dan genieten van een heerlijke oliebol, gebakken door de buurtvereni-
ging uit Exel.  
Al deze ac-viteiten zorgen jaarlijks voor een preKge sfeer en een gezellig drukte in 
en rond Brasserie De Mölle! Zeker een bezoekje waard!  
U bent van harte welkom op de Kerstmarkt op zondag 9 december van 10.30 uur tot 
16.30 uur. Parkeren en toegang zijn zoals al-jd gra-s. 

Josien Wissink 

Midwinterhoornwandeling 

Landgoed Ampsen 

 

Zondag 9 december wordt door de be-
woners van Landgoed Ampsen en Exelse 
Tol voor de veer-ende keer de Midwin-
terhoornwandeling over het Landgoed 
georganiseerd. Deelnemers hebben de 
keuze uit een route van 5 of 7,5 of 12 
kilometer. De uitgeze8e routes laten 

fraaie delen van het landgoed zien. Zo 
voeren de routes onder andere langs het 
Kasteel Ampsen en door het Sterrebos. 
Tijdens de Midwinterhoornwandeling  
van december 2017 was het weer wat 
onstuimig, maar de wandelaars vonden 
de sneeuwval  prach-g.  De paden, lanen 
en de bomen in het bos kregen een 
sprookjesach-ge sfeer. De warme dran-
ken en glühwein samen met het spook-
ach-ge geschal van de midwinterhoorns 
maakte de winterpret  helemaal com-
pleet.   
Voor de wandeling van 2018 zal de Mid-
winterhoorngroep Lochem  wederom 
haar medewerking verlenen. Onderweg 
zullen de wandelaars dan ook  door de 
bijzondere klanken van de hoorns wor-
den begeleid. 
Op twee loca-es staan onze vrijwilligers 
paraat om de wandelaars te voorzien van 
een hapje en een drankje tegen een klei-
ne bijdrage. Deelname aan de wandeling 
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kost € 2,50 per persoon (kinderen tot 12 
jaar gra-s).  Neem voldoende kleingeld 
mee, want pinnen is niet mogelijk.  
Met de opbrengst wordt een nader te 
bepalen goed doel ondersteund.  Van het 
posi-eve saldo van verleden jaar hee' de 
organisa-e € 750,- kunnen overmaken 
aan de S-ch-ng Noaberhulp Zutphen.   
h8p://www.noaberhulpzutphen.nl/ 
Wandelaars kunnen tussen 10.30 en 
13.30 uur starten vanaf Brasserie De 
Mölle, Oude Lochemseweg 4 in Exel. Een 
bezoekje aan de sfeervolle kerstmarkt in 
De Mölle kan dan gelijk worden meege-
pakt. Er is voldoende parkeergelegenheid 
in de buurt van de start/finish.  Volg hier-

voor de borden.  Vanaf Treinsta-on Lo-
chem is het  ± 15 minuten lopen naar het 
startpunt.  
Doe mee! Hoe meer wandelaars, hoe 
meer gezelligheid en hoe meer geld naar 
een goed doel.  
 
Voor verdere informa-e zie 
www.midwinterhoornwandeling.eu; face-
book: 
@MidwinterhoornwandelingAmpsen; 
Twi8er: @MidwinterhoornA  
 
Henk Nieuwdorp 

Kerst bij De Mölle, zondag 23 december vanaf 16.30 uur 

 
Dit jaar willen we eens wat anders doen met Kerst in Exel, aangezien het steeds 
moeilijker wordt om de tradi-onele viering in te vullen. In overleg en samen-
werking met Brasserie De Mölle willen we er dit jaar een gezellig samenzijn van 
maken met een hapje en een drankje. 
Vanaf 16.30 uur kun je binnenkomen voor een lekker glaasje glühwein of cho-
colademelk. Rond 17.00 uur zal dan een heerlijke boerenkoolstamppot en 
hutspot klaarstaan, waarna we met zijn allen aan tafel kunnen gaan. Na het 
eten gaan we luisteren naar een kerstverhaal en daarna kan er gezellig nage-
praat en geborreld worden. Over eventuele verdere invulling (bijvoorbeeld 
muzikaal) zijn we nog aan het nadenken, heb je een leuk idee en/of kerstver-
haal, neem dan even contact met ons op!  
Kosten voor de stamppot bedragen € 10,- per persoon en ook de consump-es 
(behalve de glühwein/chocolademelk) zijn voor eigen rekening. We zouden wel 
graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus graag even aanmel-
den vóór 16 december bij een van ons: 
Dinie Welmer, tel. 0573-257426 of email: dinie_welmer@hotmail.com 
Janet Vrielink, tel./Whatsapp: 06-15485485 of email: janet@vrielink.com 
Houd je BEO-email in de gaten voor eventuele mededelingen over deze kerst-
borrel. We hopen op een grote opkomst en een gezellige middag/avond! 

Dinie en Janet 

P.S. voor de jeugd (6-14 jaar) willen we een leuke kers/ilmmiddag organiseren 
in het Dorpshuis, voorafgaand aan het eten. Laat even weten of je komt en wat 
voor film(s) je leuk vindt! Meer details volgens nog per email van de BEO. 
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Loca@e: Brasserie De Mölle aan de Oude 

Lochemseweg 4 te Exel.  

Wilt u deelnemen aan een ac-viteit, maar 

geen vervoer? Neem dan contact op met 

Toosje Onis (tel: 421285), Gerda Nijdeken 

(421330) of Janny Stokkink (421393). En wij 

zijn blij met de versterking van de commis-

sie in de persoon van Annemarie van Assel-

donk. 

Terugblik: 
BEO-Busreis 2018 

Op woensdag 5 september 2018 zijn wij al 

vroeg in de morgen vertrokken voor onze 

jaarlijkse busreis. De reis ging eerst naar 

Barneveld. Midden door een woonwijk ge-

reden, kwamen we uit achter een paar 

schuren op een voormalig boerenbedrijf. 

Van buiten gezien waren onze verwach-n-

gen niet zo hoog gespannen, ook al omdat 

een regenbuitje op ons neerkwam, maar 

binnen was de verrassing des te groter. Op 

elk vrij plekje was het borduurwerk uitge-

stald: van kleine oorbellen tot bijzondere, 

grote schilderijen. Van le8erlap en schelle-

koord tot unieke reproduc-es van foto’s. 

Na een vrolijke en informa-eve inleiding 

mochten we op eigen gelegenheid rondkij-

ken, ook bij het houtsnijwerk en figuurzaak-

werk boven. Zeker de moeite waard om 

daar nog eens naar toe te gaan. 

Voor de lunch gingen we naar Garderen. 

Daar konden we lekker eten op een mooie 

loca-e. Vervolgens in dezelfde plaats naar ’t 

Veluws Zandsculpturenfes-jn. Dit jaar was 

het thema ‘De Grote Meesters’. In de grote 

hallen waren naast bekende schilderijen, 

zoals De Nachtwacht van Rembrandt en In 

weelde siet toe van Jan Steen, ook beelden 

van de meesters zelf in zand te zien. Via het 

terras was vervolgens nog een hele route 

langs de beelden buiten te volgen. Prach--

ge sculpturen, verfijnd weergegeven door 

belich-ng en speciale effecten. En ook op 

het terras was het goed toeven [. 

Door de chauffeur werden we steeds netjes 

op -jd en voor de deur opgehaald en aan 

het eind van de middag teruggebracht bij 

Brasserie De Mölle. Het diner daar vormde 

een lekkere en gezellige afslui-ng van een 

bijzondere dag! 

 

Aankondigingen: 

Zaterdagmiddag 12 januari 2019: de 

nieuwjaarsvisite 

Ook dit jaar gaan we gezellig samen eten en 

beginnen we wat vroeger dan gebruikelijk. 

We beginnen met het stamppotbuffet en 

daarna houden we weer de tradi-onele 

bingo.  

Aanvang: 13.00 uur 

Kosten: € 20,- per persoon, inclusief buffet 

en twee consump-es.  

Opgave vóór 9 januari 2019 bij Toosje Onis 

(tel: 421285) of Janny Stokkink (tel: 

421393). 

 

Zaterdagmiddag 16 maart 2019: de voor-

jaarsbijeenkomst 

In plaats van de gebruikelijke bijeenkomst 

aan het slot van het winterseizoen, houden 

we dit jaar een voorjaarsbijeenkomst. 

Op zaterdagmiddag 16 maart 2019 komen 

de dames van De Olde Deerns uit Twello bij 

ons op bezoek. Dit is een Veluws-Sallandse 

muziekgroep die bestaat uit oud-leden van 

Jong Gelre Twello. Zij hebben in het verle-

Activiteiten 55+/ 
ouderencommissie 
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den al eens een geslaagd optreden voor ons 

verzorgd. Hun repertoire is in de tussen-jd 

al enkele keren vernieuwd, dus de middag 

is ook geschikt voor diegenen die de vorige 

keer aanwezig waren. Het beloo' een muzi-

kale en gezellige middag te worden!  

Aanvang: 14.30 uur 

Kosten: € 10,- per persoon, inclusief twee 

consump-es. 

Doorlopend: BEO inloopmiddagen en 

koersbal 

Gedurende het hele jaar, worden in het 

pand van Brasserie De Mölle de inmiddels 

bekende bijeenkomsten georganiseerd! 

Elke laatste woensdag van de maand is er 

een inloopmiddag in het Dorpshuis, van 

14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze mid-

dagen kan er worden gekaart, een spel wor-

den gespeeld, kunnen boeken worden ge-

ruild, maar kan er ook gewoon een praatje 

worden gemaakt en een kopje koffie of 

thee worden gedronken. Kosten: € 2,- per 

middag, inclusief koffie en thee. 

Elke tweede woensdag van de maand spe-

len we koersbal in de grote zaal, van 14.00 

uur tot uiterlijk 16.15 uur. We spelen met 

eigen materiaal, dus kunnen de kosten laag 

houden. Voorlopig betaalt u € 3,00 per 

keer, inclusief koffie en thee. 

 

Let op:  

De laatste inloopmiddag van 2018  

(26 december) vervalt, maar u bent ook in 

2019 van harte welkom: bijvoorbeeld op 

woensdag 9 januari bij koersbal of op 

woensdag 28 januari -jdens de inloopmid-

dag. 
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Bosonderhoud 2019 

 
Zoals u weet wordt er jaarlijks groot onderhoud gepleegd in het dorpsbos. Op advies 
van de gemeente Lochem is een groot deel van het bos inmiddels flink uitgedund, 
maar de ontstane ruimte is zo weer dichtgegroeid, dus er blij' genoeg te doen. Het 
bosonderhoud blij' dus op de agenda staan. Bovendien wordt er aandacht aan be-
steed om de opmars van de vogelkers te stoppen. 
 
Net als afgelopen jaren is er voor de mensen die mee hebben geholpen de mogelijk-
heid om hout mee te nemen voor eigen gebruik. Het bosonderhoud staat gepland op 
zaterdag 2, 9 en 16 februari, vanaf 10.00 uur. Noteer de datum en geef je op bij Man-
nie Slagman, tel.: 421102, mail: mannie@srv-begeleiding.nl 

Etuitje haken 

 
Donderdag 24 januari 2019 vindt er in het 
Dorpshuis een haakavond plaats. We 
gaan proberen een etuitje te haken in de 
bolletjessteek. Dat is een haaksteek waar-

bij er op je werk als het ware halve bolle-
tjes ontstaan. Daarom is de steek heel 
leuk te gebruiken voor bijvoorbeeld een 
kussen of dekentje. Vanwege de dikte en 
dus beschermend effect is de steek ook 
goed te gebruiken voor bijvoorbeeld een 
hoesje voor je telefoon of E-reader. 

Het hangt van je ervaring af hoe snel je 
haakt en of je dus in een avond een etui-
tje af krijgt. Ook voor minder ervaren en 
dus minder snelle hakers is het mogelijk 
om in elk geval de steek onder de knie te 
krijgen. Voor de sneltreinen heb ik nog 
een tweede bijzonder mooie steek be-
schikbaar. 
Op de avond zijn er voorbeelden aanwe-
zig waarvan de garens te koop zijn tussen 
1 en 5 euro. Natuurlijk kun je ook je eigen 
garen meebrengen. Net wat je leuk vindt. 
Zorg dan dat je ook zelf de juiste haak-
naald meebrengt. Voor het aanwezige 
garen zorgen we  en voor de juiste haak-
naalden. 
De avond begint om 19.00 uur en duurt 
tot ongeveer 21.30 uur en vindt plaats in 
het Dorpshuis van De Mölle. Het kost  
€ 7,50 om mee te doen en een kopje 
koffie of thee is inbegrepen. 
Je kunt je via de mail opgeven bij Karen 
Roco. karenroco@kpnmail.nl 
 
Karen Roco 

Wordt verwacht 
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Blik terug 

Vrijdagavond 5 oktober kregen we een 
rondleiding bij autosloperij Stegeman 
door eigenaar Eddie Stegeman. De op-
komst was prima, meer dan 30 personen 
namen de moeite om naar de Exelseweg 
te komen. Eddie vertelde ons dat auto’s 
per merk op het terrein zijn gerangschikt 
en de jongens van Rouwenhorst al-jd 
precies weten waar ze een bepaald type 
kunnen vinden. De auto’s zijn dan al eerst 
ontdaan van alle vloeistoffen. Bepaalde 
onderdelen worden er direct afgehaald, 
bijvoorbeeld de banden. Andere onderde-
len worden pas uit de auto gehaald als 
een klant erom vraagt. Een vijfde deel van 
de auto’s die binnenkomen gaan er direct 
weer uit voor de handel (veelal export 
buitenland). Er zijn slopers die alle onder-
delen direct demonteren en bijvoorbeeld 
op een website aanbieden 
(onderdelenzoeker). Eddie legt uit dat dit 
voor hem te veel werk is; een auto bevat 
gemiddeld zo’n 30.000 onderdelen. En er 
zijn vrijwel geen onderdelen die nooit 
verkocht worden. Je zou verwachten dat 
stoelen niet vaak worden verkocht, maar 
bij een bepaald type auto is er toch veel 
vraag naar door veelal zwaarlijvige perso-
nen. Als een auto wordt afgevoerd met de 
container maakt broer Theo hem met de 

shovel eerst zelf ‘klein’. Auto’s gaan naar 
een recyclebedrijf, die dan nog weer alle 
onderdelen scheidt (kunststof, metaal 
etc.). Binnen bleken de verschillende 
loodsen bomvol te liggen met onderde-
len. Daarnaast is er een speciale schuur 
voor de banden. Want zoals algemeen 
bekend, is Eddie groot in banden. Par-cu-
lieren (40% van de klandizie) weten hier-
voor de weg naar de autosloperij te vin-
den. Inmiddels verkoopt Eddie ook ande-
re nieuwe onderdelen. Imita-e, maar 
volgens hem soms beter dan het origi-
neel. Overigens houdt hij steeds minder 
nieuwe onderdelen op voorraad; want 
deze kunnen vaak al binnen een dag gele-
verd worden. Zelfs ’s nachts! En dat hee' 
wel eens een telefoontje naar de poli-e 
opgeleverd als een voorbijganger 
‘verdachte’ personen in een busje onder-
delen zag brengen.  
Aan het eind van de avond kon iedereen 
een kijkje nemen in de legerdump. Veel 
aanwezigen waren aangenaam verrast 
door het aanbod en lieten weten hier 
zeker nog een keer terug te komen. En 
hierbij wil de BEO Eddie nogmaals bedan-
ken voor de gastvrijheid. 

Bedrijfsbezoek bij Autosloperij Stegeman 
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Keramiek workshop 

 
Op 4 oktober heb ik voor een 
groep dames een keramiek work-
shop gegeven. In deze workshop 
heb ik de groep begeleid bij het 
maken van vlinders die na afloop 
aan een muur gehangen kunnen 
worden. 
Na een korte uitleg ging iedereen 
enthousiast aan de slag. In verband 
met de -jd had ik al verschillende 
soorten vlinders uitgesneden, zo-
dat alleen het lij^e geboetseerd 
hoefde te worden en de rest van 
de -jd besteed kon worden aan 
het uitschrapen van de vleugels 
wat best een secuur en intensief 
werkje is. Voor sommige vlinders 
bleek de -jd dan ook te kort, zodat 
tegen het eind van de eerste avond 
besloten werd een tweede extra 
avond te plannen. De vlinders kon-
den toen drogen waarna ze voor 
het eerst de oven in konden. 
De laatste avond werd gebruikt voor het glazuren. En ook dat is best een las-g klusje 
aangezien je vaak aan ongebakken glazuur niet kunt zien welke kleur het wordt. Er 
wordt dus nogal een beroep gedaan op je voorstellingsvermogen en daarbij moet je 
ook nog eens goed onthouden welke kleur je waar hebt gebruikt. Maar hierna kon-
den de vlinders al vrij snel voor een tweede keer gebakken worden. 

Het is al-jd spannend om 
een oven met geglazuurd 
werk te openen, maar als het 
van cursisten is komt er toch 
extra spanning bij kijken. 
Maar stuk voor stuk kwamen 
ze als prach-g gekleurde 
vlinders tevoorschijn. 
Het was erg leuk om aan zo’n 
enthousiaste groep dames 
les te geven. 
 
Laura Hilhorst 

Blik terug 
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Plantenruilochtend 

 
Zaterdagochtend 21 oktober was onze 
jaarlijkse plantenruilochtend. 
Verschillende mensen hebben daar dan 
ook  graag gebruik van gemaakt om hun 
eigen planten te stekken en daarvoor 
weer een andere mee terug te nemen. 

Al waren de meeste tuinen nog niet opge-
ruimd, ook dahliaknollen waren al mee te 
nemen. 
Het is een gezellige en voordelige manier 
van tuinieren en ook nog eens milieube-
wust. 
 
Dinie Welmer 

Sint Maarten 2018 

 
Op zaterdag 10 november kwamen veel kinderen uit Exel en omgeving samen om Sint 
Maarten te vieren. Met 27 aanmeldingen was de opkomst geweldig! Met veel enthou-
siasme werd er door alle kinderen eerst geknutseld bij Brasserie De Mölle: voor de 
jongere kinderen een lampion, de oudere kinderen mochten een pompoen uithollen. 
Buiten werd het inmiddels donker, waardoor de spanning voor de kinderen toenam. 
Na met zijn allen patatjes te hebben gegeten werd de grote groep in tweeën gedeeld 
om vervolgens op pad te gaan. Bij alle huizen, waar een kaarsje buiten aangestoken 
was, waren de kinderen welkom. In een grote optocht met lampionnen gingen de 
kinderen al zingend van deur naar deur. Al snel werden de meegenomen zakjes met 
snoep gevuld, ook al sneuvelden veel snoepjes wel voordat ze in het zakje waren be-
land. Bijna anderhalf uur waren de kinderen op pad om vervolgens weer bij De Mölle 
te eindigen met warme chocolademelk. Moe, maar voldaan ging iedereen naar huis! 
Hopelijk is er volgend jaar weer zo’n grote groep met kinderen aanwezig! 
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VAN DE VERENIGINGEN 

Het Exels Feest ligt alweer enkele maanden 
achter ons. We kijken terug op een geslaagd 
weekend. De vrijdagavond met de feestavond 
op de camping is goed ontvangen. Iedere 
buurt had weer zijn uiterste best gedaan om 
rond dit thema iets te bedenken. 

Zaterdagmorgen was iedereen present voor het ontbijt op het terras. De fietstocht 
en de spelletjes bedacht en uitgevoerd door de zaterdagcommissie werden zeer ge-
waardeerd. Het weer speelde ons wel parten, maar we lieten ons niet van de wijs 
brengen door een regenbui. De dagprijs voor de heren was voor Jan Oudenampsen 
en voor de dames voor Annemiek Groot Wesseldijk-Hoffman. Broes Nijkamp werd 
winnaar van de kinderpuzzeltocht. Zaterdagavond werd Jan Hassink schu8erskoning, 
Gerrie Schilderinck schu8erskoningin en Lukas Schoenmaker schu8ersprins. Guts 
Music gaf vervolgens een prima optreden in het café.  
Zondag was een mooie zonnige zomerdag, ideaal voor het beachvolleybaltoernooi. 
Team Balhallo won het toernooi en de Helse Jachthunde kwamen het origineelst voor 
de dag. Het buurtspel werd gewonnen door de buurt Conniekiezze. De dag werd af-
gesloten met De Weekendkrachten die optraden in het café. 
Na het Exels Feest hebben we samen met het bestuur, commissieleden en buurtcon-
tactpersonen het feest nabesproken. Besloten is volgend jaar weer een bonte avond 
te houden op de vrijdagavond. Ook het beachvolleybal op zondag ze8en we door. Er 
doen veel jongeren mee en het trekt ook mensen van buiten. Een idee was om leuke, 
grappige voorvallen/anekdotes in je buurt bij te houden en dit b.v. volgend jaar in 
een leuke vorm te gieten en voor te dragen. Dus onthoud dit en schrijf het op. 
Ook is besloten het Exels Feest volgend jaar 3 weken voor de Larense Kermis te hou-
den, we zi8en dan niet tegelijker-jd met Markelo. 
Wij, als bestuur, willen al onze sponsoren, commissieleden,  de buurtvereniging, De 
Mölle en iedereen die er was om het feest tot een succes te maken, van harte bedan-
ken. 
Noteer in je agenda: Exels Feest 2019 van vrijdag 16 t/m  zondag 18 augustus.  
 
Namens het bestuur van De S-ch-ng Exels Feest, Willy Kleine Haar 

DMDD LIVE! was zaterdag 17 november onderdeel van de 
Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Een mooi evenement 
dat al voor het 5

e
 jaar werd georganiseerd. Idee is om Achter-

hoekse muzikanten te laten spelen op Achterhoekse podia. 
Brasserie De Mölle was een van de vele loca-es waar een 
van de vele bands optraden. En wat voor een band! De man-
nen van ’69 Comeback maakten om 22.00 uur hun opwach-
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AEV start met voorbereidingen Allo Allo 
In 2019 bestaat toneelvereniging AEV 70 jaar. Een mooie gele-
genheid om groot uit te pakken met een bijzondere produc-e. 
We gaan de voorstelling Allo Allo, naar de bekende televisiese-
rie, op de planken brengen. Dit gaan we doen op 1, 2 en 8 no-
vember 2019 in Brasserie de Mölle.  
We zijn inmiddels gestart met de eerste voorbereidingen. An-
neke Eggink gaat de regie op zich nemen. Ook de spelersgroep 

is compleet. Voor de decor- en -mmerploeg kunnen we nog wat extra versterking 
gebruiken. Als je daarin wil ondersteunen kun je jezelf melden bij het bestuur. Het 
bestuur hee' ervoor gekozen om in 2019 geen voorjaarsstuk of jeugdstuk op te 
voeren. Er wordt wel gekeken of er nog een toneelworkshop voor de jeugd kan 
worden georganiseerd.  
 
Terugblik Algemene Ledenvergadering 
Op 10 juli hee' de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. We kijken terug 
op een goed jaar met een financieel gezonde huishouding. Dat hopen we door te 
ze8en. De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Marieke Zweverink hee' als 
voorzi8er afscheid genomen van het bestuur. We bedanken Marieke voor de grote 
inzet de afgelopen jaren. Lida Romijn neemt haar plaats in het bestuur in en is ook 
aangesteld als nieuwe voorzi8er van de toneelvereniging.  

-ng. 3 man sterk met een staande bas volledig in ‘Rockabilly 
style’ speelden de sterren van de hemel en het vel van hun vin-
gers. Vol overgave werd het ene na het andere mooie Rock & 
Roll nummer ingezet. Originele Stray Cats nummers, maar ook 
nummers van Johnny Cash en zelfs Hey Joe van Jimmy Hendrix 
werden in een origineel Rockabilly jasje gegoten zonder dat het 
nummer aan kwaliteit inboe8e. Het café was gezellig gevuld en 
we bedanken alle aanwezigen, waaronder veel mensen uit Exel 
voor deze geweldige avond. Op naar een volgend evenement. 
Jullie horen nog van ons. 
 
DMDD commissie Wouter, Henk, Nick, Rikus en Appie 
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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: 

24 februari 2019 

 

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/Ka8endaal 

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: 

Guus en Ina Westgeest-van de Hoef, Hooislagen 7 

                        Exelseweg/Hooislagen 


