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Van de redactie 

Dreuge 

 
Ik zit achter het huis in de zon en overzie onze tuin. Dat is 
net zo makkelijk gezegd als gedaan ,want onze tuin is niet 
groot. Klein genoeg om er niet veel werk aan te hebben en 
groot genoeg om er heerlijk in te kunnen zi#en. Voor ons 
niet hele zaterdagen op een zitmaaier om het alsmaar 
groeiende gras onder controle te houden.  
Wat schrijf ik nu: “alsmaar groeiende gras?” Tja, dat valt 
dit jaar wel effen tegen. Voor het tweede achtereenvol-
gende jaar is het gortdroog. Het door terrassen en borders 

beperkte grasmatje ligt er weer ‘heerlijk bruin verbrand’ bij na een weekje weg te zijn ge-
weest. Een paar paardenbloemen (hondepölle) en wat plukken kweekgras (kwekkel) houden 
nog moedig stand, maar voor de rest is het een dooie, onder de voeten knisperende minivlak-
te. En dan komt daar weer de onvermijdelijke discussie: Gaan we sproeien of laten we de na-
tuur zijn gang gaan. Sproeien betekent in ons geval dat we puur drinkwater, dat ook nog eens 
een keer door de ontharder is gegaan, gaan gebruiken om ons gazonnetje weer groen en fris 
te laten lijken. Een deel van het water zal helemaal niet bijdragen, omdat het zich la8ar9g laat 
verdampen voor het zich nu:g kan maken. Maar ja, wat dan? Als het zo doorgaat gaat ons 
gazonnetje het niet redden. “Waarom laten we geen bron slaan?”, stelt mijn ega voor. Is dat 
niet een beetje overdreven, werp ik tegen. Zo’n klein tuintje en dan een regeninstalla9e aan-
leggen? “Dat water is toch veel te koud en je moet het ook niet tegen de ramen aankrijgen 
enne die pomp daar moet weer stroom naartoe en die motor zal ook wel herrie maken”. Met 
deze argumenten blij> het voorlopig wel weer even s9l aan de overkant van de tafel.  
 
Dan begint het plotseling te druppen en het druppen gaat sneller en sneller... Wat is dit? Be-
gint het nu te regenen? Net nu ik deze klaagzang aan het afronden ben. Ik haast mij naar bin-
nen en zie hoe er in korte 9jd zomaar 3 mm in de regenmeter kle#ert. Zucht. Het zit ook al9jd 
tegen. 
 
Appie Kleine Haar 
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Augustus 
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 

18 augustus  
Exels Feest 
 

September 
Zondag 22 september  
11e Exelrit, 11.00 uur 
 

Oktober 
Vrijdag 4 oktober 

DMDD Live! Super Genius,  
Brasserie De Mölle, 21.30 uur 
 
Zaterdag 19 oktober 
Plantenruilbeurs, Voor bij De Mölle, 
9.30-11.30 uur 

 

 

Donderdag 31 oktober 
Workshop (kerst)kabouters maken, 
Dorpshuis, 19.30-22.30 uur 

November 
Vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8 en 

zaterdag 9 november  
AEV speelt “Allo Allo”, 
Brasserie De Mölle, 20.00 uur 
 
Zaterdag 16 november 
Rummicub- en kaartmarathon 
 
Zaterdag 30 november 
DMDD Live! De Bössels, 
Brasserie De Mölle, 21.30 uur 

December 
Zondag 8 december 
Kerstmarkt, Brasserie De Mölle      
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Voorbereidingen op Allo Allo in volle gang 

 

In De Mölle wordt al een 9jd volle bak gerepeteerd om op 
1, 2, 7 en 8 november Allo Allo op de planken te brengen. 
Ook de decorcommissie werkt hard met als gevolg dat het 
podium steeds meer transformeert in Café René.  
Regisseuse Anneke Eggink is erg tevreden over de vorderin-
gen: “Vanaf januari zijn we bezig met de repe99es en je ziet 
de spelers groeien in hun rol. In het stuk komen allerlei 
bijzondere situa9es voor en deze moeten goed gerepeteerd 

worden, dus we hebben de 9jd nodig. Daarbij worden we geholpen door de decor-
commissie die ook al vanaf januari bezig is om het toneel om te bouwen tot een 
prach9g decor waarin diverse speelloca9es zijn gemaakt. We hebben een geweldige 
spelersgroep en als het publiek 9jdens de voorstelling net zoveel plezier hee> als 
wij hebben 9jdens de repe99es, dan worden 
het mooie voorstellingen.” 
Dat beloo> veel goeds! Toneelvereniging 
AEV hoopt je dan ook te verwelkomen bij de 
voorstellingen  op 1, 2, 7 en 8 november. 
Zorg daarom dat je op 9jd kaartjes hebt. Op 
vrijdagavond 11 oktober is de voorverkoop in 
De Mölle in Exel.  

Yordi Zeijpveld 
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Stand van zaken 
Vorig jaar om deze 9jd schreven we in de stand van zaken over het mooie weer en de droogte. 
Dit jaar lijkt de geschiedenis zich te herhalen, met nog steeds mooi weer, maar ook een nog 
sneller toenemende droogte. We kunnen veel op aarde, maar het weer blij> een onvoorspel-
bare factor. In de afgelopen periode is de jaarlijkse ALV gehouden, zijn we op de hoogte gehou-
den over de ontwikkelingen van de rondweg en er zijn weer diverse ac9viteiten georganiseerd. 
Ook is er weer overleg geweest met de kernwethouder. Over de rondweg is op dit moment 
weinig nieuws. Provincie en gemeente zijn nog steeds druk om de plannen rond te krijgen. De 
verwach9ng is dat er in 2020 aanbesteed kan worden. De de resultaten van de ALV worden 
later in dit boekje beschreven.  
 
Dit voorjaar hee> bol gestaan van de vele ac9viteiten. De meeste ac9viteiten komen later in 
deze uitgave uitgebreid aan de orde en een aantal va#en we hier kort samen. Zo was er de 
jaarlijkse bermopruimac9e. De meeste buurten waren weer goed vertegenwoordigd om de 
bermen in hun gebied van vuil te ontdoen. 34 mensen gingen zaterdag 23 maart op pad met 
hesjes, prikkers en lege vuilniszakken om helaas terug te keren met volle vuilniszakken. Het 
blijkt elk jaar maar weer dat er mensen zijn die het weggooien van flesjes, papier en plas9c in 
de bermen de gewoonste zaak van de wereld vinden. Gelukkig waren de bermen weer schoon 
rond het middag-ur en zat het vuil in een container die opgesteld stond bij Elweco. De deelne-
mers hebben daarna genoten van een kop snert en een drankje in Brasserie De Mölle.  
 
Op zondag 14 april (Palmpasen) was er 
het tradi9onele paaseieren zoeken in het 
dorpsbos van Exel. Er was een goede op-
komst van 25 kinderen, die op zondag-
morgen onder begeleiding van twee paas-
hazen vol goede moed paaseieren gingen 
zoeken. Na een 9jdje hadden alle kin-
deren hun mandjes vol en konden ze van 
hun buit genieten. Het was een geslaagde 
morgen, met dank aan de organisa9e en 
de twee paashazen: Eline Beuzel en Es-
mee Vrielink. 
 
Op diezelfde zondag was ook de tweede wandeltocht in het buitengebied van Exel (waarover 
later in dit boekje meer). Deze werd georganiseerd door de nieuwste commissie binnen de 
Beo: de wandelcommissie. De Beo is inmiddels lid geworden van de Nederlandse Wandelbond 

om deze commissie te ondersteunen. Het is de 
bedoeling om elk jaar een wandeltocht te organi-
seren. We zijn blij met dit nieuwe ini9a9ef.  
 
Daarna volgden het Hazenbal (ditmaal helaas 
zonder paasvuur, dat door de droogte niet door 
mocht gaan), een workshop bloemschikken, een 
bedrijfsbezoek voor kinderen aan Elweco en een 
excursie op de oude begraafplaats in Lochem, die 
door een groep vrijwilligers in stand wordt gehou-
den. 
Om de zomer in te luiden hebben we voor de 
eerste keer de Beo zomer-BBQ gehouden op zon-
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dag 30 juni, georganiseerd door het bestuur met hulp van twee lokale BBQ-koks. Later in deze 
uitgave meer hierover. 
 
Tot slot even het volgende: het bestuur krijgt regelma9g vragen over problemen met de open-
bare ruimte, bijv. kapo#e wegen, slechte verlich9ng en de laatste 9jd ook over de eikeproces-
sierups. Inwoners van onze buurten kunnen dit zelf melden via de website van Circulus Berkel, 
die de openbare ruimte voor de gemeente Lochem beheert. Problemen kunnen gemeld wor-
den via hun website m.b.v. een contacQormulier, telefonisch via nummer 0900-9552 of via 
Whats-app op nummer 0610507300 (dit nummer kan niet gebeld worden, alleen "appen").  
 
Rest ons nog om iedereen een pre:ge vakan9e en/of zomer te wensen en hopelijk tot ziens 
op het Exelse Feest! 
 
Het bestuur. 

De AED kan nog wel even mee 

 
Begin juli zat ik met andere AED-beheerders om tafel met een vertegenwoordiger van de 
Gemeente Lochem en van HartslagNu 9jdens de jaarlijkse bijeenkomst. Daar spraken we 
o.a. over wanneer een AED aan vervanging toe is. Dat hangt af van de kwaliteit van de 
AED en van de kast waar de AED in bewaart wordt. Ook is het van belang op 9jd de 
ba#erij en de electroden te vervangen. De conclusie voor ‘onze’ AED bij de ingang van 
Brasserie De Mölle is dat deze nog jaren mee kan. 
De AED kan bij een noodgeval door vrijwilligers ingezet worden voor hulp bij reanima9e. 
De BEO zorgt voor de beschikbaarheid van de AED en voor training van de vrijwilligers. Er 
zijn ongeveer 35 vrijwilligers uit het Exelse die in geval van een noodoproep kunnen 
helpen met reanimeren en de AED inze#en al voordat een ambulance ter plaatse kan 
zijn. In theorie zou de noodoproep na het bellen van 112 automa9sch 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 HartslagNu. Maar omdat de bereik-
baarheid per mobiele telefoon in en rond Exel ma9g en dus niet gegarandeerd is, advise-
ren we om na het alarmeren van 112 ook zelf twee AED-vrijwilligers te bereiken: de eer-
ste 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 telefoonnum-
mers 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 reanima9e. Voor 
de andere vrijwilligers hee> Gijs te Brake op een avond in juni weer een opfris-cursus 
verzorgd in De Mölle. Je hoopt niet dat het nodig is, maar 
het is natuurlijk wel zo pre:g als je het reanimeren en be-
dienen van de AED weer eens kan oefenen.  
Naast de AED bij De Mölle die we als BEO beheren zijn er in 
ons buitengebied nog andere AED’s van andere beheerders 
zoals b.v. bij Camping Lie>ink, Sjahto en Black Night. Voor 
de beheerders die daarmee instemmen, voeg ik de plaats en 
beschikbaarheid van hun AED’s toe aan de lijst op de Exel 
Plaza website. 

Gert Vegter 
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Wordt verwacht 
Nieuws van de crea+eve commis-

sie 

 

Jullie hoeven je niet te vervelen dit najaar, 
want we hebben weer leuke ac9viteiten. Dus 
noteer vast in je agenda! 

19 oktober: Plantenruilbeurs van 9.30 tot 
11.30 uur voor bij De Mölle. Je hoe> je hier-
voor vooraf niet op te geven. 
 
Workshop (kerst)kabouters maken 

De crea9eve commissie hee> weer een leuke 
ac9viteit georganiseerd. Wij gaan (kerst)
kabouters maken onder leiding van coupeuse 
en crea9ef brein Gera Heijink. Met haar naai-

atelier GeModa verzorgt zij voor ons deze 
leuke avond met dit prach9ge resultaat. Na-
dien is het mogelijk om een pakketje bij haar 
aan te schaffen om zelf, thuis, een tweede 
kabouter te maken.  
Wanneer: donderdag 31 oktober 2019; Waar: 
De Mölle, het dorpshuis; Tijd: Van 19.30 tot 
22.30 uur; Wat: 1 kabouter, kleiner óf groter 
formaat.; Kosten: 20 euro incl. 2 kopjes koffie/
thee en alle materialen. 
Opgave bij Gerdien Beunk via gerdien-
beunk@hotmail.com, telefonisch 06-
33932648 of even aan de deur komen op 
adres Oude Lochemseweg 13 te Exel. Opgave 
uiterlijk vóór 24 oktober i.v.m. bestellen ma-
terialen 
 
8 december: Kerstmarkt  bij De Mölle. 
De kerstmarkt wordt dit jaar voor de 25

e
 jaar 

gehouden en om dit te vieren willen we er 
iets speciaals van maken met leuke ac9vitei-
ten die we nog even geheim houden. Een 
9pje van de sluier is dat er dit jaar ook kraam-
pjes buiten komen. Ben je een “Exelse” crea-
9eveling en heb je al9jd al je zelfgemaakte of 
zelfgebakken spullen willen verkopen, grijp 
dan je kans!  
Als ac9viteitencommissie gaan we een kring-
loopkraam inrichten met  kersversiering en 
kerstspullen. Heb je kerstpullen op zolder 
liggen en wil je ervan af, doe ons een bericht-
je, want wij willen het graag hebben. Heb je 
kerstspullen voor de kringloopkraam of wil je 
gebruik maken van een kraam buiten, stuur 
dan een mail naar Josien Wissink: rjwis-
sink@ziggo.nl     

11e Exelrit 
 
Zondag 22 september wordt er in Exel weer de Exelrit gehouden door de Jawa/Cz club Neder-
land voor alle merken klassieke motoren. De rit is +/- 80 km lang en gaat door de Achterhoek 
en Twente.  
Start en inschrijving bij Brasserie “De Mölle”, Oude Lochemseweg 
4 vanaf 10.00 uur. (0573-251026 of www.demolle-exel.nl) 
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 informa9e bij Dick Am9nk, tel. 0573-253563, 
dick.am9nk@kpnmail.nl   
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HOUD UW AGENDA VRIJ OP ZATERDAG  16 NOVEMBER 2019 

NADERE INFO VOLGT VIA HET BEO-BOEKJE EN IN DE KIJKER 
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Activiteiten 55+/ 
ouderencommissie 

Loca+e:  

Brasserie De Mölle aan de Oude Lochemse-
weg 4 te Exel. Wilt u kennismaken met een 
ac9viteit, maar geen vervoer? Neem dan 
contact op met Toosje Onis (tel: 0573-
421285), Gerda Nijdeken (-421330), Anne-
marie van Asseldonk (-462051) of Janny 
Stokkink (-421393).  

Terugblik: 

Zaterdagmiddag 26 maart 2019 hebben wij 
genoten van een optreden van De Olde 
Deerns uit Twello. De drie dames vermaak-
ten ons met mooie verhalen en liedjes, on-
der begeleiding van een gitaar. Soms seri-
eus, maar meestal humoris9sch en herken-
baar. Er waren 23 personen aanwezig, 
waaronder een aantal mensen uit Emme-
loord! Zij wilden graag een optreden van de 
Olde Deerns meemaken, om te kijken of dit 
ook geschikt zou zijn voor een ac9viteit in 
hun eigen woonomgeving. Het was een 
vrolijke en gezellige middag!  
 
Doorlopend: BEO inloopmiddagen en 

koersbal 
Gedurende het hele jaar, worden in het 
pand van Brasserie De Mölle in Exel de in-
middels bekende bijeenkomsten georgani-
seerd. 
 

Elke laatste woensdag van de maand is er 
een inloopmiddag in het Dorpshuis, van 
14.00 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 wor-
den gemaakt en een kopje koffie of thee 
worden gedronken. Kosten: 2 euro per mid-
dag, inclusief koffie en thee. 
 
Elke tweede woensdag van de maand spe-
len we koersbal in de grote zaal, van 14.00 
tot uiterlijk 16.15 uur. We spelen met eigen 
materiaal, dus kunnen de kosten laag hou-
den. Voorlopig betaalt u 3 euro per keer, 
inclusief koffie en thee. Vooraf aanmelden 
is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen! 

Aankondiging: 
 

BEO-Busreis 2019 

Op woensdag 11 september gaan wij weer 
op pad voor onze jaarlijkse busreis. Wij 
vertrekken dan om 8.15 uur vanaf Brasserie 
De Mölle in Exel en rijden eerst naar Zuidla-
ren. Daar brengen wij een bezoek aan Mo-
lenmuseum De Wachter. De lunch gebrui-
ken we in Gasselte en daarna rijden we 
door naar Dwingeloo voor een proeverij in 
de Rosinkhof. 
De planning is dat wij om 18.15 uur weer 
terug zijn in Exel. Brasserie De Mölle zal 
daar het afsluitende diner verzorgen. De 
kosten zijn ook dit jaar 60 euro per per-
soon.  
 
Gaat u ook mee? Geef u dan vóór 22 au-

gustus 2019 op bij Toosje Onis (0573-
421285) of Janny Stokkink (0573-421393).   
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Blik terug 

Geslaagd Elweco-uitje  
  
Op 16 maart jl. was er veel jong volk op de 
plas bij Elweco-Medo. We kijken terug op een 
heel geslaagde Elweco-tour met meer dan 30 
kinderen van 1 t/m 8 jaar. 
Elweco-Medo hee> de kinderen een prach9ge 
ochtend bezorgd. Want, na de ranja met koek-
jes en een mooie film, mochten de kinderen 
zomaar zelf achter het stuur klimmen. Er ston-
den verschillende trekkers klaar, maaimachi-
ne, kraan en allerlei ander materiaal. Uiter-
aard met de sleutels veilig opgeborgen. Ook 
konden de grotere kinderen een puzzeltocht 
doen met opdrachten. In alle vertrekken en 
schuren van Elweco-Medo telden zij het aantal 
groene trekkers en raadden zij bijvoorbeeld 
namen van machines. 
Voor de kleintjes was er een mega-zandbank! 
Vanwege het slechte weer zelfs overdekt: in 

een container onder de loods. Met een krui-
wagen-race is door de fana9ekste jongens een 
deel van het zand weer teruggebracht naar de 
grote zandhoop. Toppunt van de ochtend was 
het rondje op de trekker. Ieder kind kon met 
Sjoerd, medewerker van Elweco-Medo, mee 
voor een rondje door Exel. Ze stonden in de 
rij. Aan het einde warmde iedereen weer op 
met broodjes knakworst en soep voor de pa-
pa's en de mama's. 
Deelnemers waren kinderen uit Exel. En ook 
waren er kinderen met een verstandelijke 
beperking van zorgboerderij De Reube en zelfs 
van ZoZijn. 
Iedereen was het met elkaar eens; over 2 jaar 
weer?! 
 
Medewerkers van Elweco-Medo en aanhang: 
bedankt! 
 
Suzan Klein Gebbink 

Verslag van de Crea-commissie: bloemenkrans 

 

Met de Pasen in het vooruitzicht en een tuin die noodgedwongen gesnoeid moest worden had 
ik voorgesteld een bloemenkrans te maken! Een 6-tal dames gingen de uitdaging aan en brach-
ten zelf ook nog wat mee. Na een paar uurtjes werken en af en toe een handige 9p was de 
krans bijna af, maar vloog Hanny nog even de tuin weer in voor de ‘finishing touch’: een paar 
mooie bloemen van de viburnum om het geheel compleet te maken. Handig zo’n cursus naast 
de deur. Waarna een ieder met voldoening en een mooi eigen gemaakt stukje naar huis ging. 
 
Aldus, Dinie Welmer. 
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Waterman 
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Blik terug 

Bedrijfsbezoek Oude Begraaf-

plaats Lochem 

Vorig jaar zomer kregen we de uitnodiging van 
Tine van Kampen om een bezoek te brengen 
aan de Oude Begraafplaats in Lochem. Wij 
werden bij haar thuis uitgenodigd waar zij 
samen met Jan Huiding ons heel enthousiast 
kreeg om dit op te gaan pakken. Zo hebben 
we op 28 mei, met 15 Beo leden, een bezoek 
gebracht aan deze prach9ge groene Oude 
Begraafplaats. Jan en Tine maken deel uit van 
een groep vrijwilligers (onderdeel van het 
Historisch Genootschap Lochem-Laren-
Barchem) die met medewerking van de ge-

meente en Circulus Berkel iedere maandag-
middag hier onderhoud verzorgt. Zij maaien, 
snoeien, ruimen de bladeren, maken de graf-
zerken schoon, doen klein restaureerwerk en 
zorgen dat naambordjes leesbaar zijn. Dit alles 
vanuit het idee dat “vergankelijkheid” bij een 
begraafplaats mag horen. Dat wil zeggen dat 
een steen scheef mag liggen en dat een graf 
mag verzakken. Met heel veel enthousiasme 
werden we die avond rondgeleid en kregen 
historische verhalen te horen over onder an-
dere de broertjes Schepers, de gra]elder, de 
dubbele graven en vooraanstaande families 
die op de begraafplaats begraven zijn. Een 
ontze#end bijzondere en interessante avond 
door de plek, alle 
verhalen, maar 
vooral ook door de 
toewijding, de ge-
drevenheid en gast-
vrijheid van de vrij-
willigers. 
Kon je er niet bij 
zijn en is je interes-
se gewekt, dan is 
het al9jd mogelijk 
om de begraaf-
plaats te bezoeken. 
Het is een aanrader. 
 
Hilde Buitelaar en Marieke Zweverink 

Hazenbal 2019 

 
Op 21 april vond al weer de 7

e
 edi9e van het Hazenbal plaats. Helaas mocht het paasvuur dit 

jaar niet doorgaan en hebben we besloten om het hout op goede vrijdag meteen te versnippe-
ren. Ondanks dat er geen vuur was wisten vele mensen gelukkig de weg naar het dorpsbos te 
vinden. Dankzij het mooie weer was het zowel in de tent als buiten gezellig en druk. 
Na 6 edi9es werd het hoog 9jd dat Livin’Room eindelijk eens zou optreden op het Hazenbal en 
dat hebben we geweten. Met hun passie voor muziek en bruisende energie ze#en ze de hele 
tent op de kop, een fantas9sche sfeer. De DJ’s van It All Started In The Nine9es maakten als 
afsluiter het feest compleet en zo werd het Hazenbal 2019 er weer een om nooit te vergeten! 
 
Huub Stegeman 
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Weer een geslaagde Wielerronde in Exel! 
 
Zondag 2 juni werd de Goossens Wielerronde in Exel weer verreden. De organisa9e is zeer te-
vreden over het verloop van deze dag en het weer was goed waardoor de mensen ook gezellig 
op het terras van Brasserie De Mölle konden vertoeven. 
De winnaar in de verschillende categorieën waren: Masters 50+ 1e: Lars Rietveld, Oude Water; 
Sportklasse 1e: Ossip van de Vegte, Utrecht; Amateurs 1e: 
Rob van den Berghe, Enschede. 
Ook de basisschoolkinderen waren weer vertegenwoor-
digd. Het waren er niet zoveel maar toch streden ze alle-
maal voor de ere prijzen die ook dit jaar weer door Wereld 
Bakker Wijnand beschikbaar waren gesteld. De prijzen wa-
ren voor: Diede Dinkelman, Esra ter Harmsel, Tim Bolte, Bas 
Brunsveld, Willem van der Wal, Broes Nijkamp, Koen Koele-
man, Jesse Schoneveld en Luuk Koeleman. 
Wij bedanken de inwoners van Exel voor de medewerking. 
Mede dankzij uw medewerking was het een geslaagde wie-
lerronde.Mocht u naar aanleiding van deze Wielerronde 
nog 9ps of opmerkingen hebben voor volgend jaar, dan 
vernemen wij dat uiteraard graag via tel. 0548-364443 of 
email: g.beunk3@kpnplanet.nl 
 
Het Wielercomité: Jan Blankenberg, Mar9n Langelaar, Henk 
Nijkamp, Dinant ten Velde, Hermien Wichers en Gerrit Be-
unk.  

Wandeltocht rondom Exel krijgt meer plek in de agenda 

Met 650 wandelaars zondag 14 april 9jdens de tweede Wandeltocht Rondom Exel is de belang-
stelling, met ruim 200 deelnemers meer dan vorig, jaar flink toegenomen. De omstandigheden 
nodigen net als 9jdens de eerste wandeltocht ook echt wel uit om de wandelschoenen aan te 
trekken. Het is misschien een paar graden kouder, maar zon en heel veel lentebloesem onder-
weg maken alles goed. De volgende Wandeltocht Rondom Exel vindt plaats op zondag 27 sep-
tember 2020. (foto: Johnny Ligtenberg) 
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VAN DE VERENIGINGEN 

Exels Feest 2019  

(16, 17 en 18 augustus) 
 
Het programma voor de 74e edi9e van het 
Exels Feest hee> dit jaar vorm gekregen door 
het thema après-ski. Après-ski is een thema 
waarbij de Exelse gemeenschap zichzelf goed 
kan inleven want wie houdt er niet van dan-
sen, uitgaan en feestvieren? Het thema zal als 
een rode draad door het weekend lopen. 
Op vrijdagavond gaan de, eventueel samenge-
voegde, Exelse buurten het publiek vermaken 
met een optreden waarbij het thema après-ski 
centraal staat. De invulling van de optredens 
is geheel aan de buurten zelf, denk hierbij aan 
playback, sketch of een geheel eigen opzet. U 
kunt dit komen aanschouwen vanaf 20:00 uur 
in de zaal van Brasserie De Mölle. Als dan 
tegen 22:00 uur de buurten hebben gezorgd 
voor de nodige hilariteit, gaat het feest verder 
in het après-ski café van Brasserie de Mölle. 
Het café zal worden omgetoverd tot een ware 
skihut! 
Op zaterdag ochtend staat tradi9egetrouw 
vanaf 10:00 uur het gezamenlijk ontbijt klaar 
voor de hongerige après-skiërs. Als de magen 
weer goed gevuld zijn wordt de a>rap gege-
ven voor de fietspuzzeltocht. Deze fietstocht 
neemt u weer mee door de mooie omgeving 
van Exel. Bij terugkomst staan de spelletjes 
voor jong en oud klaar.  
Tegen 19:30 uur zullen de eerste schoten 
worden gelost voor het vogelschieten, vogel 
gooien en het vogelschieten voor de jeugd. 
Wie worden de schu#erskoning, -koningin en 
prins of prinses van 2019? Wanneer de vogels 
het loodje hebben gelegd staat er in het café 
van Brasserie De Mölle de band “De Week-
endkrachten” klaar om de zaterdagavond 
swingend en feestend af te sluiten. 
De zondag zal zoals gebruikelijk weer afge-
trapt worden met het beachvolleybaltoernooi. 

De eerste wedstrijden zullen gespeeld worden 
om 12:00 uur op het goudgele strand bij Bras-
serie De Mölle. Jong en oud zullen daar gaan 
strijden om het kampioenschap. Er is volop 
gelegenheid om gezellig op het terras te zi#en 
en de fana9eke sporters aan te moedigen. 
Ook nemen op zondag de buurten het weer 
tegen elkaar op in de buurtcompe99e. 
De prijsuitreiking voor zowel het volleybal-
toernooi als de buurtcompe99e zal omstreeks 
16:30 uur plaatsvinden. Vanzelfsprekend wor-
den dan ook de winnaar en winnares van de 
zaterdagspelen bekend gemaakt. Na de uitrei-
king zal de band “Free Willy” de 74e edi9e van 
het Exels Feest feestelijk af sluiten in het café 
van Brasserie De Mölle. 
 
Floris Leneman 
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Nu het halve DMDD seizoen erop zit, blikken we even terug en vooruit. 
We kunnen terug zien op drie 
geweldige DMDD Live optre-
dens van Raw Medicine, The 
Pi#Crew en Kashmir. Vooral 
het optreden van The Pi#-
Crew was druk bezocht. De 
andere twee optredens lie-
ten qua bezoekers aantal te 

wensen over. Ook hebben we onze eerste DMDD 
Vinyl avond gehad. Zo’n vinyl avond is zeker voor 
herhaling vatbaar, maar we zullen nog wel wat moe-
ten sleutelen aan de opzet van de avond. Maar dat 
gaat vast goed komen! Sowieso gaan we de eerste 
seizoenshel> nog eens evalueren en, waar mogelijk, 
verbeteren. 

Voor de tweede hel> hebben we een tweetal 
DMDD Live evenementen op de rol staan. De 
eerste is op vrijdag 4 oktober a.s. De mannen 
van SuperGenius betreden dan het podium van 
Brasserie De Mölle. Super Genius maakt heden-
daagse rock geïnspireerd door bands uit de 
jaren ’70, ’80 en ’90, zoals Deep Purple, Iron 
Maiden en Led Zeppelin. Meer recente bands 
die als inspira9ebron dienen zijn Foo Fighters en 
Queens of the Stone Age. Deze invloeden ver-
werken ze in een mix van ronkende, up-tempo 
rock waarin melodie al9jd de boventoon blij> 
voeren. Door de compacte samenstelling van de 
band en dito geluid is de muziek van Supergeni-
us helder en licht verteerbaar. Maar wie verder 
luistert, vindt hart en ziel in de unieke composi-
9es. De heren van Super Genius zijn allen 
a]oms9g uit Twente (Hengelo en Goor). 
De tweede band die gepland staat is The 
Bössels. Op zaterdag 30 november zullen zij 
Brasserie De Mölle vullen met hun stevige mu-
ziek. The Bössels is een vrij nieuwe Southern 
Rock Tribute uut 't Ooosten des lands. Ze bren-
gen een mooie mix van in de eerste paatls Sou-
thernrock met de classics van o.a. Lynyrd 
Skynyrd, The Allman Brothers, The Outlaws en 
meer aangevuld met bluesrock en alles wat ze 
leuk vinden. Flitsende gitaarduels, samenzang, 
lange solo’s op een stevige basis van bass & 
drum...Southern Rock zoals het hoort! 
De DMDD commissie is nog bezig met eventueel 
andere evenementen, zoals een tweede vinyl 
avond en cabaret. Daarover later wellicht meer. 
 
Graag tot ziens op onze evenementen! 
Henk Hietbrink 

Kashmir bespeelde zelfs de Teramine 

Eddy Veldmaat met zijn platenkist 
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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 contribu9e 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: Mul9copy Lochem 

 

BEO Nieuws verschijnt 3 X per jaar. 

Kopijdatum volgende BEO Nieuws: 

Zondag 10 november 2019 

 

Aanleveren kopij per mail naar redac-

9e@beo-exel.nl of bij een van  

de redac9eleden. 

   BEO COLOFON 

Buurten: 
Armhoede 

Ampsenseweg/Exelse Tol 

Boomkampsweg/Holmershuizen  

Bouwhuisweg Oost 

Bouwhuisweg West 

Exelseweg/Hooislagen 

Kern Exel 

Verwolde Noord  

Verwoldseweg/Ka#endaal 

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 

Mar9n Woestenenk    tel. 421256  

Ruud van Noord           tel. 421345 

Nieuwe leden: 

Fam. K. Jeronimus, Ampsenseweg 13   Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 

Fam. Hogewind, Bungalowpark Exelloo    Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 


