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Van de redactie
Ter voorbereiding op de redactievergadering vanavond
ervaar ik wat snel internet met je doet. Sinds begin
februari zijn we aangesloten op glasvezel en wat een
verschil… Het BEO-boekje dat we in concept doorgestuurd
kregen kon ik direct openen in plaats van eerst een half
uur te moeten downloaden. Heerlijk! Een steeds groter
deel van ons buitengebied wordt aangesloten op de
glazen buitenwereld en laat de koperen leiding voor wat
het is. Een mooie stap voorwaarts voor de leefbaarheid in
het buitengebied waarbij het internet een steeds grotere
rol gaat spelen. Voor iedereen die nog even moet
wachten voor het internet echt actief wordt: Het is het
wachten meer dan waard. Maar net als glasvezel: Het kan niet snel genoeg gaan!
Nu alleen nog een nieuw type telefoon regelen waarmee ik met mijn provider KPN
kan bellen via WIFI zonder gebruik te maken van apps. De mobiele telefonie is niet
stabiel bij ons en vaak krijg ik klachten van mijn collega’s dat de verbinding slecht is.
Is bellen via WIFI geregeld, dan is ook dat probleem opgelost en ben ik weer goed
bereikbaar. #volgendproject. Een aantal providers waaronder Vodafone, Tele2 en
KPN, biedt deze mogelijkheid mits je een toestel hebt dat dit ondersteunt.
Met het voorjaar en de gezellige activiteiten in het BEO-gebied voor de boeg wens
ik jullie allemaal een prachtig voorjaar, fijne paasdagen en een verder alle goeds
toe!
Monique Gerfen – Noordanus

BEO Algemene Ledenvergadering 2019
De algemene ledenvergadering van de BEO voor 2019 is op donderdag 9 mei in
Brasserie De Mölle. Aanvang 20.00 uur. De formele uitnodiging, agenda en de
vergaderstukken worden op een later moment rondgestuurd. Simone Keppels
neemt na twee termijnen afscheid van het bestuur. Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste opvolger. Als u het leuk vindt om u voor de gemeenschap in te
zetten dan kunt u dat aangeven aan een van de bestuursleden of via info@beoexel.nl. Net als andere jaren ronden we het formele gedeelte voor de pauze af.
Na de pauze organiseren we weer een goed programma rondom een speciaal
onderwerp. Dus reserveer de datum alvast in uw agenda!
Het bestuur
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AGENDAa

MAART
Woensdag 13 maart
Koersbal, grote zaal,
14.00-16.15 uur
Zaterdag 16 maart
Elweco-tour voor kinderen,
10.00-12.00 uur
Zaterdag 16 maart
BEO 55+ voorjaarsbijeenkomst,
14.30 uur
Zaterdag 23 maart
Bermruimactie, 9.30 uur
Hout brengen paasvuur,
10.00-16.00 uur
Woensdag 27 maart
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur

APRIL
Zaterdag 6 april
DMDD Live! The Pittcrew,
Brasserie De Mölle, 21.30 uur
Woensdag 10 april
Koersbal, grote zaal,
14.00-16.15 uur
Donderdag 11 april
Bloemschikavond, Dorpshuis,
19.30-21.30 uur
Zaterdag 13 april
Paasbrunch, Brasserie De Mölle,
12.00 uur
Zondag 14 april
Palmpasen eieren zoeken,
Brasserie De Mölle, 10.30 uur
Zondag 21 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 24 april
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur

MEI
Woensdag 8 mei
Koersbal, grote zaal,
14.00-16.15 uur
Donderdag 9 mei
Algemene Ledenvergadering,
Brasserie De Mölle, 20.00 uur
Zaterdag 18 mei
DMDD: de platenkast van....,
Brasserie De Mölle, 20.30 uur
Woensdag 29 mei
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur

JUNI
Zondag 2 juni
Goossens Wielerronde, 11.30-12.30
u: Inschrijving; Decathlon Dikke
Banden Race bij Brasserie De Mölle
(start en finish), 13.00 u: Decathlon
Dikke Banden Race (voorinschrijving
via g.beunk3@kpnplanet.nl); 13.30
u: Sportklasse; 13.32 u: Masters 50+;
15.15 u: Amateurs; 17.00 u: Einde
Woensdag 26 juni
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur

Het organiseren van een activiteit: hoe pak ik dat aan?
Onder de BEO “vlag” hebben er afgelopen tijd allerlei leuke activiteiten
plaatsgevonden, georganiseerd door een commissie van de BEO of spontaan
door BEO-leden. Wij zijn heel blij met deze initiatieven en ondersteunen dit ook.
Wil jij een activiteit organiseren en heb je hierbij advies of hulp nodig op het gebied van
mogelijk financiële ondersteuning, publicatie of andere vragen, wend je dan tot
Marieke Zweverink: mzweverink@beo-exel.nl Marieke is vanuit het BEO-bestuur
aanspreekpunt voor het organiseren van activiteiten.
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Stand van zaken
Inmiddels is 2019 al weer enige tijd bezig
en is het voorjaar bijna weer begonnen.
Het eerste nieuws is dat de meeste huizen
in het BEO-buitengebied een
glasvezelaansluiting hebben. De aanleg
hiervan is boven verwachting snel gegaan.
Ook goed nieuws voor de starterswoningen
aan ‘t Veld: in maart gaat de bouw van de 5
nieuwe woningen van start.
Natuurlijk zijn er de laatste wintermaanden
weer veel activiteiten geweest, dankzij de
commissies en vrijwilligers. Zo waren er de
kerstmarkt met winterwandeling, het
jaarlijkse schaaktoernooi, de kerstviering
met stampottenbuffet, het nieuwjaars
klootschieten, het bosonderhoud en de
nodige creatieve activiteiten. Daarbij
natuurlijk ook de inloopmiddagen en het
koersbal.

Wakker Loarne is begonnen met een
project om veel wijken van Laren gasvrij te
maken. Als BEO zijn we hier niet
rechtstreeks bij betrokken, maar omdat de
kern van Exel in het postcodegebied valt
van Laren, houden we de ontwikkelingen in
de gaten. Zodra er iets nieuws te melden
valt komen we erop terug. Meer info op:
www.wakkerlaorne.nl/berichten/wonenen-duurzaamheid/gasvrij-laren.html
De wens om in Exel een dorpsplein te
realiseren wordt al een paar jaar
uitgesproken en is daarom opgenomen in
ons dorpsplan. De komende jaren gaan we
ontwerpen en maken we plannen voor de
uitvoering. Hiervoor richten we een
werkgroep op met natuurlijk bewoners van
de Oude Lochemse weg en deelname
vanuit De Mölle en het BEO bestuur. Maar
ook als u zich op een andere manier
betrokken voelt kunt u zich hiervoor
aanmelden via info@beo-exel.nl. Nader
nieuws volgt.

Het bestuur is verder gegaan met het
aanpassen van de BEO website. De
informatie is geactualiseerd. Een bezoek
aan de website is zeker de moeite waard,
omdat er vaak nieuws wordt gepubliceerd Deze zomer organiseren we iets nieuws:
onder de tab "nieuws". Hier worden ook de Op zondag 30 juni komt er een barbecue in
activiteiten aangekondigd en omschreven. het dorpsbos voor jong en oud! Een paar
koks gaan voor ons onder andere vlees
De resultaten van de afval-enquête van
klaarmaken en natuurlijk is er wat te
vorig jaar staan verderop genoemd in deze drinken. Muzikanten zorgen voor een
uitgave.
vrolijke noot.
Een ander onderwerp wat ons bezig houdt,
is de nieuwe rondweg. Het bleek bij de
presentatie van het inpassingsplan dat er
veel onduidelijkheden waren hoe het er uit
komt te zien. Daarop hebben we een
zienswijze ingediend en nog overleg met
gemeente en provincie gehad. Het
resultaat is, dat we nauw betrokken blijven
bij het uitwerken van het ontwerp. De
omgevingscommissie blijft hier mee bezig.

En om ook alvast in de agenda te zetten: de
Algemene Leden Vergadering van de BEO is
op donderdag 9 mei 2019.
Rest ons nog iedereen een fijn voorjaar te
wensen, en hopelijk tot ziens op één van
de komende activiteiten!
Het bestuur
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BEO Behoeftepeiling Afvalinzameling
24 oktober 2018 heeft de BEO voor het eerst een digitale enquête gehouden. De BEO
wilde daarmee inzicht krijgen in de behoefte aan een milieustraat in Exel. Een
milieustraat is een aantal ondergrondse containers bij elkaar waar mensen diverse
soorten afvalstoffen kunnen inleveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld glas, plastic,
textiel en restafval.
In totaal zijn er 241 emailadressen aangeschreven waarvan er 84 gereageerd hebben.
De helft van de reacties betrof 1-2 persoons huishoudingen, de andere helft 3 of meer
personen. Verder kwam driekwart van de reageerders uit het buitengebied.
Het blijkt dat de helft gebruik maakt van de papiercontainer bij de school en daarmee
de BEO steunt. De andere helft maakt gebruik van de eigen ‘blauwe’ container. 20%
komt regelmatig ruimte te kort in hun container; het gaat dan met name om plastic
(PMD) afval. De afvalstoffen glas, papier, PMD en textiel worden door de
respondenten gescheiden. Luiers en/of incontinentiemateriaal worden niet
gescheiden, maar het is ook nog maar sinds kort mogelijk om dit gescheiden in te
leveren bij de milieustraat aan de Vonkertweg in Laren. De dichtstbijzijnde
ondergrondse containers voor restafval en groen afval (GFT) bevinden zich trouwens
aan de Dijkmansweg bij de ingang van bungalowpark ‘Het Exelloo’.
Het blijkt dat maar 22 % van de 84 reacties behoefte heeft aan een milieustraat
dichterbij en dan vooral om glas in te kunnen leveren. Op grond van de
enquêteresultaten zien we dan ook geen reden om te pleiten voor extra ondergrondse
containers in Exel
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Wordt verwacht
BEZOEK AAN DE OUDE LOCHEMSE BEGRAAFPLAATS
DINSDAG 28 MEI
Ontvangst om 19.30 uur door de werkgroep Oude Begraafplaats
Start rondleiding: 19.45 uur

Op dinsdag 28 mei willen we met onze leden een bezoek brengen aan de Oude
Lochemse Begraafplaats waar sinds 1977 niemand meer begraven is. Een unieke
ervaring! De Oude Begraafplaats aan de Zutphenseweg in Lochem vormt cultureel
erfgoed. Een groep vrijwilligers vanuit het Historisch genootschap Lochem-LarenBarchem (gestart in 1999 in wisselende samenstelling) komt wekelijks bij elkaar (of
minder, afhankelijk van het seizoen), met medewerking van gemeente en
groenbeheerder, om de grafzerken schoon en de naambordjes leesbaar te houden.
Het gras wordt gemaaid en het blad wordt geruimd. Op de begraafplaats vind je
bijvoorbeeld het graf van Winand Staring, grondlegger van de geologie in Nederland,
zoon van Antonie Staring, Nederlandse landheer, landbouwkundige en dichter.
Half april ontvangen alle leden een uitnodiging voor het bezoek. Bij slecht weer wordt
er een andere datum geprikt.

Bloemschikavond: maken van een voorjaarskrans
Donderdag 11 april van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis
in De Mölle. We gaan een krans makenbp van buxus, klimop,
eventueel mos of ander groen op oase . Verder 10 kleine
roosjes, eitjes, veertjes of ander decoratiemateriaal naar
eigen inzicht. Kosten: € 12,-- inclusief koffie/thee en de
oasekrans.
Zelf meebrengen: In elk geval 10 kleine roosjes en een
mesje, eventueel draadtangetje. Indien mogelijk ook wat groen, wij zullen ervoor
zorgen dat er extra groen is evenals ijzerdraad, lijm, eitjes en veertjes.
Voor opgave en eventuele vragen graag vóór 4 april: Dinie Welmer, tel.: 0573257426, email: dinie_welmer@hotmail.com, Whatsapp: 06-40335634.
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Elweco-tour 16 maart
Kinderen t/m 12 jaar kunnen op 16 maart een rondleiding krijgen bij Elweco-Medo.
Het begint om 10.00 uur met ranja en eindigt omstreeks 12.00 uur met een broodje
knakworst. Er is een rondleiding en expeditie, je kunt een stuur vasthouden, er zijn
spelletjes, je kunt leren over wat de dode hoek is en andere spannende dingen.
Het is ook leuk voor de papa's en de mama’s en wordt georganiseerd door Bert Jansen
en Suzan Klein Gebbink. Aanmelden bij Suzan (suzankleingebbink@hotmail.com)

Hout brengen 23 maart
Op 23 maart van 10.00 tot 16.00 uur kan er nog weer hout gebracht worden voor het
paasvuur bij Elweco-Medo. Alleen snoeihout is geschikt voor het paasvuur en kan
gratis gebracht worden. Een bijdrage voor de organisatie van de paasevenementen
wordt op prijs gesteld. Deze gift kan worden afgegeven aan de persoon die bij het
hout staat.

Bermopruimactie 23 maart
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer onze buurt van zwerfvuil ontdoen. We
beginnen bij Brasserie De Mölle om 9.30 uur met een kopje koffie, waarna eenieder
tegen 10.00 uur zijn of haar buurt ingaat. Er wordt door de gemeente Lochem weer
een container bij Elweco-Medo geplaatst om het vuil in te storten. Om 12.00 uur
sluiten we af bij De Mölle met een kop erwtensoep of patat voor de jeugd.
Wil je graag mee helpen, geef je op bij jouw buurtcontactpersoon.

Paasbrunch
De paasbrunch werd altijd gehouden op palmzondag bij Brasserie De Mölle. Echter die
dag wordt er in Exel een groot wandelevenement georganiseerd, waar 500 of meer
deelnemers worden verwacht.
Om die reden organiseren we de paasbrunch dit jaar de zaterdag vóór Palmpasen,
zaterdag 13 april 12.00 uur. Prijs: Volwassenen 14,50 euro en kinderen t/m 12 jaar 7
euro. Reserveren kan t/m zondag 7 april.

Palmpasen: eieren zoeken in het dorpsbos
Op zondag 14 april verzamelen we om 10.30 uur bij Brasserie De Mölle waar de
paashazen de kinderen ophalen voor het traditionele eieren zoeken in het dorpsbos.
Dit is voor kinderen van alle basisscholen toegankelijk; dus neem je vriendje of
vriendinnetje mee. En neem vooral een emmertje of mandje mee, want er zijn weer
veel eieren te vinden. Omstreeks 12.00 uur is het afgelopen.
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Activiteiten 55+/
ouderencommissie
Locatie:
Brasserie De Mölle aan de Oude
Lochemseweg 4 te Exel. Wilt u kennismaken
met een activiteit, maar geen vervoer?
Neem dan contact op met Toosje Onis (tel:
0573-421285), Gerda Nijdeken (-421330),
Annemarie van Asseldonk (-462051) of
Janny Stokkink (-421393).

Aankondigingen:
Zaterdagmiddag 16 maart:
de voorjaarsbijeenkomst
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
verleden al eens een geslaagd optreden
voor ons verzorgd. Hun repertoire is in de
tussentijd al enkele keren vernieuwd, dus de
middag is ook geschikt voor diegenen die de
vorige keer aanwezig waren. Het belooft
een muzikale en gezellige middag te
worden!
Aanvang: 14.30 uur. Kosten: 10 euro per
persoon, inclusief twee consumpties.
Doorlopend: BEO inloopmiddagen en
koersbal
Gedurende het hele jaar, worden in het
pand van Brasserie De Mölle de inmiddels
bekende bijeenkomsten georganiseerd. U
kunt zonder bericht vooraf binnenstappen
en kijken of dit ook iets voor u is.

14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze
middagen kan er worden gekaart, een spel
worden 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.
Elke tweede woensdag van de maand
spelen 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 euro per
keer, inclusief koffie en thee.
BEO-reisje
In september plannen wij weer 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 helft van september zal zijn.

Terugblik:
Zaterdagmiddag 12 januari 2019 was onze
nieuwjaarsvisite. Met 29 personen schoven
we aan tafel voor het traditionele
stamppotbuffet. Twee soorten stamppot,
worst, speklapjes, hachee en garnituur: er
was ruim voldoende en iedereen vond het
eten erg lekker!
Na even natafelen met koffie en thee was
het tijd voor de bingo. Altijd een gezellige
tijdsbesteding, waarbij een onterechte
bingo veel hilariteit oplevert en een correcte
bingo een leuk prijsje. En veel van de prijsjes
zijn die middag al gedeeld en opgegeten of
gedronken!
Al met al weer een vrolijke en ontspannen
middag voor alle aanwezigen.

Elke laatste woensdag van de maand is er
een inloopmiddag in het Dorpshuis, van

10

11

12

13

Blik terug
Kerstfeest 2018

terug naar het dorpshuis voor de film en
de volwassenen eindigden met een kopje
koffie of namen nog een drankje in het
café als naborrel.
Voor ons als organisatie was het moeilijk
iets nieuws te bedenken, maar met
medewerking van De Mölle zijn we blij
dat het ‘kerstfeest nieuwe stijl’ toch goed
ontvangen is. Met een deelname van 49
volwassenen en 16 kinderen denken we
hier het komend jaar wel mee door te
kunnen gaan, al zullen we proberen er
dan weer een avondprogramma van te
maken.

Zondag 23 december hebben we voor het
eerst ‘kerstfeest nieuwe stijl’ gehad.
Vanaf half 5 begonnen we in het café met
glühwein of chocomelk, aangeboden
door de BEO. Rond half 6 stond het buffet
met stamppot boerenkool en hutspot
klaar in de zaal. De kinderen waren
begonnen met een kerstfilm in het
dorpshuis en gingen aan tafel met
frietjes. Nadat iedereen zich de stamppot
met spek en worst goed had laten
smaken, hebben we met elkaar naar het
kerstverhaal van konijntje Sneeuwwitje
Dinie en Jeanet
geluisterd. Hierna gingen de kinderen

Bosonderhoud
Het bosonderhoud is helemaal volgens het gemeentebeleid uitgevoerd. De eerste
zaterdag die gepland stond voor het onderhoud van het dorpsbos is niet doorgegaan,
omdat alles kletsnat was door de regen en de natte sneeuw. De overige zaterdagen is
er echter hard gewerkt om het onderhoud zoals gepland uit te voeren. Verder is het
oprukkende struikgewas 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 heeft
geholpen nog een keer heel hartelijk bedanken voor de medewerking. Het is de
bedoeling om het bosonderhoud volgend jaar weer op dezelfde manier uit te voeren
op de zaterdagen in februari, dus reserveer het vast in je agenda!
Mannie Slagman
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Wilt u ook adverteren in
BEO Nieuws
neem dan gerust contact
met ons op.
redactie@beo-exel.nl of penningmeester@beo-exel.nl
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Winterschaaktoernooi
In de donkere maanden rond kerst is het
jaarlijkse schaaktoernooi in De Mölle weer
gespeeld.
Dit jaar hadden we helaas enkele afzwaaiers,
maar gelukkig mochten we ook een aantal
nieuwe aanmelders verwelkomen, waardoor
we alsnog met 9 spelers het toernooi konden
spelen.
Door de afwezigheid van Kamiel Fokkink,
stond van tevoren al vast dat er een nieuwe
winnaar zou worden gekroond dit jaar. De 9
spelers werden ingeloot in twee poules.
Halverwege december werd onder het genot
van een kopje koffie en menig glas bier het
schaaktoernooi aangevangen.
Mijn openingswedstrijd was tegen Derk
Hilhorst, die mij binnen een halfuurtje spelen
in een vrij kansloze situatie had gedreven.
Hierbij voelde ik mijzelf gedwongen om op te
geven, wat uiteraard geen goed teken was
voor de rest van het toernooi. Het tweede
potje dat ik speelde was een derby te
noemen: mijn vader Harry was mijn
tegenstander. Dit potje kon ik gelukkig wel
tot een goed einde brengen, waardoor ik
mijzelf in elk geval al de kampioen van
familie Welmer mocht noemen (iets waar ik
mijn vader vaak aan herinnerd heb).
Tijdens de kerstdagen heb ik een
trainingskamp belegd met mijn vriendin in
Polen. Hoewel ik hier het schaakbord niet
heb gezien, heb ik wel kunnen trainen met
de schoonfamilie voor het gezelligheidsaspect van het schaaktoernooi. Met een
volle buik en een leeg hoofd keerde ik begin
januari terug voor het vervolg van de
poulewedstrijden. Mijn laatste twee
poulewedstrijden, tegen Frits Redeker en Jan
Oudenampsen, kon ik ook succesvol
afronden, waardoor ik achter Derk tweede in
onze poule ben geëindigd, en mij kon
opmaken voor de kruisfinales. In de andere
poule waren respectievelijk Anne Bruggink
en Jan Vrielink de nummers 1 en 2. In de
halve finale (waarin ik vorig jaar nog
sneuvelde) lukt het mij dit jaar wel om met
veel moeite Anne van het bord te spelen.

Doordat Derk vervolgens won van Jan, kon ik
mij opmaken voor de finalewedstrijd tegen
Derk.
Op zondag 13 januari trad ik aan tegen mijn
angstgegner Derk. Net als in een goed
jongensboek voelde ik mij de underdog.
Zeker na de verloren poulewedstrijd. Voor
het eerst in de finale, voorzien van een goed
glas bier om de zenuwen onder controle te
houden, maar ook met een stukje opgedane
ervaring en bravoure, trad ik aan tegen de
rustige en ervaren favoriet Derk. Na
anderhalf uur hersenkraken, schaakstukken
schuiven en bierglas verzetten, lukt het mij
om de weerstand van Derk te breken,
waarna ik door de aanwezige spelers en
toeschouwers werd gefeliciteerd als winnaar
van het schaaktoernooi, met Derk op de
tweede plaats. De top-3 werd
gecompleteerd door Anne, die de strijd om
de derde plaats wist te winnen van Jan.
Naderhand mocht ik de Grote Prijs in
ontvangst nemen uit handen van Anne
namens de BEO; een grote fles D’Exelse
Kracht, waarvoor mijn dank! Zoals een groot
winnaar betreft, werd ik ook gelijk gevraagd
voor een schnabbel: het schrijven van een
stukje voor het BEOkrantje (bij dezen
dus!).
Mocht u ook
geïnteresseerd zijn om
potje mee te spelen,
schroom dan niet om u
komende winter op te
geven voor weer een
nieuwe editie van het
BEO Schaaktoernooi.
We zijn altijd op zoek
zijn naar nieuwe
deelnemers. Daarnaast
proberen we in het najaar al af en toe bij
elkaar te komen voor een drankje en een
potje schaak, waarbij iedereen welkom is om
zijn of haar vaardigheden in schaken én
gezelligheid te testen. Ons niveau is zeer
toegankelijk (of bedenkelijk) te noemen, dus
iedereen kan aansluiten!
Sportieve groet, Dirk Welmer
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VAN DE VERENIGINGEN

Exels Feest 2019 (16 - 17 - 18 augustus)
Bij het schrijven van dit stukje zijn de voorbereidingen voor het Exels Feest 2019
alweer van start gegaan. Terugkijkend op het feest van 2018 kunnen we zeggen dat
we tevreden over het verloop zijn, hoewel het weer ons af en toe niet helemaal mee
zat. Het is elk jaar weer een uitdaging om met het geringe budget voor een ieder een
leuk feest te organiseren. Als bestuur zijn we dan ook uitermate blij met de bijdrage
van de sponsoren en de vele handen van de vrijwilligers. Ook dit jaar wordt er met
behulp van de vrijwilligers en Brasserie De Mölle weer een bekend en leuk
programma in elkaar gezet.
Op vrijdagavond 16 augustus trappen we het Exels Feest 2019 weer af met een
thema-avond. Op het moment is nog niet precies bekend hoe de avond wordt
ingevuld, maar via de bkp'ers en de facebookpagina van het Exels Feest zullen we u
er op tijd mee op de hoogte brengen.
Voor zaterdag staat het programma al grotendeels vast. We beginnen zoals
traditioneel gezamenlijk met het ontbijt gevolgd door een fiets-/puzzeltocht met
aansluitend de dagspelletjes. ‘s Avonds beginnen we weer met het vogelschieten en
vogelgooien met aansluitend een band in het café.
Voor de zondag is er besloten om het beachvolleybal weer te organiseren.
Erwin Bosch

Allo Allo!
Na een vrolijke aftrap in december zijn wij ondertussen al
enige tijd aan het repeteren voor Allo Allo. Het succes van de
tv-serie is vertaald in een mooie voorstelling waarin de
bekende karakters allemaal een rol spelen.
We gaan deze voorstelling spelen in de eerste twee
weekenden van november. Afgaande op de reacties uit de
eerste repetities wordt het een hilarische voorstelling. Meer informatie wordt
binnenkort bekend gemaakt.
Yordi Zeijpveld
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Het DMDD live seizoen is begonnen!
De DMDD Live commissie is de afgelopen weken druk in de weer
geweest om weer een mooi seizoen DMDD Live in elkaar te
draaien. Vijf bands zijn inmiddels geboekt, waarvan de eerste,
Raw Medicine, al opgetreden heeft op 1 maart j.l.. De overige
bands zijn The PittCrew, Kashmir, Super Genius en The Bössels.
The PittCrew heeft vorig jaar, met veel succes, zijn debuut gemaakt op het podium
van De Mölle. Dit jaar gaan ze dat dunnetjes overdoen op zaterdag 6 april. The
PittCrew bestaat uit Herman Priester, Robert Beukers, Peter Kosstede, Maarten
Emmen en Jeroen Mense. De laatste vier kennen we natuurlijk als muzikant van Ides
of May. Na het overlijden van zanger Appie Daalmeijer is de band voortgezet onder
de naam The PittCrew, waarbij Herman Priester de zang voor z’n rekening neemt. The
PittCrew speelt American roots muziek. Ze spelen natuurlijk nummers van Ides of
May, maar ook veel nieuwe nummers. We verwachten weer een mooie avond met
veel publiek!
Op vrijdag 21 juni is het de beurt aan Kashmir, een hele goeie Led Zeppelin
Tributeband uit Aalten. Vijf gedreven muzikanten (Zang: Nick te Lindert, Gitaar:
Jesper Heusinkveld, Gitaar: Colin Somsen, Basgitaar: Peter Dibbets en Drums: Douwe
Smit) uit het verre oosten des lands besluiten begin 2010 dat het tijd is voor een Led
Zeppelin tributeband. Kashmir is geboren en gretig worden de nummers
ingestudeerd die al jaren in het collectieve geheugen staan gegrift. Het kwintet speelt
als een roedel hongerige wolven op strooptocht naar de volgende prooi. Krakers als
Whole Lotta Love, Rock and Roll, Immigrant Song en Stairway to Heaven zullen de
revue passeren, maar ook pareltjes als Ramble On, Black Dog en Communication
Breakdown ontbreken niet op de setlist. Kortom, een avondje voor de liefhebbers!
Na de zomer is op vrijdag 4
oktober Super Genius te
bewonderen. The Bössels
maken hun opwachting op
zaterdag 30 november.
De commissie heeft behalve
deze live-optredens ook nog
andere plannen voor 2019,
zoals een nieuwe Pub Quiz
met een ludiek thema en
“De platenkast van …”, een
gezellige avond waarop
uitsluitend muziek gedraaid wordt uit de platenkast van één persoon of groep. En als
we zeggen platen, dan bedoelen we ook platen, dus er wordt uitsluitend vinyl
gedraaid! Voor dit evenement is 18 mei geprikt. Meer informatie volgt.
We zien jullie graag op onze DMDD avonden!
De DMDD Commissie
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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:
7 juli 2019
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:
Jan en Nicolette Kruisheer, Laan Ampsen 6

Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol

Bezoek ook eens de website:
www.exelplaza.nl
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