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Van de redactie 

Omdat ik de BEO-redactie ga versterken even een stukje van mij 
om me voor te stellen, hoewel veel mensen me vast al wel 
kennen. Mijn naam is Mannie Slagman en ik ben geboren en 
getogen aan de Verwoldseweg bij Pasop. Ik heb het heel erg 
naar mijn zin gehad op de lagere school in Exel, bij juffrouw 
Jongens en meester Tijenk. Na de middelbare school in Lochem 
heb ik de opleiding Toegepaste Huishoud Wetenschappen 
gevolgd aan Nieuw Rollecate (nu Facility Management aan het 
Saxion). In 1999 ben ik met man en twee zoons weer in Exel 
komen wonen op ‘t Veld. Inmiddels woont Stefan op kamers en 
na het overlijden van Gerard in 2016 woon ik er nog samen met 
onze jongste zoon Dennis. Ik ben als ZZP-er werkzaam als 
casemanager in het verzuim/re-integratiecoach.  

Het is elke keer weer mooi om te ervaren wat er allemaal gebeurt in Exel en omstreken en 
het BEO-boekje is een goede manier om hier verslag van te doen. Naast alle activiteiten 
via social media blijft het BEO-boekje zijn plaats houden in de samenleving. Ik verheug me 
er op om hier met de BEO-redactie deel van uit te maken. 

Mannie Slagman 
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SEPTEMBER 
Zondag 27 september 
Wandeling Rond Om Exel, start Lu Lin, 9.00 uur 

 
OKTOBER 
Zaterdag 3 oktober 
Plantenruilmarkt, parkeerplaats Lu Lin, 10.00-12.00 uur 
 
 
 

A G E N D A a 

Activiteiten 55+/ 
ouderencommissie 

Bijeenkomsten 
2020 begint zoals we 2019 eindigden: één 
keer in de maand een inloopmiddag met 
kaarten en rummikub en één middag in 
de maand koersbal. En hoewel de groep 
niet altijd even groot is, is het altijd heel 
gezellig en iedereen geniet van het 
samenzijn. 
 
Maar dan wordt het (eind) maart en gaat 
Nederland op slot… Ook de 
bijeenkomsten worden van de ene op de 
andere dag gestaakt en onze wereld 
wordt opeens een stuk kleiner. We hopen 
in de loop van het jaar de bijeenkomsten 
weer voorzichtig op te kunnen pakken; 
hoe we dat gaan doen en wanneer dat 
weer mag? Dat is voor ons ook nog de 
vraag. Zodra we meer weten horen jullie 
dat via de weekbladen. 
 
 
 
  

BEO busreis 2020 wordt 2021 
Zoals elk jaar zijn we aan het eind van de 
winter afgereisd naar Schepers Tours om 
namens de BEO een busreis te 
plannen.  Het programma is veelbelovend 
en we zijn als organisatie al aardig in de 
stemming wanneer we weer naar huis 
rijden. Helaas … ook hier gooit het 
coronavirus roet in het eten. Onze mooie 
plannen voor woensdag 9 september 
2020 zijn niet geschikt voor een 
anderhalve meter maatschappij.  
 
Om verdere onduidelijkheid en 
onzekerheid te voorkomen hebben we 
daarom besloten om deze busreis te 
verplaatsen en wel naar woensdag 8 
september 2021. 
Dit jaar zal er dus geen busreis zijn. 
  
Voor nu allemaal een rustige en gezonde 
zomer gewenst! 
BEO 55+/ouderencommissie. 
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Stand van zaken 
Het is een vreemd voorjaar geweest, waarbij de uitbraak van het COVID-19 virus de 
wereld tijdelijk op zijn kop heeft gezet. Zo ook in het BEO-gebied. Vanaf maart ging 
eigenlijk alles op slot en zijn er ook geen activiteiten meer geweest. Het bestuur en de 
commissies hebben weinig anders kunnen doen dan alle activiteiten af te gelasten. Zo 
was er geen Hazenbal, zijn de bermen niet schoongemaakt, gingen de inloopmiddagen 
voor ouderen niet door, was er geen bedrijfsbezoek en zomer-BBQ enz. Dit is zuur voor 
iedereen, maar zeker ook voor de organiserende mensen, die de voorbereiding allemaal 
voor niets hebben gedaan. Het Exelse Feest kan helaas ook niet doorgaan. De commissie 
kijkt nu of er nog iets kan worden georganiseerd na de laatste versoepelingen van de 
regels. De BEO-busreis voor de ouderen is uitgesteld naar 8 september 2021.  
Hopelijk kunnen we na de zomervakantie weer verder met de activiteiten. De 
wandelcommissie onderzoekt of het in september mogelijk is om de wandeltocht 
Rondom Exel te organiseren. Het al of niet doorgaan van de kerstmarkt wordt ook in 
september besloten. En misschien kunnen we alsnog in september een bedrijfsbezoek 
doen. Ook wordt verwacht dat we in de loop van dit jaar weer kunnen starten met de 
inloopmiddagen en koersbal. Nadere bericht hierover volgt te zijner tijd.  
Wij hebben een aantal lopende zaken (via digitale vergaderingen) nog wel kunnen 
opvolgen. Zo zullen de gevaarlijke kruisingen op de Ampsenseweg voorzien worden van 
snelheidsremmende kleurvakken op de weg. Ook volgt de BEO-klankbordgroep energie, 
die dit voorjaar is opgericht, de ontwikkelingen rondom de plannen voor duurzame 
energie in de gemeente Lochem voor het klimaatakkoord. De gemeente moet haar 
plannen voor duurzame energie (beschreven in de Regionale Energie Strategie) in 
oktober richting Den Haag sturen. Het is wel duidelijk dat de komst van duurzame 
energie niet tegengehouden kan worden. Ook de gemeente Lochem moet aan het 
klimaatakkoord voldoen. Wel kunnen we proberen de politiek te bewerken om de komst 
van grote windmolens in het BEO-gebied tegen te houden. Er zijn betere locaties te 
bedenken. Tevens moet de aanleg van grote zonneparken worden vervangen door 

planmatige inpassing van zonnepanelen op daken en 
door kleinere parken, eerlijk verspreid over de 
gemeente met inpassing in het landschap. Liefhebbers 
voor de klankbordgroep kunnen zich nog altijd 
aanmelden via het secretariaat. (info@beo-exel.nl)  
De Algemene Leden Vergadering is dit jaar schriftelijk 
gehouden. De besluitenlijst is na te lezen op Exel Plaza 
(beo-exel.nl). Wel willen we hier alvast een wisseling 
in het bestuur meedelen. Edwin Loermans heeft het 
bestuur dit jaar verlaten. Zijn opvolger is Jorrit 
Potman. Wij danken Edwin voor zijn inspanningen van 
de afgelopen jaren en heten Jorrit van harte welkom! 
 
Rest ons nog om iedereen een fijne zomer toe te 
wensen!  Het bestuur 

OPROEP: 
Het bestuur is nu nog op 
volle sterkte, maar volgend 
jaar ontstaan er twee 
vacatures (o.a. de 
penningmeester!), omdat 
de termijn van 6 jaar is 
verstreken. Wij zijn dan ook 
op zoek naar gegadigden 
om deze plaatsen in te 
vullen. Liefhebbers kunnen 
zich aanmelden bij ons via 
info@beo-exel.nl  

mailto:info@beo-exel.nl
mailto:info@beo-exel.nl
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Wordt verwacht 

Plantenruilmarkt en 
kerstmarkt 2020 
 
Hoewel er nog regels zijn waar we ons 
aan moeten houden, denken wij  
dat het mogelijk is om de jaarlijkse 
plantenruilmarkt ook dit najaar te laten 
plaatsvinden. Het principe is eenvoudig: 
Je brengt stekjes van planten in waarvan 
je teveel hebt en neemt stekjes, door 
anderen ingebracht, mee. 
Ook als je zelf niets hebt ingebracht is het 
mogelijk planten mee te nemen tegen 
een kleine vergoeding. Alleen stekjes 
doneren kan natuurlijk ook. Bijna altijd is 
er een andere tuinliefhebber blij mee te 
maken. 
De plantenruilmarkt wordt gehouden op 
de parkeerplaats voor het restaurant van 
Lu Lin op zaterdagochtend 3 oktober 
2020 van 10.00 tot 12.00 uur. Als 
tuinieren je lief is kom dan gerust langs, 
want ook zonder planten te ruilen is het 
altijd een gezellige bijeenkomst van 

tuinliefhebbers.  
De kerstmarkt 2020 is een ander verhaal. 
Waar de plantenmarkt buiten plaatsvindt 
en de inachtneming van de Coronaregels 
geen probleem zijn, vindt de kerstmarkt 
juist binnen plaats met ook nog beperkte 
ruimte ter beschikking. Zoals de regels 
van het RIVM nu gelden, kunnen we de 
kerstmarkt dit jaar niet realiseren. Maar 
de regels wijzigen regelmatig en we 
houden er rekening mee dat het nog kan 
veranderen, zodat de markt wel kan 
plaatsvinden. 
Kortom, over de kerstmarkt kunnen en 
willen we nu nog geen beslissing nemen, 
maar in verband met de organisatie voor 
ons en de kraamhouders zullen we 
uiterlijk medio september bekendmaken 
of de kerstmarkt dit jaar wel of niet 
doorgaat op 13 december. 
Dus in elk geval tot ziens op de 
plantenmarkt en over de kerstmarkt 
hoort u nog van ons.  
 
Het Crea team 

Wandeltocht “Rond Om Exel” 
  
Wat wij doen is 1x per jaar een wandeltocht organiseren van 5, 10, 15 en 25 km. Deze 
vindt plaats op de laatste zondag van september. Dit jaar staat de wandeltocht 
gepland op 27 september 2020 met de afstanden van 5, 10 en 15 km, start tussen 
9.00-12.00 uur en 25 km start tussen 9.00-10.00 uur bij bij Aziatische restaurant Lu 
Ling in Exel. 
Het is de derde wandeling die wij organiseren met resp. 300 tot 600 wandelaars. 
Onderweg, meestal halverwege de route, is er een pauze waar je koffie, thee, 
krent’nwegge en soep of iets dergelijks kunt kopen. Ook gaan wij vanaf nu tijdens de 
kerstmarkt in Exel de wandeltocht organiseren.  
Uiteraard houden we jullie op de hoogte of 27 september doorgaat. I.v.m. de huidige 
omstandigheden hanteren we de regels van het RIVM. 
 
 Toosje Onis, Henk Slagman, Jan Oudenampsen, Anne Bruggink en Henny Scholten 
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Even voorstellen 

Beste buurtgenoten, 
 
Mijn naam is Jorrit Potman en ik woon samen met mijn 
vrouw Yvonne en onze twee dochters (Mirthe 6 en Feline 
4) aan de Verwoldseweg 32 in Laren. Mijn vrouw en ik zijn 
beiden geboren en getogen in Lochem. Het buitenleven 
sprak ons al langere tijd aan. Ik ben zelf namelijk 
opgegroeid in het buitengebied (Veenweg) van Lochem. 
Mijn ouders wonen daar nog steeds. Wij hebben in 
februari 2017 een nieuwbouwwoning in Lochem verruild 
voor een prachtige woonboerderij. Mijn oma (in 
herinnering) is geboren en opgegroeid bij Schoneveld aan 
het Pekkeriet. Zodoende is de buurt niet onbekend. Wij 
genieten nog steeds iedere dag volop van wat het 
buitenleven ons te bieden heeft.  

 
In 2005 ben ik afgestudeerd als ingenieur Land- en Watermanagement aan Larenstein te 
Velp. Daarna heb ik meer dan tien jaar gewerkt als milieu-adviseur bij de gemeente 
Hengelo (O.). In 2019 ben ik overgegaan naar de Omgevingsdienst Twente. Ook hier ben 
ik werkzaam als milieu-adviseur. Dit houdt in dat ik grote industriële bedrijven adviseer 
op het omgevingsrecht. 
 
Mijn hobby is voetbal, maar helaas kan ik deze hobby/sport niet meer uitoefenen, 
doordat ik jaren geleden een dubbele beenbreuk heb gehad en mijn kruisbanden heb 
afgescheurd. Mijn voetbalcarrière is begonnen en geëindigd bij Klein Dochteren. Ik ben 
nog wel betrokken bij de club, op dit moment als leider van het 35+ elftal. Onze dochter 
Mirthe is vorig jaar begonnen met voetballen bij de minipups van de Witkampers. Leuk 
om haar en het team aan te moedigen! Ook Go Ahead Eagles moedig ik geregeld aan bij 
de thuiswedstrijden. Nu haal ik voldoening uit wielrennen en mountainbiken en maak ik 
wekelijks met een aantal kameraden een mooie tocht.  
 
Ik reis ook graag! Na mijn studie heb ik samen met een kameraad een half jaar gereisd 
door Australië, Nieuw-Zeeland en Maleisië. Met mijn vrouw heb ik verschillende landen 
bezocht. Onder andere Thailand, Canada, Amerika en Zuid-Afrika. Nu de kinderen nog 
klein zijn blijven we binnen Europa en is Sicilië favoriet. 
 
De afgelopen jaren heb ik geholpen bij het bosonderhoud in Exel wat altijd erg gezellig is 
en sinds vorig jaar neem ik deel aan de klankbordgroep energie om het landschap mooi 
te houden! Zodoende ben ik benaderd om bestuurslid van de BEO te worden. Als 
algemeen bestuurslid van de BEO hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen bij onder 
andere klankbordgroep energie! 
 
Groet, Jorrit 
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AED hulpverlening; van bellijst naar automatische oproep 
 
De afgelopen maanden heb ik overleg gehad met het BEO-bestuur over het beleid 
voor de AED hulpverlening. In de loop van het volgende seizoen willen we de manier 
van hulpverleners oproepen veranderen. Tot nu toe was het advies om na het bellen 
van 112 zelf ook nog een lokale AED hulpverlener op te roepen van de bellijst op 
www.exelplaza.nl. Dat hebben we indertijd bij de start van de AED hulpverlening 
(2008) zo gekozen, omdat de automatische oproep via SMS niet overal goed gaat 
vanwege slecht mobiel bereik.  

Ook de landelijke organisatie om AED’s en hulpverleners aan te melden voor 
automatische oproep was toen nog flink in ontwikkeling. Maar er is ondertussen wel 
het een en ander veranderd. Er is nu één landelijke organisatie - HartslagNu - waar 
alle AED’s en alle hulpverleners met hun beschikbaarheid bekend zijn. Als ze 
aangemeld zijn uiteraard. Ook heeft HartslagNu een app ontwikkeld waardoor een 
hulpverlener ook via wifi opgeroepen kan worden, als SMS bij slecht bereik niet 
werkt. Het mobiele bereik in het buitengebied van Exel lijkt overigens wel verbeterd. 
En tenslotte: een bellijst met de contactgegevens van de hulpverleners die voor 
iedereen in te zien is, is niet echt volgens de privacyregels. 
Bij navraag blijkt dat de ons omliggende kernen allemaal werken met aanmelden bij 
HartslagNu en automatische oproep, meest via SMS, soms ook m.b.v. de app. Daar 
willen we met de AED hulpverleners uit het BEO-gebied ook naar toe. De AED (die bij 
Lu Lin buiten bij de ingang hangt) is al jaren aangemeld op de site 
www.HartslagNu.nl. Het is dus belangrijk dat ook de AED hulpverleners zich daar 
gaan aanmelden (voor zover nog niet gebeurd). Dat is niet al te moeilijk en 
kostenloos, maar voor wie dat wil, help ik graag even mee. Na de zomervakantie zal 
ik hierover contact opnemen met de mij bekende AED hulpverleners. Als het 
aanmelden goed verloopt en afgerond is, hoeft de bellijst van exelplaza.nl niet meer 
gebruikt te worden en kan deze weggehaald worden. Dat laat ik dan nog weten. 
NB. De (herhalings)cursus voor AED en reanimatie door Gijs te Brake in juni is 
vanwege coronabeperkingen verzet naar woensdag 23 september. De ‘vaste’ 
hulpverleners  zijn reeds op de hoogte. Heb jij ook belangstelling om mee te doen, 
stuur dan even een berichtje naar 
gertvegter@kpnplanet.nl. 
Tenslotte. Een groep bewoners uit de buurt 
Boomkampsweg/Holmershuizen heeft op eigen initiatief 
een AED aangeschaft en vrijwilligers geworven. Ik heb 
ondertussen contact gehad met de beheerder Herman 
Woestenenk, zodat we onderling de beschikbaarheid 
van de AED en de hulpverleners kunnen coördineren. 
 
Gert Vegter 

AED nieuws 

http://www.exelplaza.nl
http://www.HartslagNu.nl
mailto:gertvegter@kpnplanet.nl
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Gijs te Brake had tijdens de EHBO cursus 
eens gezegd dat het gebied rondom de 
kruising een grijs gebied was wat een AED 
betreft. Tijdens een buurtfeest kwam dit 
ter sprake en er bleken ook mensen te zijn 
die wel voelden voor het volgen van een 
reanimatiecursus. 

Vervolgens is er een inventarisatie 
geweest op de Holmershuizen, 
Boomkampsweg en een deel van de 
Verwoldseweg. In totaal hebben veertien 
mensen begin november 2019 een 

reanimatiecursus gevolgd en zijn er zo’n twintig gezinnen 
geweest die bijgedragen hebben in de aanschaf van het 
apparaat.  

Nu hangt er bij de familie Woestenenk op de kruising een 
splinternieuw AED apparaat. Op de bijgaande foto kun je 
zien waar hij hangt. 

Ruud van Noord 

Nieuwe AED bij de familie Woestenenk op de kruising 
Verwoldseweg/Holmershuizen 
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Interview 

Een half jaar in Exel 
Hoe gaat het met Rick, Sophie en Lu Lin? 

Toen Rick Ling acht jaar 
geleden door Exel reed en 
het toenmalige café-
restaurant ‘De Exelse 
Molen’ zag had hij geen 
idee dat er zoveel ruimte 
in het pand zat en dat er 
zoveel mogelijkheden 
waren. Evenmin had hij 
kunnen vermoeden dat hij 
hier ooit zelf zou wonen en 
zijn restaurant zou runnen. 
Acht jaar later spreek ik 
hem in zijn eigen Exelse 
restaurant Lu Lin. Hoe is 
het eerste half jaar 
verlopen, hoe bevalt het 
wonen in Exel en wat zijn 
de plannen voor de 
toekomst? 

Rick steekt direct van wal. 
“Toen ik hier voor het eerst kwam kijken of deze locatie geschikt was voor mijn 
plannen om een eigen restaurant te runnen, viel me de potentie van het gebouw echt 
goed op. Het begon gelijk te draaien in dat kleine koppie van mij. Ik zag en zie veel 
mogelijkheden. De locatie is perfect, het terras is lekker groot, parkeerruimte is goed 
en in het pand zijn veel mogelijkheden om te groeien. Natuurlijk heb ik dat eerst met 
Sophie, mij vrouw besproken en ook zij was enthousiast. Hoewel zij ook zag dat zo’n 
groot gebouw veel werk vraagt om schoon te houden”, vertelt hij lachend.  

“In januari 2020 is het echt begonnen voor ons”, gaat Rick verder. “Op 1 januari 
kregen we de sleutel van het appartement en konden we verhuizen. Op 2 januari was 
de overdracht van het restaurant. In die eerste week was het al heel druk. Een groot 
feest en het traditionele klootschiettoernooi stonden al gepland. Dat was echt hard 
werken. Vooral ook omdat je nog moet leren waar alles staat, je het echt goed wilt 
doen en je nog niet op de hoogte bent hoe bijvoorbeeld zo’n jaarlijks toernooi 
verloopt. In die eerste week heb ik weinig geslapen, omdat we alles goed wilden 
voorbereiden voor de volgende dag”. 

Op mijn vraag wat hem als nieuwkomer is opgevallen in Exel antwoordt hij: 
“Inmiddels heb ik al veel mensen leren kennen en ik moet zeggen: Ik heb me enorm 
verbaasd over de levendigheid in Exel. Wat wordt hier veel georganiseerd en wat zijn 
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er veel verenigingen die komen oefenen of vergaderen. Wauw! Ook als ik in mijn 
appartement ben, hoor ik de geluiden van landbouwvoertuigen op de straat en van 
de mensen in de vroege ochtend op het terras. Nee, Exel is zeker geen ingeslapen 
dorp!” 

Dicht, open en weer dicht 
“In februari heb ik de zaak gesloten, omdat de keuken geschikt gemaakt moest 
worden voor de Aziatische keuken. Op 27 februari was de verbouwing klaar en kon ik 
open voor publiek. De officiële opening was op 1 maart. En op 15 maart moest ik 
alweer sluiten vanwege corona,” zucht Rick. “Dat was een gekke situatie, maar wel 
begrijpelijk. Gelukkig mocht het afhaalgedeelte open blijven en dat heeft ervoor 
gezorgd dat ik mijn vaste lasten kon blijven betalen.” 

“En toen mochten we geleidelijk weer open… Op 1 juni, 2e Pinksterdag met heel 
mooi weer, stonden gasten al om 11.45 uur te wachten op het terras tot we officieel 
weer open mochten. Het is die dag zo enorm druk geweest. Echt super! Ook heel erg 
wennen trouwens. Sophie en ik hadden nog niet eerder op dit terras bediend en net 
als het personeel, moesten wij ook wennen aan de tafelindeling buiten. Maar het 
kwam goed en het is fijn dat het weer kan.” Nu langzamerhand komen er ook weer 
mensen eten. Uit Exel en omgeving, maar ook van buiten. Ricks vaste klantenkring is 
hem naar Exel gevolgd. Zij worden al regelmatig in de kern gesignaleerd. Door corona 
heeft hij nog steeds een tekort aan personeel. Twee koks moeten nog overkomen uit 
China, maar vanwege de tweede lockdown en het gestremde vliegverkeer tussen 
Azië en Europa duurt dat nog even. 

Toekomstplannen 
Over zijn plannen voor de toekomst is Rick duidelijk: “Ik wil mijn klanten een speciale 
beleving aanbieden als ze komen eten. Daarom wil ik nog een sfeervolle wijnkamer 
met open haard toevoegen aan het restaurant.” Ook geeft hij aan dat hij graag in 
Exel zou willen blijven als het goed blijft gaan met zijn zaak. En natuurlijk nodigt hij 
ook de bewoners uit het BEO-gebied uit om eens een kijkje te nemen en een hapje te 
komen eten bij Lu Lin.  

Monique Gerfen 
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Wat hebben de koolmees, de pimpelmees, 
de gekraagde roodstaart, de (ring)mus en 
de bonte vliegenvanger gemeen? Zij 
konden dit voorjaar een fonkelnieuw 
vogelhuisje betrekken, gemaakt door 
vrijwilligers in het BEO-gebied, onder 
leiding van Simone Keppels. Het zal u vast 
niet ontgaan zijn, want je kunt ze overal 
zien hangen in Exel en omstreken.  

Vandaar dat de BEO-redactie bedacht dat 
het misschien wel een goed idee zou zijn 
om eens te onderzoeken of de gemaakte 
nestkastjes ook voorzien hebben in een 
behoefte. Zo zijn wij maar eens op pad 
gegaan met een ladder en een 
endoscoopcamera. 

En wat was het geval? Er zijn bijna 30 
huisjes onderzocht met de 
endoscoopcamera en het bleek dat er in 
alle onderzochte huisjes een nestje was 
gebouwd! Langs de wegen was het voor 
het overgrote deel een mezenhuisje. In het 
dorpsbos zag je andere bouwwerken, 
waarschijnlijk van het gekraagde 
roodstaartje of de bonte vliegenvanger. 

Vrijwel alle onderkomens waren op het 
moment van onderzoek (4 juli) leeg, op een 
enkele oorworm of andere insecten na. 

Echter we hebben ook een huisje 
aangetroffen waar nog een meesje zat te 
broeden op een tweede leg en in een ander 
nestje lagen nog drie eitjes te wachten om 
uitgebroed te worden. Verder troffen we in 
het dorpsbos een huisje aan dat was 
verbouwd door een specht. Het is net als in 
de mensenwereld ook niet gauw goed in de 
vogelwereld. 

Op de Bouwhuisweg was er een nest van 
de eikenprocessierups tegen een 
vogelhuisje aangebouwd. (Op de groepsapp 
van kern Exel werd al voorgesteld om op 
Funda te vermelden dat daar een mooi 
gelegen vrijhangende woning beschikbaar 
is met fraai uitzicht en volop 
eetgelegenheid naast de deur…..). We 
hebben kunnen concluderen dat dit 
nestkastje in gebruik is geweest door een 
mezenpaar. Het eten voor de mezen was 
direct beschikbaar om de hoek. Ruud van 
Noord heeft hier wel wat jeuk aan 
overgehouden. 

Het mag duidelijk zijn dat de actie om 
vogelhuisjes te maken en in de omgeving 
op te hangen een doorslaand succes is 
geweest. De vogels hebben er in elk geval 
volop gebruik van gemaakt en wie weet 
hoeveel eikenprocessierupsen ze gegeten 
hebben. Wanneer de nestkastjes straks in 
november hun najaarsschoonmaak krijgen, 
kunnen de vogels volgend jaar weer 
terecht. 

Mannie Slagman en Ruud van Noord 

Onderzoek vogelhuisjes Exel en omstreken 
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Coronabestendige buurtquiz op ’t Veld 
 
Na al een flink aantal weken te zijn 
verstoken van uitgaan, visite ontvangen 
en andere leuke ontspannende 
bezigheden waren we als bewoners van 
het ’t Veld I aangenaam verrast door het 
initiatief van onze overburen Anneke en 
Henk om een buurtquiz te houden.  

Henk had contacten met de uitbaters van Rock Café 
‘Taste’ in Groenlo, Marion en Roland van Wijk. Zij 
hadden net daarvoor in Vragender een buurtquiz 
gehouden waarbij iedereen achter zijn of haar huis 
kon zitten en Roland en Marion op het centrale 
veldje de quiz presenteerden. Onmiddellijk ontspon 
zich in het brein van het echtpaar Oudenampsen/ 
Hietbrink een briljant plan: Dit kan in Exel ook! Maar 
dan vóór de huizen. Ons pleintje aan ’t Veld leent 
zich daar perfect voor. De rest is inmiddels 
geschiedenis. Op 25 april stonden Roland en Marion 
een quiz te presenteren en een flink aantal buren 
hadden zich gezellig voor hun huis gestationeerd met 
een pilsje en een hapje. Joke had tompoezen 
geregeld en het weer was uitstekend. In de pauze 
speelden Marion en Roland passende muziek. 
Uiteraard kon er maar een de winnaar zijn: Met 
slechts een halve punt verschil op de Potgietertjes 
overtroefden het team ‘Sweet Sixteen’ de overige 
deelnemers. Al met al een 
hele leuke middag waar zelfs 
Omroep Gelderland nog 
aandacht aan heeft besteed. 
Elders op deze pagina de 
reactie van Marion en Roland.  

Appie Kleine Haar,  

’t Veld (sweet) 16. 
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VAN DE VERENIGINGEN 

 
 
 
Exels Feest 2020 
 

Als bestuur stonden we aan het begin van het organiseren van de jubileumeditie toen het 
coronavirus ook Nederland niet voorbij ging. De eerste plannen en afspraken waren al 
gemaakt voor de 75e editie van het Exels Feest. Doordat de regering al gauw met strikte 
regels naar buiten kwam hebben wij als bestuur al snel moeten concluderen dat er dit jaar 
helaas geen Exels Feest mogelijk zou zijn. De gezondheid van een ieder is immers 
belangrijker dan het Exels Feest.  
Toch bleef het idee om aandacht te schenken aan het feit dat het Exels Feest dit jaar haar 
75 jarig bestaan kent. In al die jaren is er natuurlijk het nodige gebeurd wat bij menigeen 
nog in het geheugen gegrift staat. Ook zijn er veel gebeurtenissen op foto's vastgelegd. 
Tijdens een vergadering en met de inbreng van een aantal BEO-leden werd een nieuw idee 
geboren, namelijk het uitbrengen van een jubileumboek. Een boek met daarin foto's en 
verhalen van iedereen die graag zijn of haar mooie herinneringen wil delen.  
Dit jubileumboek wordt aan alle BEO-leden en donateurs geschonken. Inmiddels is er een 
mail rond gegaan naar de BEO-leden met de vraag wie er wil bijdragen aan het maken van 
het jubileumboek d.m.v. verhalen, foto's of op een andere manier. Er zijn al meerdere 
foto's binnengekomen van de beginjaren tot aan de recente feesten. Ook is er al een begin 
gemaakt om de herinneringen en de verhalen die ingezonden zijn te verwerken in een 
mooie tijdlijn.  
Via deze weg willen wij een ieder nogmaals vragen of er nog mooie foto's van recente 
feesten of van vroegere edities zijn die gepubliceerd kunnen worden in het jubileumboek. 
Wie ook graag zijn of haar verhaal wil delen kan contact opnemen met het bestuur van het 
Exels Feest. U kunt uw 
foto's of verhalen mailen 
naar: 
exelsfeest@hotmail.nl, of 
contact opnemen met 
een van de 
bestuursleden.  
 
Namens het Exels Feest,  
Erwin Bosch  
Nicolet Woestenenk  
Floris Leneman  
Ina Fukkink  
Jeroen Langeler 
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Het AEV jubileumjaar 2019 zal ons nog lang heugen. Voor ons 70 
jarig bestaan brachten we  de uitvoering van ‘Allo ‘Allo op de 
planken. Een groot succes! 

Begin 2020 oriënteerden we ons al weer op een volgende 
kaskraker. De bestuursleden hadden de teksten van 
verschillende toneelstukken al in huis. Niets aan de hand, zou je 
zeggen… 

 

En toen kwam corona en de wereld stond (en staat) op z’n kop! Daarom heeft het bestuur 
van AEV besloten dit jaar geen activiteiten te ondernemen. We hopen in 2021 weer iets 
te kunnen gaan doen. 

Op 14 juli 2020 staat de jaarlijkse ledenvergadering op het programma. Aurea van Oene is 
als bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. Anneloes Fleerkate zal haar plek in het 
bestuur overnemen. We bedanken Aurea voor het vele werk dat ze gedaan heeft voor 
AEV en wensen Anneloes veel succes in de komende bestuurperiode! Anneloes zal het 
penningmeesterschap overnemen van Aurea. 

We gebruiken de komende periode om te broeden op nieuwe activiteiten. Zodra het weer 
kan zal AEV uiteraard weer klaar staan om een stuk op de planken te brengen! We hopen 
dat iedereen gezond zal blijven en zien jullie graag terug bij ons in 2021! 

Henk Hietbrink 
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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 
Monique Gerfen  tel. 06-55742143 
Mannie Slagman  tel. 421102 
Druk: Multicopy Lochem 
 
BEO Nieuws verschijnt 3 X per jaar. 
Kopijdatum volgende BEO Nieuws: 
8 november 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. 06-82747074   
Herman Woestenenk tel. 421206 
Janet Vrielink         tel. 421529 
..... 
Flos v.d. Vliet                tel. 421137 
Dinie Welmer              tel. 257426 
Martin Woestenenk    tel. 421256  
Ruud van Noord           tel. 421345 

Nieuwe leden: 

Fam. Ubbels, Oude Lochemseweg 2  Buurt: Kern Exel 

Jolien Fleerkate,  Rengersweg 33   Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 


