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Van de redactie 

En zo is 2020 al weer ruim 2 maand onderweg als dit BEO 
boekje verschijnt. De feestdagen liggen al weer ruim 
achter ons. En we kunnen wel zeggen dat die maanden 
vooral nat waren. Sneeuw hebben we niet gezien en ook 
de schaatsen liggen nog steeds in het vet. 
 
De grootste verandering die in Exel heeft plaatsgevonden 
is dat we nu een plaatselijk Chinees restaurant hebben 
“Lu Lin”, we kunnen vanaf nu allemaal genieten van de 
Chinese keuken.  
 
Op moment van schrijven duurt het nog 6 weken en dan 
vindt het Hazenbal weer plaats in het Dorpsbos en de 

andere activiteiten die daar natuurlijk bij horen: eieren zoeken, hout brengen. En bij 
deze activiteiten hopen wij natuurlijk allemaal op mooi weer. 
 
Namens de redactie wensen wij iedereen fijne Paasdagen toe. 
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Maart 
Woensdag 11 maart 
Koersbal, grote zaal, 
14.00-16.15 uur 
Zaterdag 14 maart 
Hout brengen paasvuur, 
10.00-16.00 uur 
Zaterdag 21 maart 
Bermopruimactie, Lu Lin, 9.30 uur 
Woensdag 25 maart 
Inloopmiddag Dorpshuis, 
14.00-16.00 uur 

April 
Zondag 5 april 
Palmpasen. Eieren zoeken,  
Lu Lin, 10.30 uur 
Woensdag 8 april 
Koersbal, grote zaal, 
14.00-16.15 uur 
Zondag 12 april 
Paasvuur: 19.30 uur: fakkelverkoop 
20.00 uur: start optocht naar 
paasvuur 
20.30 uur: Hazenbal 
Woensdag 29 april 
Inloopmiddag Dorpshuis, 
14.00-16.00 uur 
 

Mei 
Woensdag 13 mei 
Koersbal, grote zaal, 
14.00-16.15 uur 

Donderdag 14 mei 
Bedrijfsbezoek bij Hoveniersbedrijf 
Marco Schepers, 19.30 uur 
Dinsdag 26 mei 
Algemene Ledenvergadering, 
Dorpshuis, 20.00 uur 
Woensdag 27 mei 
Inloopmiddag Dorpshuis, 
14.00-16.00 uur 
 

Juni 
Zondag 7 juni 
Goossens Wielerronde, 11.30-12.30 
uur: Inschrijving; Decathlon Dikke 
Banden Race bij Lu Lin (start en 
finish), 13.00 uur: Dikke Banden 
Race (voorinschrijving via 
g.beunk3@ kpnplanet.nl); 13.30 uur: 
Sportklasse; 13.32 uur: Masters 50+; 
15.15 uur: Amateurs; 17.00 uur: 
Einde. Organisatie: Stichting 
Wielercomité Laren 
Woensdag 10 juni 
Koersbal, grote zaal, 
14.00-16.15 uur 
Woensdag 24 juni 
Inloopmiddag Dorpshuis, 
14.00-16.00 uur 
 

Augustus 
Vrijdag 21, zaterdag 22 en  
zondag 23 augustus 
Exels Feest 

A
 G

 E
 N
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BEO Algemene Ledenvergadering 2020 
 
De algemene ledenvergadering van de BEO voor 2020 staat gepland op 
dinsdag 26 mei in het Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur. De formele uitnodiging, 
agenda en de vergaderstukken zullen later nog rondgestuurd worden. Net als 
andere jaren streven we ernaar voor de pauze het formele gedeelte af te 
ronden. Na de pauze zullen we weer een speciaal onderwerp voor de 
aanwezigen organiseren. Dus reserveer de datum alvast in de agenda! 
Het bestuur 

mailto:g.beunk3@kpnplanet.nl
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Stand van zaken 

Zo aan de vooravond van het voorjaar kijken we vooruit en terug  op de activiteiten in 
het BEO-gebied. Als een rode draad loopt hier de overgang van Brasserie De Mölle 
naar restaurant Lu Lin doorheen. We zijn blij dat de nieuwe pachter Rick Ling heeft 
aangegeven dat hij de lokale activiteiten zo goed mogelijk wil blijven ondersteunen, 
waarbij de eerder gemaakte afspraken in het dorpshuis-convenant blijven bestaan.  
 
De duurzame energieplannen van de gemeente Lochem houdt een groot deel van de 
inwoners in ons gebied bezig. De mogelijke plaatsing van hele hoge windmolens,  de 
komst van uitgebreide zonneparken zullen een grote inbreuk hebben op ons mooie 
landschap. Vanuit het bestuur is er inmiddels een klankbordgroep energie opgericht. 
Deze groep bestaat uit meer dan vijftien personen. De insteek is om de komst van 
deze windmolens tegen te houden. Ook moet de aanleg van grote zonneparken 
worden vervangen door planmatige inpassing van kleinere parken, verspreid over de 
gemeente passend in het landschap. De gemeente zet in op een makkelijke oplossing 
voor het klimaatakkoord zonder daarvoor oog te hebben voor de schade voor 
landschap en inwoners.  Wij gaan ons inzetten voor kleinschalige, lokale opwekking 
van duurzame energie. (bv kleine windmolens op een erf, meer zonnepanelen op 
daken) Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 
Liefhebbers voor de klankbordgroep kunnen zich nog altijd aanmelden via het 
secretariaat (info@beo-exel.nl). 
  
De plannen voor de nieuwe rondweg zijn inmiddels in de eindfase. De klanteisen, de 
technische eisen en de punten die door de BEO zijn ingebracht, zijn verder uitgewerkt 
voor de aanbesteding. 
Tijdens de werkzaamheden zal de Kwinkweerd voor het verkeer toegankelijk blijven, 
zodat er zo min mogelijk overlast op de Ampsenseweg ontstaat. Voor het deelplan 
Stationsplein worden er nadere eisen door de Provincie gesteld. Dit wordt nog verder 
uitgewerkt. 
 
Voor de veilige fietsverbinding naar Lochem over de bestaande brug worden de 
bestaande wegen ongelijkvloers gekruist. Dit betreffen de N346, de Ampsenseweg en 
de parallelweg voor de Kwinkweerd. De ambulance zal gebruik kunnen maken van de 
fietsbrug. De fietsbrug wordt niet toegankelijk voor auto's, tractoren, etc. Volgens de 
laatste planning begint de aanleg in januari 2022 en is de weg gereed in december 
2024. 
 
Rest ons nog iedereen een fijn voorjaar te wensen, en hopelijk tot ziens op één van 
de komende activiteiten! 

 
Het bestuur 

mailto:info@beo-exel.nl
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Wordt verwacht 

Eieren zoeken 

Op 5 april is het Palmpasen en zullen de paashazen eieren 
verstoppen voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar. Komen jullie ook 
eieren zoeken? Om 10.30 uur verzamelen we bij Lu Lin en 
vandaar gaan we samen naar het Exelse bosje. Tot 5 april!  

Bedrijfsbezoek 2020 
 
Het bedrijfsbezoek van dit jaar vindt plaats bij Hoveniersbedrijf Marco Schepers aan 
de Exelse Tol. Marco zal zijn bedrijf met voorbeeldtuinen laten zien en vertellen over 
alle mogelijkheden die er zijn voor tuinaanleg, tuinieren, bewatering etc. Het bezoek 
staat gepland voor donderdag 14 mei, aanvang 19.30 uur. Voor koffie wordt gezorgd. 
We hopen op een grote opkomst. 
 
Het bestuur 

Bermopruimactie 21 maart 
 
Alle organisaties (waaronder Wakker Loarne) die binnen de gemeente Lochem 
zwerfvuil  verzamelen blijken dat op 21 maart te doen. Dan is er namelijk de 
‘Landelijke opschoondag’ (zie https://www.welzijnlochem.nl/opschoonweek-in-de-
gemeente-lochem/); een week eerder is het NLDoet-dag. De BEO wil zich daarbij 
aansluiten en verzet de bermopruimactie daarom naar 21 maart. 

We beginnen bij Lu Lin om 9.30 uur met een kopje koffie, waarna men tegen 10.00 
uur zijn of haar buurt ingaat. Er wordt door de gemeente Lochem weer een contain-
er bij Elweco-Medo geplaatst om het vuil te storten. Om 12.00 uur sluiten we af bij 
Lu Lin met een kop soep of patat voor de jeugd. 
Wil je meehelpen, geef je dan op bij jouw buurtcontactpersoon, zodat die weet dat 
er voldoende deelname uit de buurt is. 

Hout brengen 14 maart 
 
Op 14 maart van 10.00 tot 16.00 uur kan er nog hout gebracht worden bij Elweco-
Medo voor het paasvuur. U kunt zich melden op het Elweco-Medo terrein; het hout 
wordt daar eerst opgeslagen. 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. 

https://www.welzijnlochem.nl/opschoonweek-in-de-gemeente-lochem/
https://www.welzijnlochem.nl/opschoonweek-in-de-gemeente-lochem/
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Hazenbal 2020 

De eerste paasdag van 2020 is al weer de 8e paasdag waarop het Hazenbal 
plaatsvindt. Voor één avond zal het dorpsbos in Exel weer omgetoverd worden in een 
feestterrein met inmiddels de welkbekende en oergezellige sfeer zoals die op het 
Hazenbal bedoeld is. Aan het begin van de avond zullen we traditiegetrouw beginnen 
met de fakkeloptocht vanaf Elweco-Medo om vervolgens het paasvuur te ontsteken. 
Als iedereen lekker opgewarmd is bij het vuur is het tijd om richting het bos te gaan, 
want daar zal de band zich inmiddels ook al lekker warm hebben gespeeld. Het 
buitenterrein is net als de vorige editie weer vrij toegankelijk voor jong en oud, dus 
twijfel zeker niet om nog even een kijkje te nemen en gezellig wat te drinken en/of te 
eten! Wellicht kunt u ook nog genieten van een stukje entertainment, houd hiervoor 
onze media-uitingen in de gaten.  

Als de eerste klanken uit de tent klinken zal het moeilijk worden om niet toch naar 
binnen te gaan want hier speelt vanaf 20.30 uur de band The Green Monkeys. Deze 
vier enthousiaste muzikanten maken van elk nummer een eigen sound en de 
interactie met elkaar én het publiek zorgt voor een onvergetelijke show, waarbij de 
energie van het podium af spat! Ze hebben een breed repertoire, van de RHCP tot 
The Black Crowes en van Volbeat tot Queen. Van begin tot eind weten The Green 
Monkeys het publiek bij hun strot te pakken en ze hebben dan ook maar één missie: 
het dak eraf blazen!  

Na dit spetterende optreden zou je denken: en nu? Geen muziek meer? 
Probleem’n..? Absoluut niet, want het motto luidt vanavond: Probleem’n? Poar 
neem’n! Het inmiddels welbekende duo van Poar Neem’n komt naar het dorpsbos 
om het Hazenbal af te sluiten en staat garant voor feest, humor en liters bier. Poarty 
DJ Walter pompt de kneiters en Wim Salabim, de kearl van Poar Neem’n, zorgt voor 
ongein. Poar Neem’n op de bühne staat garant voor interactie en hits! 

Zoals u misschien wel weet is Exel sinds kort voorzien van een Chinees tintje en dit zal 
ook op het Hazenbal niet onopgemerkt blijven.. Nieuwsgierig? Wacht niet langer, 
bemachtig z.s.m. je kaartje en kom d’r een Poar Neem’n op 1e paasdag! 

Tijden Hazenbal zondag 12 april:  
19.30 uur: Start fakkelverkoop bij Elweco-Medo; 20.00 uur: Start fakkeloptocht onder 
muzikale begeleiding van de Graaf Otto Band;  
20.30 uur: Start The Green Monkeys in de 
feesttent met aansluitend Poar Neem’n.  
Kinderen, die graag willen meelopen met vuur 
ophalen, kunnen zich melden bij Bert Jansen, tel. 
06-12272256 en Erik Nijkamp, tel. 06-51988393. 
Verzamelen lopers om 19.00 uur bij Lu Lin. 
 
Entree feesttent: € 8,- . Voorverkoop € 6,-. 
Kinderen t/m 15 jaar gratis. 
Voorverkoopadressen: Restaurant Lu Lin, Aris 
Frieterie en Grand Café de Babbelaer.  
Voorverkoop van 14 maart t/m 11 april 17.00 uur. 
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Activiteiten 55+/ 
ouderencommissie 

Locatie: Dorpshuis bij Lu Lin (voorheen 
Brasserie De Mölle) aan de Oude 
Lochemseweg 4 te Exel. 
 
Wilt u kennismaken met een activiteit, 
maar beschikt u niet over eigen vervoer? 
Neem dan contact op met Toosje Onis 
(tel: 0573-421285), Gerda Nijdeken 
(421330), Annemarie van Asseldonk 
(462051)  of Janny Stokkink (421393).  
 

Terugblik: 
Zaterdagmiddag 11 januari 2020 was 
onze nieuwjaarsvisite. Net als in 2019 
waren er 29 personen aanwezig en 
konden we eerst genieten van het 
stamppotbuffet. De nieuwe eigenaar Rick 
Ling had hiervoor dezelfde kok 
ingeschakeld als vorig jaar en het eten 
smaakte weer erg lekker! 
Na een rondje koffie en thee hebben we 
de jaarlijkse bingo gehouden. Voor een 
correcte bingo kon een leuk en vaak 
smakelijk prijsje worden uitkozen. De 
pakken drank, koekjes en snoepjes zijn 
grotendeels al tijdens de middag 
genuttigd, zodat iedereen kon 
meegenieten van de winst aan hun tafel. 
Het was weer een vrolijke en gezellige 
middag voor alle aanwezigen. 
 

Aankondigingen: 
Doorlopend: BEO inloopmiddagen en 
koersbal 
Gedurende het hele jaar, worden de 
inmiddels bekende bijeenkomsten 
georganiseerd. U kunt zonder bericht 
vooraf binnenstappen en kijken of dit ook 
iets voor u is.  

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 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 of het 
Dorpshuis, van 14.00 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 definitieve 
datum nog niet bekend, maar 
waarschijnlijk zal dit op woensdag 9 
september 2020 plaatsvinden. Houdt u 
die datum alvast vrij? 
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Schaaktoernooi 2020 
 
Ook deze winter is het jaarlijkse 
schaaktoernooi georganiseerd. Wederom 
konden we ons verheugen op een grote 
deelname (12 personen) met als nieuwtje 
dat we zelfs deelname van buiten het 
BEO-gebied hadden, zodat er nu sprake is 
van het Exelse 'open' schaak toernooi. 
Door vakantieperikelen en de overgang 
van De Mölle naar Lu Lin is er besloten 
om het toernooi te starten in januari. Er 
werd gespeeld in 3 poules van 4 

personen, zodat iedereen in ieder geval 3 
wedstrijden kon spelen. De 
poulewinnaars en de beste nummer 2 
konden door naar de halve finale. Na 
pittige wedstrijden in poule 2 werd Dirk 
Welmer winnaar. In poule 3 was dit Jan 
Vrielink. In poule 1 was er een play-off 
nodig tussen Henri van Heekeren en 
Harry Welmer om de winnaar te bepalen. 
Uiteindelijk wist Harry deze te winnen.  
Beste tweede werd Anne Bruggink, zodat 
de halve finalisten nu allen bekend zijn. 
De halve finales (Harry tegen Dirk en Jan 
tegen Anne) en aansluitend de finale 
staan gepland voor zondag 15 maart a.s. 
om 15.00 uur, zodat op moment van 
schrijven de uitslag nog niet bekend is. 
Deze eindstrijd zal plaatsvinden in het 
Dorpshuis.  
Anne Bruggink 

Blik terug 

Kerstfeest op 23 december in De Mölle 
 
Dit jaar hadden we bedacht een high tea/high 
wine te organiseren, zodat iedereen weer eens 
gezellig rond de tafel kon zitten. Menigeen was 
zeer verrast door de mooi versierde tafels en 
allerhande verschillend serviesgoed verzameld 
en opgesteld door Marieke. 
Na de thee of koffie met zoetigheden heeft 
Henny ons een mooi en komisch kerstverhaal 
verteld geschreven door Mies Bouwman, 
waarna we overgingen op wijn, bier of fris en 
werden verschillende hartige hapjes gemaakt en geserveerd door Rudi en Anneke. 
Dirk was bereid gevonden nog een kort jaaroverzicht te houden waarna Peter nog 
even het woord nam om ons op te de hoogte te brengen van het laatste nieuws 
omtrent de overname van De Mölle door Rick Ling. 
Met een deelname van 40 mensen waren we allen zeer tevreden over deze avond. 
Helaas was er te weinig animo van de kinderen om iets te organiseren, dit blijft toch 
wel moeilijk. Dus voor wie denkt voor volgend jaar een goed idee te hebben, daag ik 
uit om het volgend jaar eens te proberen!  
Dinie Welmer 
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Bosonderhoud Dorpsbos 
 
Een 3-tal zaterdagen is er door een 
aantal vrijwilligers weer gezaagd en 
gesnipperd in het dorpsbos in Exel. De 
weersomstandigheden waren prima en 
de handen zijn flink uit de mouwen 
gestoken. Door de 
onderhoudswerkzaamheden in het 
dorpsbos is door de bomen het bos dan 
ook weer zien. Dit jaar zijn er vooral 
achterin het oude bos veel (grote) 
bomen weggehaald. Hierdoor zijn er 
open plekken ontstaan. De BEO is in 
gesprek met Circulus Berkel naar de 

mogelijkheden om in dit gedeelte nieuwe bomen te planten. Graag wil ik iedereen 
die mee heeft geholpen om dit onderhoud succesvol te laten verlopen nog een keer 
heel hartelijk bedanken voor de medewerking. Het is de bedoeling om het 
bosonderhoud volgend jaar ook weer op dezelfde manier uit te voeren. We hopen 
dat we volgend jaar weer een beroep mogen doen op de bewoners van Exel om op 
deze manier het dorpsbos in goede conditie te houden.  

Mannie Slagman 

Nieuws uit de speeltuin 
 
Tijdens de kerstmarkt heeft de schooljeugd een actie gehouden en de 
opbrengsten daarvan geschonken aan de speeltuincommissie voor onderhoud 
van het voetbalveld. De commissie gaat er mee aan de slag, maar als er voor 
gekozen wordt om het voetbalveld opnieuw in te zaaien dan zal dat niet eerder 
plaatsvinden dan het najaar.  
Verder heeft het dak van het speelhuisje stormschade opgelopen. Ook hier 
zullen we ons beraden of het nog de moeite is om het huisje te repareren of dat 
we over moeten gaan op vervanging. 
En als laatste mededeling: er gaat een personele wissel komen in de 
speeltuincommissie. De 
plaats van Mannie Slagman 
wordt overgenomen door 
Aurea van Oene. Zij zal zich 
samen met Vincent de 
Goeij en Bert Jansen 
inzetten voor de speeltuin 
in Exel. 

Mannie Slagman 
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Bilk terug 

Nestkasten maken tegen processierups 
 
Zaterdag 22 februari werd in de 
werkplaats van Elweco niet aan 
trekkers gesleuteld maar werden 
er nestkasten gemaakt. 33 
mensen, waarvan 10 kinderen, 
waren naar de werkplaats 
gekomen om mee te helpen. 
Zagen, schroeven en spijkeren, 
iedereen had zijn eigen taak. Er 
werd goed samengewerkt en het 
liep als een geoliede machine. In 3 
uur tijd zijn 65 nestkasten voor 
koolmezen in elkaar gezet. 
Fantastisch om met zo veel 
enthousiaste mensen zo’n klus te klaren. Het is zelfs gelukt om deze middag een 
aantal nestkasten op te hangen, de overige kasten zijn later in die week op 
verschillende plekken binnen het BEO gebied opgehangen. Om de bomen niet te 
beschadigen zijn de nestkasten met banden aan de boom bevestigd. 
Om 16.00u hebben we de werkzaamheden gestaakt en hebben we deze bijzondere 
middag op een gezellige manier afgesloten met wat te knabbelen een drankje. 
Inmiddels hebben zich ook een aantal ambassadeurs gemeld die elk jaar de 
nestkasten in hun eigen buurt willen legen, zodat de mezen in het nieuwe 
broedseizoen weer een schone kast kunnen bewonen. Mocht je het leuk vinden om 
je hiervoor in te zetten, laat het dan weten! (simone.keppels@gmail.com) 
We weten dat we niet alle bomen waar de processierups een nest heeft van een 
nestkast hebben voorzien. Mocht je deze zomer plekken ontdekken waar geen 
nestkasten hangen, geef dit dan door, mogelijk dat we in het najaar nog een keer 
zo’n actie kunnen organiseren. 
Ik ben zo trots dat we in zo’n korte tijd met hulp van de bedrijven Mobiele 
houtzagerij Braakman, Elweco en Noten dit voor elkaar hebben kunnen krijgen. Bert 

Braakman dank voor het leveren van het hout, 
Elweco dank voor het beschikbaar stellen van 
de ruimte en de koffie/thee. Noten hartelijk 
dank voor het belangeloos beschikbaar stellen 
van de banden voor het bevestigen van de 
nestkasten. Ook ben ik trots op het 
enthousiasme waarmee dit idee is ontvangen 
en het enthousiasme en de inzet van iedereen 
die geholpen heeft. 
 
Simone Keppels 

mailto:simone.keppels@gmail.com
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Samen werken aan Hoop! 
  
Op mijn verjaardag in november 2018 ontdekte ik het  ’s nachts. Ik werd wakker met 
maar één gedachte en dat was voelen op een specifieke plek. De huisarts voelde het 
ook en stuurde me direct door naar het ziekenhuis. Ik had borstkanker! Onze wereld 
veranderde plotsklaps in een rollercoaster met een onbekend eind. De kwaadaardige 
tumoren bleken gelukkig behandelbaar en op dit moment ben ik  kankervrij. De 
behandeling en medicatie waren gestoeld op de laatste inzichten en beschikbare 
medicatie die zijn verkregen uit recent onderzoek dat werd gefinancierd door KWF 
kankerbestrijding. Onze wereld ziet er nu een stuk beter uit dan een jaar geleden, 
maar in te veel gevallen is de ziekte kanker nog onvoldoende te temmen. 40% van 
alle kankerpatiënten overlijdt binnen 10 jaar. En dat getal moet naar nul! 
  
Om die reden hebben Janny Stokkink, Peter Noordanus en ondergetekende, net als 
een grote groep vrijwilligers uit alle hoeken van de gemeente Lochem, besloten ons 
dit jaar in te zetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. 
Eén op de drie mensen krijgt kanker en daarom kent iedereen wel iemand die door 
de ziekte is getroffen. Onze gemeente Lochem en het BEO-gebied zijn daarop geen 
uitzondering. Samen met de andere vrijwilligers, allen met hun eigen verhaal rondom 
kanker, organiseren we een evenement om veel geld op te halen. Minder kanker, 
meer genezen en een betere kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte. Dat is wat we 
willen bereiken. 
  
SamenLoop voor Hoop 
Het evenement heet de SamenLoop voor Hoop Gemeente Lochem, en wordt 
gehouden in het weekend van 11 en 12 juli op het terrein van Adventure Eefde 
(kartbaan). Het is de eerste keer dat dit in onze gemeente plaatsvindt. Een primeur 
dus! De SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen die met 
kanker te maken heeft gekregen. Tijdens een 24 uur durende wandelestafette staan 
we samen met lotgenoten stil bij de ziekte én vieren we het leven. Tijdens de loop 
zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op 
een bijzondere wijze geld inzamelen. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers 
georganiseerd en een deel van de opbrengst wordt besteed aan lokale doelen. De 
rest gaat naar kankeronderzoek. 
  
Meedoen 
Dit evenement kan niet zonder deelnemers, de wandelaars. Wij zoeken teams of 
individuele deelnemers om aan de 24 uurs wandelestafette deel te nemen. 
Inschrijfkosten zijn € 15 p.p. en daarvoor krijg je ook het speciale paarse deelnemers 
T-shirt. Er is geen minimaal bedrag dat je in moet zamelen. Alle beetjes helpen. Wil jij 
alleen, of samen met vrienden, familie, buurt, kennissen of vereniging meedoen? Op 
onze website (samenloopvoorhoop.nl/lochem) vind je meer informatie en 
achtergronden. Ook kun je je hier eenvoudig inschrijven. Wil je niet meelopen, maar 
wel iets doen? Je bent van harte welkom! Heb je nog vragen of wil je meer 
informatie, neem dan contact met ons op. Dit kan 
via lochem@samenloopvoorhoop.nl. Of benader één van ons drieën persoonlijk. 
Monique Gerfen 

https://www.samenloopvoorhoop.nl/lochem
mailto:lochem@samenloopvoorhoop.nl
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VAN DE VERENIGINGEN 

75 jaar Exels Feest 
 
De voorbereidingen voor de jubileumeditie zijn 
in volle gang. De eerste artiesten zijn 

vastgelegd. We zijn erg blij dat Livin’Room zaterdagavond 22 augustus (eigenlijk hun 
vakantimaand) een feestje met ons wil bouwen. 
De rode draad dit jaar is 75 jaar Exels Feest. We gaan dit verweven in een Exelse 
jubileumquiz. Dit neemt dit jaar de plaats in van de buurtcompetitie. Ook de zondag 
gaan we dit jaar een andere invulling geven dan voorgaande jaren. Over deze 
activiteiten worden jullie t.z.t. verder geinformeerd. Wat we wel willen vragen: Wie 
heeft er foto’s van de afgelopen 74 edities Exels Feest? Het liefst digitaal aanleveren: 
exelsfeest@hotmail.nl. Is dit niet mogelijk digitaal, dan mag het ook ingeleverd 
worden bij Nicolet Woestenenk. 
Dit jaar in januari zijn wij blij verrast met een schenking van de 
Midwinterhoornwandeling Ampsen/Exelse Tol. We mochten een cheque van 750 
euro in ontvangst nemen voor deze jubileumuitvoering van het Exels Feest. 
Ina Fukking-Hemmink 

AEV sluit jubileum af met nafeestje 
 
Dat AEV weet hoe een jubileum gevierd moet worden moge 
duidelijk zijn. Het 70-jarig jubileum werd gevierd met vier 
geweldige voorstellingen van ‘Allo ‘Allo! Om de inzet van 
allen te belonen en om gezellig terug te blikken op dit 
jubileum, trakteerde het bestuur van AEV de medewerkers 
op een gezellig nafeest in de zaal van Lu Lin. Soldaat Helga 

(Marloes Dijkerman) en serveerster Yvette (Leontine Wuestman) loodsten de 
medewerkers door de gezellige avond. Er werd een mooie compilatie-video vertoond 
en daarna werd er een gezellig spel 
gespeeld. Maar er werd natuurlijk 
vooral veel nagepraat, gelachen, 
(heerlijk) gegeten en gedronken!  
Zo werd een mooi toneeljaar 
afgesloten en is de blik vanaf nu weer 
gericht op de toekomst. Voor de 
komende tijd heeft AEV een tweetal 
stukken op de planning staan. In het 
najaar van 2020 een jeugdstuk en in 
het voorjaar van 2021 een ‘gewone’ 
uitvoering. Zodra er meer bekend is 
leest u dat uiteraard in BEO Nieuws. 
Henk Hiebrink  

mailto:exelsfeest@hotmail.nl
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Elektrisch rijden nu voor iedereen bereikbaar 
 
Sinds een aantal maanden kunnen er in Exel 
elektrische auto’s opgeladen worden aan de 
achterzijde van Lu Lin. Daarnaast zijn er al een 
aantal mensen in Exel die elektrisch rijden en een 
eigen laadpunt thuis hebben laten installeren. 
Geleidelijk doet het elektrisch rijden dus ook in 
Exel zijn intrede.  
Electrische auto’s zijn best nog wel prijzig en de 
actieradius is vaak ook nog niet heel erg groot. 
Maar als je nu af en toe een auto nodig hebt en je 
zou best ook elektrisch willen rijden, dan is een 
deelauto mogelijk een goede oplossing. Lochem Energie heeft hiervoor ELEKtrip. Een 
mooi initiatief die het mogelijk maakt om in een elektrische deelauto te rijden. Op 
verschillende plekken in de gemeente Lochem staan elektrische auto’s klaar met een 
volle accu. Heb je de auto regelmatig nodig, dan kan je een abonnement afsluiten, 
maar ook voor incidenteel gebruik zijn er mogelijkheden. Ook kan je met een groep 
vrienden, buren etc. een auto adopteren. Samen regel je dan het dagelijkse gebruik. 

We lezen dit alles in de folder die o.a. in het 
Dorpshuis ligt, maar ook op de website 
www.elektrip.nl is veel informatie te vinden. Wie 
weet, staat er binnenkort ook een deelauto in Exel. 

AED nieuws 
 
Eind februari organiseerde de gemeente 
Lochem het jaarlijkse overleg met de AED-
beheerders van de Lochemse dorpen en 
kernen. De gemeente ondersteunt de 
AED vrijwilligersorganisaties met een 
stimuleringsbijdrage voor de organisatie. 
Ook laten zij het onderhoud en de 
controle van de AED en de buitenkast 
uitvoeren. Op deze manier probeert te 
gemeente te bereiken dat AED en 
vrijwilligers goed inzetbaar zijn als er 
onverwachts een noodgeval is. 
Tijdens het overleg is er gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen en adviezen te 
krijgen over de aanpak. De gemeente 
informeerde de AED-beheerders dat er 
vrij grote verschillen zijn in het aandeel 
van de vrijwilligers dat zich aanmeldt bij 
HartslagNu. Dat aanmelden is nodig om 

snel een automatische SMS oproep te 
kunnen ontvangen als er een noodgeval 
in de buurt bij 112 gemeld is. Omdat de 
bereikbaarheid per mobiele telefoon in 
en rond Exel matig en dus niet 
gegarandeerd is, adviseren we om - na 
het bellen van 112 - zelf AED/reanimatie 
vrijwilligers op te roepen. Daarvoor staat 
een actuele contactenlijst op de Exel 
Plaza website www.exelplaza.nl met 
namen, adressen en vaste 
telefoonnummers. 
Ook dit jaar verzorgt Gijs te Brake weer 
een (herhalings)cursus voor AED en 
reanimatie; waarschijnlijk op een avond 
begin juni. De ‘vaste’ vrijwilligers krijgen 
daarvoor een uitnodiging. Heb jij ook 
belangstelling om mee te doen, stuur dan 
even een berichtje naar 
gertvegter@kpnplanet.nl. 
Gert Vegter 

http://www.exelplaza.nl
mailto:gertvegter@kpnplanet.nl
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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 
opzeggen, bel dan even Alie Fleerkate, 
tel. 251750. 
De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 

 

  Bezoek ook eens de website: 

www.exelplaza.nl 

Redactie: 
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 
 
BEO Nieuws verschijnt 3 X per jaar. 
Kopijdatum volgende BEO Nieuws: 
5 juli 2020 
 
Aanleveren kopij per mail naar 
redactie@beo-exel.nl of bij een van  
de redactieleden. 

   BEO COLOFON 

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

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 
Martin Woestenenk    tel. 421256  
Ruud van Noord           tel. 421345 

Nieuwe leden: 

Ed Fijen en Marga van den Tweel, Hooislagen 7   Exelseweg/Hooislagen 

Fam. A. van Gilst, Papenslagweg 3     Armhoede 

Fam. C.J. Thomas, Grote Drijfweg 21     Armhoede 


