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Van de redactie
Winterrust, hoezo?
Al bezig zijnde met het nieuwe boekje wordt het al snel duidelijk dat
van winterrust de komende tijd nauwelijks sprake zal zijn. Exel staat
een druk programma te wachten met voor de bolle bozen het
nodige werk buiten. We gaan eerst de paden op en de lanen in met
de kerstmarkt. Vervolgens doen we dit nog eens dunnetjes over bij
het klootschiettoernooi en voor wie er dan nog niet genoeg van
heeft kan zich nog eens uitleven bij het bosonderhoud en het
opruimen van de bermen. Om het paasvuur brandend te krijgen zal
ook nog het nodige huiswerk gemaakt moeten worden. Kortom,
voor de buitenmensen voldoende te doen.
Dat branden van het paasvuur is natuurlijk zeer dubieus vandaag de
dag. Al dat stikstof en dat fijnstof! Dit zullen we moeten compenseren. Maar hoe gaan we dat
doen? Langzamer rijden, overal 100, helpt niet. Hard rijden doen we toch ver van huis en
thuis rijden we maar 60.
Moeten we dan van het gas af? Maar biomassa blijkt ook niet de oplossing. Dan maar aan de
zonnecellen in de donkere wintermaanden. Of aan de windmolens? In de commotie hierover
gaat de komende tijd al meer dan voldoende energie zitten. Zouden we daar niet wat mee
kunnen?
Gelukkig is het alweer voorjaar wanneer het paasvuur brandt. Dan kijken we allemaal weer
vrolijk de wereld in. Even op de fiets en alles is dan weer gecompenseerd. Laten we nu eerst
maar van de winter genieten. Dit boekje kan daarbij helpen.

Uitnodiging voor alle schaakliefhebbers
Net als voorgaande jaren organiseren wij weer een schaaktoernooi. De meeste schakers zijn
via de schaak-app alweer op de hoogte, maar nieuwe liefhebbers zijn natuurlijk meer dan
welkom.
De partijen worden gespeeld in december met poulewedstrijden, gevolgd door de halve en
hele finale, meestal begin januari. Vorig jaar was Dirk Welmer de winnaar. Dat betekent een
uitdaging voor de anderen om te proberen hem van de troon te stoten. Deelnemers kunnen
zich opgeven bij het secretariaat van de BEO: Anne Bruggink, 06-17838968, info@beo-exel.nl
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AGENDAa

Woensdag 27 november
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur
Zaterdag 30 november
DMDD Live! Super Genius,
Brasserie De Mölle, 21.30 uur

Woensdag 8 januari
Koersbal, grote zaal, 14.00-16.15 uur
Zaterdag 11 januari
BEO 55+ Nieuwjaarsvisite, Brasserie
De Mölle, 13.00 uur
Woensdag 29 januari
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur

December

Februari

Zondag 8 december
Kerstmarkt, Brasserie De Mölle,
10.30 uur
Midwinterhoornwandeling,
Brasserie De Mölle, start tussen
10.30 en 13.30 uur
Woensdag 11 december
Koersbal, grote zaal, 14.00-16.15 uur
Maandag 23 december
BEO kerstfeest, Brasserie De Mölle,
19.30 uur

Zaterdag 1, 8 en 15 februari
Bosonderhoud, 10.00 uur
Woensdag 12 februari
Koersbal, grote zaal, 14.00-16.15 uur
Zaterdag 15 februari
Hout brengen paasvuur,
10.00-16.00 uur
Woensdag 26 februari
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur

November

Januari
Zaterdag 4 januari
Nieuwjaarsklootschiettoernooi,
inschrijfgeld 6 euro per team,
inschrijven tot 13.00 uur,
13.30 uur
Dinsdag 7 januari
Brainstormavond Hazenbal,
Brasserie De Mölle, 20.00 uur

Maart
Woensdag 11 maart
Koersbal, grote zaal, 14.00-16.15 uur
Zaterdag 14 maart
Bermopruimactie, 9.30 uur
Hout brengen paasvuur,
10.00-16.00 uur
Woensdag 25 maart
Inloopmiddag Dorpshuis,
14.00-16.00 uur
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Stand van zaken
De droge zomer is weer voorbij, de nodige regen is al weer gevallen en de eerste
nachtvorstjes dienden zich al aan. Deze zomer beleefden we voor het tweede jaar op rij ZuidEuropese toestanden in Nederland en de Achterhoek.
Verderop in dit boekje komen de activiteiten van de afgelopen maanden ter sprake en voor
de nabije toekomst zijn er interessante ontwikkelingen.
De komende tijd heeft de nieuwe rondweg nog steeds onze aandacht. Met hulp van de
omgevingscommissie hebben we deze zomer onze "klanteisen" via de gemeente bij de
provincie kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn deze voor een groot deel geaccepteerd. Dit alles
was een uitvloeisel van de zienswijze, die vorig jaar in november door de BEO is ingediend. De
komende tijd stelt de provincie het definitieve programma van eisen op. We blijven uiteraard
volgen of de belangen van Exel e.o. goed in dit programma naar voren komen.
Dan is er natuurlijk het goede nieuws dat Brasserie De Mölle vanaf 1 januari wordt verpacht
aan een nieuwe uitbater. De nieuwe uitbater heeft aangegeven dat hij de BEO-activiteiten wil
blijven faciliteren. De komende tijd onderzoekt het bestuur hoe e.e.a. er uit gaat zien.
Hopelijk kunnen we nog lang genieten en gebruik blijven maken van de faciliteiten in De
Mölle.
Er komt een nieuwe ontwikkeling op ons af. De afgelopen tijd hebben we van diverse
bewoners vragen gekregen hoe het zit met windmolens in het buitengebied en wat de BEO
hiermee doet. Op dit moment weten we als bestuur niet veel meer dan de bewoners. Maar
omdat we het belangrijk vinden om de bewoners van de juiste informatie te voorzien, volgen
we als bestuur de ontwikkelingen op het gebied van de Regionale Energie Strategie op de
voet. Ook proberen we via onze kernwethouder de nodige informatie te krijgen en willen we
weten hoe de gemeente hier in staat. Inmiddels is er door de gemeente een enquête online
gezet. We raden iedereen aan deze in te vullen (https://www.moventem.nl/lochem). Zodra
we meer weten en feiten hebben over de windmolens maken we dit kenbaar aan de BEOleden. Aan de hand van de uitkomsten en het tijdpad zullen we daarna kijken hoe we de
belangen van onze leden zo goed mogelijk kunnen behartigen. We moeten onze krachten
immers bundelen als er geen draagvlak is voor toekomstige oplossingen. Wil je hierin een rol
spelen, laat het dan weten via info@beo-exel.nl.
In oktober hebben we als bestuur de jaarlijkse vergadering gehad met afvaardigingen van alle
commissies. Het was goed om te horen en te zien wat de plannen en activiteiten zijn voor de
komende winter/voorjaar. Uiteraard staan alle aankondigingen in dit boekje of worden ze per
e-mail/nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Verder zitten we in november samen met de
kernwethouder om de diverse bestuurlijke zaken en ontwikkelingen te bespreken (dus ook de
windmolens).
Rest ons iedereen alvast fijne feestdagen te wensen en hopelijk tot ziens op de komende
activiteiten in en rondom Exel!
Het bestuur
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Wordt verwacht
Bermopruimactie: Save the date!
Op zaterdag 14 maart 2020 worden de bermen in het BEO-gebied weer opgeruimd. We
hopen dat we weer op jouw medewerking kunnen rekenen. Zet deze datum vast in de
agenda! Nadere informatie wordt begin volgend jaar bekend gemaakt.
Het bestuur

Bosonderhoud 2020
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 blijft genoeg te doen.
Het bosonderhoud blijft dus op de agenda
staan. Bovendien wordt er aandacht aan

besteed om de opmars van de vogelkers te
stoppen.
Zoals u van ons gewend bent, is er voor de
mensen die mee hebben geholpen de
mogelijkheid om hout mee te nemen voor
eigen gebruik. Het bosonderhoud staat
gepland op zaterdag 1, 8 en 15 februari, vanaf
10.00 uur. Noteer de datum en geef je op bij
Mannie Slagman, tel.: 421102, mail:
mannie@srv-begeleiding.nl
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Wordt verwacht
Midwinterhoornwandeling Landgoed Ampsen
Zondag 8 december wordt door de bewoners
van Landgoed Ampsen en Exel-Tol de
vijftiende Midwinterhoornwandeling over het
Landgoed georganiseerd. Deelnemers hebben
de keuze uit een route van 5, 7,5 of 12
kilometer. De uitgezette routes laten fraaie
delen van het landgoed zien. Zo voeren de
routes onder andere langs het Kasteel
Ampsen, authentieke boerenhoeven en door
het Sterrebos. De 12 km route gaat deels over
heidevelden waarbij met een beetje geluk
Moeflons kunnen worden gespot.
Wandelaars kunnen tussen 10.30 en 13.30 uur
inschrijven en starten bij Brasserie De Mölle,
Oude Lochemseweg 4 in Exel. Ook kan in De
Mölle de sfeervolle creatieve kerstmarkt
worden bezocht. De kerstmarkt is geopend
van 10.30 tot 16.30 uur. Er is voldoende
parkeergelegenheid direct in de buurt van De
Mölle. Volg hiervoor de borden. Vanaf
treinstation Lochem is het ± 15 minuten lopen
naar het startpunt.
Voor de wandeling van 2019 zal De
Midwinterhoorngroep Lochem wederom haar
medewerking verlenen. Onderweg zullen de
wandelaars dan ook door de bijzondere
klanken van de hoorns worden begeleid.
Op twee locaties staan onze vrijwilligers
paraat om de wandelaars te voorzien van een
hapje en een drankje. Hiervoor wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd, net als voor
deelname aan de wandeling, te weten 2,50
euro per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis).

Kerstmarkt 25 jaar
Een extra feestelijk tintje dit
jaar. De kerstmarkt wordt op 8
december voor de 25e keer in
Exel gehouden. Dit willen we
niet ongemerkt voorbij laten
gaan. De boerendansers uit
Holten en La Poko (Larens Popkoor)
aangevuld met zangers en zangeressen uit

Neem voldoende kleingeld mee, want pinnen
is niet mogelijk. Met de opbrengst wordt een
nader te bepalen goed doel ondersteund.
Dankzij het positieve saldo van de
Midwinterhoornwandeling 2018 kon een
cheque t.w.v. 750 euro worden overhandigd
aan woonzorgcentrum en verpleeghuis De
Hoge Weide te Lochem. De Hoge Weide heeft
de schenking gebruikt voor de aanschaf van
een duofiets voor haar bewoners. Dus…doe
mee! Hoe meer wandelaars, hoe meer
gezelligheid en des te meer geld naar een
goed doel!
Voor verdere informatie zie
www.midwinterhoornwandeling.eu;
facebook:
@MidwinterhoornwandelingAmpsen; Twitter:
@MidwinterhoornA
Henk Nieuwdorp
Exel die het leuk vinden om mee te doen,
geven een aantal optredens verspreid over de
dag. Ook aan de kinderen is gedacht. Een ritje
op een pony (Meiden van Haarman) en een
ontmoeting met de kerstman. Wie wil dit nu
niet!
Zoals in het vorige BEO Nieuws al vermeld,
zijn er dit jaar buitenkramen waar je als
“Exelse” creatieveling je eigengemaakte of
gebakken spullen te koop aan kunt bieden.
Heb je je nog niet opgegeven, dan kan dit nog
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zolang er plek is. Vol is vol!
De creatieve commissie heeft een kraam
waarin 2e hands kerstspullen/versiering
verkocht wordt. De opbrengsten worden
geschonken aan de speeltuin(commissie) op ‘t
Veld.
Heb je kerstspullen/-versiering liggen en wil je
er wel van af, dan willen wij dit graag hebben.

Wil je eigengemaakte of gebakken spullen
verkopen in een kraam? Vind je het leuk om
samen te zingen met het zangkoor La Poko
tijdens de kerstmarkt (ongeacht je leeftijd)?
Stuur zo snel mogelijk een berichtje naar
Josien Wissink: rjwissink@ziggo.nl
Gerdien Beunk

Uitnodiging voor het BEO Kerstfeest
op maandag 23 december ’s avonds om 19.30 uur
in het café van Brasserie De Mölle
Dit jaar willen we ons kerstfeest het thema high tea/high wine geven. Dat betekent dus
dat we onze avond vullen rond de tafel onder het genot van verschillende kleine hapjes,
afgewisseld met kerstmuziek en zang plus een korte voordracht.
Het leek ons ook goed om eens stil te staan bij de bijzondere gebeurtenissen binnen de
BEO-kring van het afgelopen jaar. Dingen zoals overlijden, geboorte, andere
nieuwkomers, verhuizingen of andere interessante punten. Hiervoor hebben we dan wel
uw medewerking nodig, aangezien we ook niet alles weten én niemand willen vergeten.
Daarom graag doorgeven wat u binnen onze BEO een belangrijke gebeurtenis vond. Dan
maken wij er een collectie van.
Voor de kinderen hebben we nog geen speciaal programma, maar natuurlijk is het
dorpshuis weer beschikbaar voor hen om samen weer een film te kijken of misschien
heeft iemand een ander idee? Het zou fijn zijn als er ouders en/of kinderen zijn die ons
hiermee willen helpen.
En of je nu groot of klein bent, als je ons zou willen helpen met versieren, hapjes maken
of bedienen, laat het ons dan weten. Zo maken we er samen een gezellige avond van.
De kosten zijn 12,50 euro p.p. inclusief koffie of thee. Verdere consumpties zijn voor
eigen rekening. Voor opgave en info graag vóór 10 december bij: Rudi Soumeru,
06-40226293, rrsoumeru@outlook.com of Dinie Welmer, 0573-257426,
dinie_welmer@hotmail.com.

Plantenruilmarkt Exel

gaatjes in eigen tuin te vullen. Altijd weer
spannend om te ontdekken wat je hebt
gekregen en leuk om anderen een plezier te
kunnen doen met wat je zelf over hebt.

Zaterdag 19 oktober was onze jaarlijkse
plantenruilmarkt in Exel. De inbreng was dit
jaar wat minder, misschien speelde het weer
hierin een rol. Regen is nu niet bepaald
Dinie Welmer
tuinweer. Toch was er voldoende te ruilen en
te kopen. Iedereen vond toch weer wat om de
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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 heeft u geen vervoer?
Neem dan contact op met Toosje Onis (tel:
0573-421285), Gerda Nijdeken (-421330),
Annemarie van Asseldonk (-462051) of Janny
Stokkink (-421393).

Terugblik:

Op woensdag 11 september 2019 was
iedereen ondanks het vroege tijdstip (kwart
over acht) mooi op tijd. Met 43 personen en
een zonnetje erbij gingen we op weg naar
onze eerste bestemming. In Museum de
Wachter te Zuidlaren werden we ontvangen
met koffie en gebak. Gelukkig was er een
traplift aanwezig, zodat ook de
Aankondigingen
bovenverdieping voor iedereen bereikbaar
was. Na een korte uitleg mochten we op eigen
Zaterdagmiddag 11 januari 2020: de
gelegenheid het museum verkennen. Eerst in
nieuwjaarsvisite
het hoofdgebouw, met onder andere een
Ook dit jaar gaan we gezellig samen eten. We klompenmakerij, een smederij, bijzondere
beginnen met het stamppotbuffet en daarna
orgels en inventaris van vroeger: veel
houden we weer de traditionele bingo.
herinneringen kwamen boven bij het zien van
Aanvang: 13.00 uur. Kosten: 20 euro per
bijvoorbeeld de losse centrifuge, de
persoon, inclusief buffet en twee
trapnaaimachine, maar ook bij allerlei kleine
consumpties. Opgave vóór 9 januari 2020 bij
gebruiksvoorwerpen. Daarna mochten we een
Janny Stokkink (0573-421393), Annemarie van kijkje nemen in de honderd meter verderop
Asseldonk, (462051) of Gerda Nijdeken
gelegen molen met zagerij. Helaas begon het
(421330).
toen te regenen en de afstand bleek niet voor
iedereen te overbruggen.
Doorlopend: BEO inloopmiddagen en
Na een uitstekend verzorgde koffietafel in
koersbal
Gedurende het hele jaar, worden in het pand Gasselte werd de reis voortgezet naar de
Rosinkhof in Dwingeloo. Een boerenbedrijf
van Brasserie De Mölle in Exel de inmiddels
met als neventak het maken en verkopen van
bekende bijeenkomsten georganiseerd.
Elke laatste woensdag van de maand is er een verschillende soorten advocaat en likeur. Na
inloopmiddag in het Dorpshuis, van 14.00 tot een film met mooie beelden van de omgeving
kreeg iedereen van alle verschillende soorten
16.00 uur. Tijdens deze middagen kan er
een bodempje om te proeven: dat zorgde
worden gekaart, een spel worden gespeeld,
voor flink wat rode wangen in de bus op de
kunnen boeken worden geruild, maar kan er
ook gewoon een praatje worden gemaakt en terugweg! De chauffeur leverde ons op het
afgesproken tijdstip weer veilig af in Exel voor
een kopje koffie of thee worden gedronken.
Kosten: 2 euro per middag, inclusief koffie en het afsluitende diner bij Brasserie De Mölle.
Daar hebben we heerlijk gegeten en lekker
thee.
nagepraat. Een zeer geslaagde reis!
Elke tweede woensdag van de maand spelen
we koersbal in de grote zaal, van 14.00 tot
uiterlijk 16.15 uur. We spelen met eigen
materiaal, dus kunnen de kosten laag houden. De najaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats op
Voorlopig betaalt u 3 euro per keer, inclusief
zaterdagmiddag 19 oktober. Marja Egginkkoffie en thee. Vooraf aanmelden is niet
Meuleman heeft verteld over haar werk als
nodig, u kunt gewoon binnenlopen!
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke
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Stand, oftewel trouwambtenaar. Zij is in 1991
met dit werk begonnen en heeft inmiddels al
684 bruidsparen in de echt verbonden. Voor
de bruiloft heeft ze één gesprek met het
bruidspaar en aan de hand daarvan maakt ze
haar speech. En ze heeft elke speech nog
bewaard! Marja vertelde verder dat haar werk
in de afgelopen 25 jaar flink is veranderd:
vroeger was de plechtigheid altijd op het
gemeentehuis, maar tegenwoordig vaak bij de
mensen thuis. Ook de samenstelling van het
bruidspaar is gewijzigd: vroeger was het bijna

altijd een eerste huwelijk tussen man en
vrouw, tegenwoordig ook vaak partners van
gelijk geslacht en/of een tweede, derde of
volgend huwelijk. Marja vindt het werk nog
steeds leuk en goed te combineren met haar
werk thuis (melkveebedrijf). Ze hoopt nog een
hele tijd als Babs in functie te blijven. Marja is
een enthousiast verteller en zorgde voor een
boeiende middag, zodat het ondanks de
geringe deelname een hele leuke bijeenkomst
werd.
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Blik terug
Workshop kabouter maken

stimuleren. Alle kabouters waren aan het
eind van de avond klaar.

De bladeren vallen van de bomen, de
paddenstoelen schieten uit de grond, kortom
het is herfst en met een vooruitziende blik
had de BEO Crea-commissie bedacht dat dit
een perfecte tijd was voor het maken van
leuke gezellige (kerst)kabouters. Niet dat
deze kabouters onder zo’n paddenstoel
zouden passen, maar dat even ter zijde.
Gera Heijink werd gevraagd of zij de avond
wilde verzorgen, want al enkele jaren staat zij
met die leuke kabouters op de Exelse
kerstmarkt. Om het overzichtelijk te houden
gaf Gera ons de keus uit een paar
verschillende kabouters waarvoor ze kant en
klare pakketjes had gemaakt. Heel handig.
Het was even stevig doorwerken, want alles
werd handmatig in elkaar gezet, maar een
stel vlijtige dames weten elkaar wel te

Denkt u nu van “ik wil eigenlijk ook wel zo’n
kabouter maken”, kom dan de 8ste december
naar de kerstmarkt in Exel, want ook dit jaar
kunt u daar Gera vinden.
Laura Hilhorst

Sint Maarten
Op zaterdag 9 november werd ook dit jaar in Exel weer Sint Maarten gevierd. Dit keer konden
we in verband met de ‘Allo ‘Allo! voorstelling ‘s avonds niet in de zaal terecht. Daarom
moesten we uitwijken naar het dorpshuis. Met trots kunnen we zeggen dat we na de eerste
aankondiging binnen een aantal dagen al VOL zaten. 20 kinderen (met hulp van 12
volwassenen) hebben ‘s middags hun eigen lampion geknutseld. De grote kinderen hebben
pompoenen uitgehold. Om 17.00 uur werden de frietjes geserveerd en daarna konden de
jassen aan om Exel in te gaan. Er waren in Exel veel huizen te vinden waar een kaars brandde.
Bij die deuren zongen de kinderen uit volle borst, waarna ze werden beloond met veel
lekkers.
Weer terug bij De Mölle werd deze middag
afgesloten met warme chocomelk. Met z’n
allen kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagd Sint Maarten.
De positieve reacties kwamen van
meerdere kanten. Ook hebben we van
diverse ouders gehoord dat ze er volgend
jaar zeker bij proberen te zijn. Hopelijk dan
weer in de zaal, zodat we misschien met
nog meer kinderen langs de deuren
kunnen. Maar dat is pas volgend jaar...
Michelle Thus, Sandra Schepers en
Simone Keppels
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NIEUWSGIERIG NAAR...
ReubeZorg: de toekomst van de Reube
Heeft u onlangs nog over de Ampsenseweg gereden? Dan kan het u bijna niet ontgaan zijn dat
er bij de Reube het een en ander is gewijzigd. Zo is de naam veranderd van “zorgboerderij de
Reube” in “ReubeZorg”, compleet met een nieuw en fris logo. Nieuwsgierig als we zijn, wilden
we daar meer van weten. Ik maakte daarvoor een afspraak met Jochem Ponten, die samen
met zijn broer Andreas, ReubeZorg gaat overnemen van hun ouders: Tom en Janny Ponten.
Een echt familiebedrijf dus. Onder het genot van een dampende kop koffie doet Jochem mij in
een notendop de geschiedenis van de zorg op de Reube uit de doeken. Ook neemt hij me mee
naar de toekomst en onthult de stip op de horizon.
Het is alweer twaalf jaar geleden dat Tom en Janny Ponten het Brabantse verruilden voor een
plek op Landgoed Ampsen. Een plek waar zij een logeerhuis begonnen voor kinderen met een
zorgvraag. Deze kinderen komen in de weekenden, op woensdag en in de schoolvakanties
logeren op zorgboerderij de Reube. De groep is klein, maximaal acht kinderen in een leeftijd
van vier tot twintig jaar. Door deze logeermogelijkheid worden de ouders en verzorgers van
deze kinderen ruimte geboden om weer even “op adem te komen” en even niet met de 24uurszorg bezig te zijn, die voor deze groep kinderen geldt.
“Het begeleiden van zo’n groep kinderen gaat veel verder dan een logeerpartij”, vertelt
Jochem. “Het zijn kinderen met een verstandelijke beperking die een WLZ indicatie hebben
(Wet Langdurige Zorg). In het logeerhuis creëren we echt een thuisgevoel. Ook wordt er per
kind een ondersteuningsplan opgesteld, dat wordt afgestemd met de ouders en 2x per jaar
geëvalueerd. Er wordt vooral gewerkt aan sociale interactie en praktische vaardigheden.
Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan persoonlijke verzorging en het aangeven van
grenzen.”
Negen jaar geleden is er de dagbesteding voor mensen met dementie aan toegevoegd. “Dat
ontstond heel spontaan”, zegt Jochem. “Er kwam letterlijk een mevrouw het erf op lopen, met
de vraag of wij dagbesteding konden bieden aan haar man”. Voor deze groep mensen is
activering belangrijk. Het geeft een voldaan gevoel als ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren
en daarbij fysiek actief blijven. Vier dagen per week begeleiden we veertien mensen. Dit deden
we vooral buiten. Ze hielpen bijvoorbeeld mee met onderhoud van de moestuin of maakten
een rit op de aangekoppelde ligfietsen. Deze fietsen zijn echt ideaal. Zeer geschikt voor
mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer
verkeersveilig zijn of mensen die gewoon fysiek niet meer zo goed kunnen fietsen. Met zo’n
gekoppelde fiets gaat dat wel.”
Ondanks de positieve ervaringen is er toch besloten de begeleiding van deze groep af te
bouwen. Ik vraag Jochem naar het waarom. “Ja, dat was een moeilijk besluit”, legt hij uit.
“Mantelzorgers gaan tegenwoordig veel langer door met zorgen voor hun dierbaren, voor ze
aankloppen bij een dagbesteding als de onze. We zagen een groep ontstaan die al veel verder
in het ziekteproces was. Vaak waren ze maar een paar maanden hier, voor ze naar een
verpleeghuis moesten. Dat vraagt om echt gespecialiseerde zorg met speciaal daarvoor
opgeleide medewerkers, een geschikte plek en het juiste aanbod. Daarvoor is ReubeZorg
minder geschikt. Vandaar de keuze om voor deze dagbesteding geen nieuwe aanvragen meer
aan te nemen. Zo bouwen we langzaam af.”
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Die keuze biedt jullie ook ruimte lijkt me. Kun je ons iets over jullie toekomstplannen vertellen?
“Ja natuurlijk”, lacht hij. “In 2021 willen we een behoefte inlossen, die ook al jaren leeft. We
starten dan met een groep van acht (jong) volwassenen met een WLZ indicatie die bij ons
onder begeleiding komen wonen. We realiseren daarvoor mooie woonruimtes, waarin
iedereen een eigen zit-slaapkamer heeft, een badkamer per twee bewoners en een
gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Na een paar jaar kunnen we dat nog uitbreiden
met nog eens acht bewoners.”
“Vooruitlopend op het wonen met 24-uurszorg zijn we begin dit jaar al gestart met
dagbesteding voor 18+ (vooral jong volwassenen). In deze groep tref je nu ook mensen aan die
eerst in de dagbesteding voor mensen met dementie zaten, maar nog meekunnen in de nieuwe
‘arbeidsmatige’ dagbesteding. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een depressie of niet
aangeboren hersenletsel. Hierdoor hebben we een mooie mix van mensen die nog jong en
onbevangen zijn en mensen die al veel ervaring in het leven hebben. Dit stimuleert elkaar op
een hele mooie manier”, vertelt Jochem enthousiast. “De groep bestaat nu uit zes mensen en
kan nog verder groeien. In 2020 willen we voor deze dagbesteding een nieuwe locatie bouwen
op de plek van de huidige loods.”
Andreas en Jochem zijn langzamerhand ingestroomd in het bedrijf. Andreas begon acht jaar
geleden en Jochem werkt hier nu sinds vier jaar. Ze doen dit werk natuurlijk niet alleen. Samen
met een team van acht professionele medewerkers bieden ze de “ReubeZorg”. Een naam die
volgens Jochem beter past bij wat er echt gebeurt. “We waren geen echte
zorgboerderij ,omdat wij geen agrarische bedrijf zijn. We hebben wel een prachtige plek, met
veel rust, ruimte en natuur. De nieuwe naam: ReubeZorg past daar prima bij.”
Wil je meer weten over ReubeZorg? Neem dan eens een kijkje op de website:
www.ReubeZorg.nl
Monique Gerfen
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VAN DE VERENIGINGEN

Exels feest!
Terugkijkend op de 74e editie van het Exels feest zijn we als bestuur tevreden over de
bezoekersaantallen, enthousiasme van de bezoekers en samenwerking met Brasserie De
Mölle. De 74e editie was een gezellige editie, waarbij het vertrouwde programma van het Exels
feest weer als een rode draad door het weekend liep.
Om de Exelse gemeenschap nog jaren lang te kunnen laten genieten van een weekend vol
gezelligheid voor jong en oud, werd er door het bestuur gevraagd om mee te denken omtrent
de organisatie van het Exels feest. Tijdens het Exels feest 2019 werden er al enkele leuke
ideeën ingebracht, maar ook tijdens een brainstormavond met een aantal betrokken Exelnaren
kwamen er prachtige suggesties naar voren.
Ook zijn we blij met de aanmelding van Jeroen Langeler die het bestuur komt versterken.
Tijdens de eerste vergadering zijn de ideeën voor de komende editie op tafel gekomen. Vanuit
het bestuur kunnen we alvast mededelen dat ook de 75e editie van het Exels feest zal bestaan
uit 3 dagen Exels feest en wel op 21-22-23 augustus 2020. Zoals al gemeld zijn er enkele leuke
vernieuwende ideeën ingebracht wat het programma van het Exels feest iets zal veranderen.
Maar het blijft voor het bestuur van groot belang dat jong en oud er samen een gezellig Exels
feest van kunnen maken.
Bestuur Stichting Exels feest, Floris Leneman

Michel Tuller kampioen bij Open Biljart Toernooi Exel
In de afgelopen weken heeft er bij Brasserie de Mölle in Exel het Open Biljart Toernooi plaats
gevonden. Van de 30 deelnemers, die aan de voorronden zijn begonnen, zijn er uiteindelijk 8
deelnemers overgebleven die afgelopen zondag de finale hebben gespeeld.
De voorronden zijn gespeeld in
poules van vijf spelers, eveneens
zijn de halve finales in poules van
vijf spelers gespeeld. Zondag,
tijdens de finale, is gespeeld met
een knock-out systeem, dus
winnen was door naar de
volgende ronde, en bij verlies
betekende dit het einde van het
toernooi. Michel Tuller wist
tijdens de finale de eerste plaats
te behalen, hij liet daarbij Anne
De acht finalisten. (v.l.n.r: Day Leusveld, Jos te Bulte,
Bruggink op de tweede plaats en
Bernard Eggink op de derde plaats Aart Elings, Anne Bruggink, Coen Lubberts, Bernard
Eggink, Guus Rothman, Michel Tuller.
achter zich.
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‘Allo ‘Allo! enorm succes voor 70-jarig AEV!
Op 1, 2, 8 en 9 november j.l. vierde Toneelvereniging AEV haar 70jarig jubileum in Brasserie De Mölle met 4 uitverkochte en
dolkomische voorstellingen van de komedie ‘Allo ‘Allo!. Ditmaal
geen openluchtvoorstellingen dus, maar gewoon binnen. Nou ja,
gewoon, AEV trok alle registers open! Er stond een geweldig decor,
het licht en het geluid waren uitstekend verzorgd, de grime was
geweldig, de kleding was top en ‘last but not least’ het toneelspel
stond als een huis! Onder de bezielende leiding van Anneke Eggink
zette AEV een puike prestatie neer. Het publiek genoot elke voorstelling met volle teugen!
De spelers voor dit stuk hadden niet beter gekozen kunnen worden. Iedereen zat goed in zijn of
haar rol en de grime en kleding deden de rest. Sommigen leken zo weggelopen uit de zeer
succesvolle TV-serie! Zonder de overige spelers tekort te willen doen, willen we toch Eric
Vrielink even noemen: alsof de ‘echte’ René Artois in Café René stond! Hij maakte Café René
tot zijn café.
Dat AEV een dergelijke productie niet zomaar uit de mouw schudt is logisch. Al vanaf januari
werd er gerepeteerd en ‘getimmerd’. De kleding voor het stuk werd gehuurd in Noord-Holland.
De PR-commissie voerde een dijk van een reclamecampagne, wat leidde tot vier uitverkochte
zalen, en tal van medewerkers hielden zich bezig met alle randzaken. Dit stuk liet meer dan ooit
zien dat Toneelvereniging AEV meer is
dan alleen toneelspelen. De niettoneelspelers hadden de overhand.
De lat voor het volgende jubileum is
hoog gelegd, maar dat gebeurt
eigenlijk elk jubileum. En elk jubileum
weet AEV daar raad mee. Maar het
‘gewone’ toneelleven gaat ook door
en binnenkort zal AEV bekend maken
wat de plannen zijn voor het volgende
jaar!
Henk Hietbrink

Laatste DMDD LIVE! van 2019
Zaterdag 30 november hebben we al weer de laatste DMDD LIVE! van
dit seizoen. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we Super Genius
geboekt. Deze 3 mans formatie komt uit Hengelo en spelen al sinds
2005 samen. We denken dat we veel mensen een plezier gaan doen
met deze band. Ze spelen pure en no-nonsense rock, bedoeld voor
iedereen die gek is op
classic rock uit de 70's, 80's en 90's. De muziek
staat als een huis. We kennen de set list nog niet
maar denk aan covers van bijvoorbeeld Pearl Jam,
White Snake, Alice Cooper, Status Quo etc. etc.
De band begint om 21.30 uur, maar iedereen mag
gerust wat eerder in Brasserie De Mölle komen.
Entree 7 euro.
Het DMDD LIVE Team
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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:
1 maart 2020
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redactie@beo-exel.nl of bij een van
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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:
Jantina Kaeminck, Priezerstege 1, Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol
Ber en Debora van den Bor, Oude Lochemseweg 21, Buurt: Kern Exel
Herman en Dinie Scholten, Hooislagen 2, Buurt: Exelseweg/Hooislagen
Barbara en Hans Bannink, ‘t Veld 38, Buurt: Kern Exel

Bezoek ook eens de website:
www.exelplaza.nl
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