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Van de redactie
De morgenstond….
Sinds maart van dit jaar werk ik thuis. Noodgedwongen, u weet wel
waarom. Het valt me eerlijk gezegd niet tegen. Het voelt als een soort
pensioen, maar dan met gewoon vroeg op staan en aan het werk.
Niks even wennen aan de dag tijdens een ritje in de auto, nee
ontbijten, computer aan en vol aan de bak! Ik besloot al snel, dat dat
geen gezond lichaam gaat opleveren. Dus ben ik meteen begonnen
met het maken van een flinke ochtendwandeling.
Nog voordat een normaal mens naar kantoor gaat. Jawel! Feitelijk was ik al bezig met het
bestrijden van de Coronakilo’s voordat het woord zelfs nog maar was uitgevonden. “Maar
waarom zo vroeg?” zult u zich afvragen. Nou, ik ben een grote aanhanger van D.E.R.K.
(Doe Eerst Rot Klussen). Dan heb je het alvast maar gehad, nietwaar? Maar naarmate de
dagen verstreken beviel het steeds beter om, voordat de gordijnen in Exel opengingen, al
in de natuur te wandelen.
Het weer was bijna onafgebroken prachtig en gedurende de seizoenen zag ik de het bos,
veld en weilanden veranderen. Ampsen werd al gauw te klein en dus werd Verwolde,
Kranengoor, Het grote Veld, De Velhorst en De Kattenberg ontgonnen. Elk gebied heeft
zijn eigen sfeer. Prachtig! Ik kan het zeer aanbevelen.
Nu het ’s ochtends te laat licht is, loop ik aan het eind van de middag. Hoe dan ook: Ik heb
dan de hele avond nog beschikbaar om ….om,….om wat te doen? Tja, dat is weer een heel
ander verhaal. Misschien daarover een volgende keer meer.
Appie Kleine Haar

AGENDA
Februari
Zaterdag 6 februari
Bosonderhoud, 10.00 uur

Zaterdag 13 februari
Bosonderhoud, 10.00 uur
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Stand van zaken
Het zijn vreemde tijden waarin we op ons op dit moment bevinden, want de Covid-19
crisis brengt de hele wereld in de war, zo ook ons BEO-gebied. Hopelijk zijn de meeste
BEO-inwoners nog gevrijwaard van het virus, en diegenen die er zelf of in hun directe
nabijheid door getroffen zijn, wensen wij beterschap en sterkte!
De maatregelen hebben veel invloed op onze activiteiten. Doorlopende activiteiten gaan
nog steeds niet door en ook komende activiteiten zijn of worden afgelast. In december
komt er geen kerstmarkt + midwinterwandeltocht en er komt ook geen kerstviering. Het
ziet er namelijk niet naar uit dat de maatregelen dan al opgeheven zijn.
Gelukkig zijn er eind van de zomer wel evenementen doorgegaan, toen het even wat
beter leek te gaan. Zo organiseerde een groep enthousiaste inwoners in september het
D'Exels Minifestival, was de wandeltocht vanuit de wandelcommissie eind september een
succes en was er de plantenruilochtend vanuit de CREA-commissie.
Het bestuur is bezig geweest met lopende dossiers. Voor de rondweg hebben we de
nieuwste planning ontvangen. Deze ziet er als volgt uit:

Ook is er een ontwerp gemaakt waardoor de Oude Lochemseweg ter hoogte van Lu Lin
meer het karakter van een dorpsplein krijgt. Een groep omwonenden en direct
belanghebbenden werkten samen aan dit plan. Dit dorpsplein komt voort uit een
doelstelling in het BEO-dorpsplan dat destijds door de gemeente is goedgekeurd. Nu is
het natuurlijk de vraag hoe de gemeente gaat reageren, omdat de financiering
waarschijnlijk een probleem wordt de komende jaren. Wordt vervolgd.
En dan de Regionale Energie Strategie in onze regio. De klankbordgroep energie werkt
hard om onze visie op de inhoud en op het proces te geven, waarvoor dank! In dit boekje
vindt u meer informatie.
Tot slot nog een aantal zaken. Sint Maarten voor de kinderen wordt alternatief ingevuld.
Dit is al per e-mail rondgestuurd. Fijn dat dit is opgepakt door een paar
enthousiastelingen. Dan zijn er nog activiteiten (onder voorbehoud) voor het nieuwe
jaar, zoals het schaaktoernooi, het bosonderhoud en het berm opruimen. Deze worden
verderop in dit boekje aangekondigd.
Nog even terug naar de Corona-crisis. Als er mensen in het BEO-gebied zijn die op één of
andere manier hulp nodig hebben, laat dit dan weten aan het bestuur (info@beo-exel.nl
of 0617838968). Dan kunnen we kijken hoe we hulp kunnen organiseren.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en laten we er, ondanks Corona, het beste van
maken.
Het bestuur
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Wordt verwacht
Bosonderhoud 2021
Alles is anders dan voorgaande jaren, maar als
alles een beetje meezit dan wordt het dorpsbos
komende winter nog wel weer onderhouden. Het
achterstallige onderhoud is redelijk weggewerkt,
maar er valt altijd wel wat te zagen. Om de paden
goed begaanbaar te houden moet er ook
struikgewas weggehaald worden.
Dit seizoen worden er twee dagen uitgetrokken
voor het onderhoud. Daarnaast is het de
bedoeling om nieuwe bomen aan te planten,
omdat er door stormschade en het weghalen van
oude bomen een paar kale plekken zijn ontstaan.
Met Circulus Berkel is afgesproken dat er nieuwe bomen kunnen worden geplant op de
boomplantdag.
Net als afgelopen jaren 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 6 en 13
februari, vanaf 10.00 uur. Van
de boomplantdag is nog geen
datum bekend. Noteer de
datum van het onderhoud vast
en geef je op bij Mannie
Slagman, tel.: 06-21455642,
mail: mannie@srvbegeleiding.nl.
Houd tegen die tijd wel de mail
en de app in de gaten, want als
het bosonderhoud niet door
kan gaan door omstandigheden
dan zullen we dat via Whatsapp
en/of de mail laten weten.
Mannie Slagman

Schaaktoernooi en bermopruimactie 2021
Normaal gesproken wordt in januari het schaaktoernooi georganiseerd en komt er in maart
een bermopruimactie. Op dit moment is het echter nog niet te zeggen of en hoe we dit
kunnen organiseren.
We zullen de ontwikkelingen rondom Corona volgen. Zo gauw er duidelijk is dat we iets gaan
organiseren zullen we dit aan de leden laten weten via een nieuwsbrief.
Het bestuur

7

Nieuwsgierig naar...
Bent u ook wel eens nieuwsgierig naar mensen bij u in de buurt?
Wij wel! Deze keer ging de redactie op bezoek bij Petra Ubbels.
Hoewel ze niet direct op zoek waren naar een ander huis waren ze wel nieuwsgierig naar
het huis van Ten Broeke dat te koop stond. Petra zag al voor zich hoe ze het gedeelte,
waar vroeger de winkel was, kon gebruiken voor het geven van workshops en haar man
was enthousiast over de grote kelder die onder het woongedeelte zit. Daar kon hij een
prachtige baan maken voor zijn grote hobby: modeltreinen. Uiteindelijk hebben ze tijdens
een etentje bij De Mölle de knoop doorgehakt en besloten om het huis te kopen. Petra
vertelt daarbij dat dit toevallig net tijdens de voorverkoop van “Allo Allo” was, dus aan
bedrijvigheid geen gebrek die avond!
Op vrijdag 13 maart heeft de familie Ubbels het
koopcontract getekend en op maandag ging het land
op slot. Vervelend natuurlijk, maar hierdoor konden
ze zich storten op het klussen in huis. De
slaapkamers zijn al wel klaar als ze in het huis
trekken, maar de winkel doet tijdelijk dienst als
woonkamer/keuken. Na de zomer is het huis zo ver
af dat Petra weer van start kan gaan met de haaken breiavonden. Dit doet ze maximaal 3 dagdelen
per week en per keer kunnen er ongeveer 8 mensen
meedoen. De meeste deelnemers komen uit
Lochem, waar ze deze avonden organiseerde vanuit
de schuur bij hun huis aan de Emmastraat, die voor
dit doel werd verbouwd. Maar ook Jo Keppels steekt
vanaf dat moment wekelijks de weg over en is de
eerste deelnemer uit Exel. Op de vraag aan Petra of
er ook mannen op de handwerkavonden afkomen
moet ze ontkennend antwoorden. Er doen nog geen mannen mee, maar wat niet is dat
kan nog komen. Een handwerkende man, dat zou wel heel leuk zijn en hij zal in elk geval
van harte welkom geheten worden in de groep. Petra vertelt dat ze bij de opleiding voor
handwerkontwerpster maar liefst 85 verschillende handwerktechnieken heeft geleerd.
Hoewel ze in eerste instantie is gestart met handwerkactiviteiten, heeft ze nog veel meer
ideeën en plannen voor de toekomst. Het liefst wil ze dan weer knutselworkshops gaan
geven voor kinderen. Ook vindt ze het leuk om kinderfeestjes te organiseren. Maar
andere creatieve activiteiten sluit ze ook niet uit. Zo heeft ze in het verleden o.a. kerstengeltjes gemaakt en gaf ze les in porselein stippen. Nog plannen genoeg voor de
toekomst dus. Maar eerst is er weer een stop vanwege Corona. Ondanks dat ze genoeg
ruimte heeft om anderhalve meter afstand te houden van elkaar lijkt het Petra beter om
de activiteiten voorlopig te staken.
Natuurlijk is het jammer dat de workshops tijdelijk gestopt zijn, maar het is in Exel al wel
opgevallen dat Petra creatief is! Zo is ze bij de Crea-commissie van de BEO gekomen en
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heeft ze samen met Vincent de Goeij,
Simone Keppels en Sandra Schepers een
alternatief bedacht voor de Sint Maarten
optocht. Voor Beonieuws heeft Petra deze
keer de knutselpagina voor kids op pagina
21 verzorgd. Al pratend met elkaar over
allerlei BEO activiteiten komt ter sprake
dat de bermopruimactie van de BEO dit
voorjaar niet door is gegaan, waarop
Petra vertelt dat ze hier zelf actie in heeft
ondernomen. Samen met haar dochter
ruimt ze maandelijks het zwerfafval op
aan de Oude Lochemseweg van haar huis
tot aan de Ampsenseweg (de klinkerweg).
Toen ze nog in Lochem woonde ontdeed
ze haar woonomgeving ook van zwerfvuil
en toen bleek dat er in Lochem niets was
geregeld daarvoor heeft ze daar zelf een
opruimactie georganiseerd. Ik denk dat
we dus wel kunnen spreken van een
schone zaak!
Mannie Slagman

Blik terug
Rond om Exel
Zondag 27 september hebben we de 3e
wandeltocht Rond om Exel georganiseerd. De
voorbereiding voor deze wandeltocht was
nogal spannend door de Corona. De
veiligheid voor iedereen kreeg extra
aandacht. Dit gold voor de deelnemers, maar
zeker ook voor de vrijwilligers. Door goede
medewerking van de gemeente en de
wandelbond (KWBN) zijn we erin geslaagd
om weer mooie tochten uit te zetten.
Doordat de opgave via de website van de KWBN liep met tijdssloten kregen we inzicht in
het aantal deelnemers per half uur. Met de 400 deelnemers verdeeld over de dag is het
daarom nooit te druk geweest en verliep alles rustig. Veel deelnemers hebben dat ook
gewaardeerd en waren blij dat er een tocht georganiseerd werd.
Al met al hebben we erg veel geluk gehad, omdat we net in de periode waren dat er
weinig besmetting was met de Corona en we alles konden en mochten organiseren. En
we hebben ook prachtig weer gehad om te wandelen. Samen met alle vrijwilligers
(nogmaals bedankt voor alle inzet en hulp!) hebben we allen genoten van deze dag.
De wandelcommissie
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Van de Creacommissie
Plantenruilmarkt
Op 3 oktober was de jaarlijkse
plantenruilmarkt. Het weer was prachtig
die ochtend in tegenstelling tot vorig jaar.
We werden verrast door een hoge opkomst
en veel inbreng van planten. Zelfs van ver
over de Exelse grens kwamen mensen op
de markt af. De bezoekers waren heel
enthousiast en er werd geruild, gekocht,
nieuwe contacten gelegd en over en weer
informatie uitgewisseld.
Uitbreiding van de creacommissie
Petra Ubbels is ons nieuwe
creacommissielid. Petra is heel creatief en
geeft in haar atelier aan de Oude
Lochemseweg diverse workshops. Een
welkome aanvulling aan onze commissie!
Marieke Zweverink

Speeltuinnieuws
Het speelhuisje was bij de laatste keuring
afgekeurd. Deze is vervangen door een
nieuw huisje waarin al met veel plezier
door de kinderen wordt gespeeld. Er zijn
wat speeltoestellen verplaatst, omdat die
door het verleggen van het pad er nu te
dicht op stonden.
Er is ook geïnvesteerd in een Pannakooi
(een kleine voetbalkooi). Deze is
ondertussen op het sportveld geplaatst.
Zodra er weer gras in staat mogen de
kinderen erin voetballen. Het volleybalnet
staat er weer en het basketbalnet dat nog
op het oude schoolplein stond, is ook in de
speeltuin geplaatst. Veel dank aan de
vrijwilligers die dit allemaal uitgevoerd
hebben.
We hadden graag de Pannakooi feestelijk
willen openen en hierbij op een leuke
manier wat geld ophalen voor de speeltuin.
De speeltoestellen kosten veel geld en veel
inkomsten zijn er niet.
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Door de Corona lukt dat op dit moment
helaas niet, maar we hopen dit volgend jaar
alsnog te realiseren.
Als u denkt: ik draag de Stichting een warm
hart toe, dan mag u natuurlijk altijd een
bijdrage doen op NL60RABO0105368911
t.n.v. Stichting Speeltuinen Exel.
Aurea van Oene
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Toen en nu
In een kleine plaats als Exel voltrekken zich niet dagelijks grote veranderingen.
Toch… als je goed kijkt over een langere tijd, dan gebeurt er wel degelijk van
alles. In deze, onregelmatig terugkerende, rubriek belichten we steeds zo’n
verandering Deze keer: ’t Veld.

Toen 1986

Deze foto is genomen in de zomer van 1986 voor de start van de nieuwbouw op ’t Veld.
Met de bouw van de laatste 5 woningen op ’t Veld is dit plan eindelijk voltooid. Hier ging
een lange geschiedenis aan vooraf die mogelijk veel mensen niet kennen. We zetten alles
nog eens op een rijtje.
Eind jaren 70 was er al een groep mensen actief om nieuwe woningen te realiseren in de
kern Exel. Met het voltooien van het huis van Dick en Gerry Amtink in 1975 waren er geen
vrije bouwkavels meer beschikbaar. In 1985 werd deze werkgroep opgenomen in de toen
opgerichte belangenvereniging BEO. Er werden inspraakavonden bezocht en samen met
het welwillende gemeentebestuur werd er bij de provincie flink gelobbyd om
woningbouw in Exel mogelijk te maken. Uiteindelijk is dit gelukt! De grond was al sinds
jaar en dag eigendom van de gemeente Lochem en voortvarend werd er een plan
ingediend voor maar liefst 30 woningen. Helaas werd dit plan afgekeurd door de Provincie
Gelderland. Het aantal van dertig woningen vond men veel te veel voor een dorp dat toen
uit slechts 21 woningen bestond.
’t Veld I
Vervolgens is het plan aangepast naar het bouwen van 16 woningen waarvan zes huur,
acht twee-onder-een-kap, twee vrijstaande woningen en een bankgebouw. Ondertussen
waren alle oorspronkelijke gegadigden al elders gaan wonen. Het geloof dat er ooit nog in
Exel zou worden gebouwd was tot een minimum gedaald. Dat veranderde toen de eerste
stenen gemetseld werden in december 1986. Het lag in de bedoeling om het plan
geleidelijk vol te bouwen maar de belangstelling werd zo groot, dat binnen een paar jaar
alle kavels verkocht en bebouwd waren. De huurwoningen bleken in een grote behoefte
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te voorzien. Ouderen vonden
er ‘hun stekkie’ maar ook
jongeren zagen in deze
woningen een mooie manier
om te starten. Later werden
de woningen allemaal
verkocht door de
Woningbouwvereniging.
De buurt bleek een grote
samenhang te hebben waarin
lief en leed werd gedeeld.
’t Veld II-a
Begin jaren 90 bleek er in het
streekplan weer wat mogelijk
en werd er weer een nieuw
plan ingediend. Een poging
om het plan nu volledig af te
ronden mislukte wederom. Het bouwen van zes twee-onder-een-kap en 6 vrijstaande
woningen sneuvelde wederom bij de Provinciale Planologische Commissie. Met het idee
‘wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’, werd er een kleiner plan ingediend,
waarbij bewust werd gekozen om een zijde open te houden waardoor het plan erom
vroeg om ooit helemaal
afgebouwd te worden.
Uiteindelijk werden vanaf
1995 vier twee-onder-eenkap en een vrijstaande
woning gebouwd. Later
werden nog eens drie
vrijstaande woningen
gebouwd. Hiervoor werd het
hiernaast afgebeelde plan
aangepast. Ondertussen
verhuisden de eerste
bewoners van t Veld I naar ’t
Veld IIa.
’t Veld II-b
Toen kwam er, na een lange,
uitzichtloze periode, in 2004
toch plotseling een plan op
tafel om ’t Veld af te ronden.
Een belangrijk onderdeel was
de bouw van een villa achtig
gebouw waar zes
appartementen in zouden
komen. Landgoed Ampsen
zou hier de mogelijkheid
krijgen om afgebroken stallen
te compenseren. Hoewel BEO
blij was dat er eindelijk weer
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gebouwd zou kunnen
worden, bleek dit ‘Huis van
Allure’ een breekpunt voor de
omwonenden. Uiteindelijk is
het plan teruggetrokken en
kwam er in 2006 een
aangepast plan. Vrij snel
werden hiervan 6
starterswoningen en een
vrijstaande woning
gerealiseerd. Daarna is er
een beetje de klad in
gekomen, omdat de
grondprijzen toch wel erg
hoog bleken en gegadigden
teleurgesteld afhaakten.
Gedurende de afgelopen paar
jaar is het hiernaast
afgebeelde plan wederom
aangepast en is met de bouw
van de laatste vrijstaande woning en een rij met 5 starterswoningen het plan ’t Veld
afgerond met 8 woningen meer dan ooit in 1985 de bedoeling was. Exel is in 34 jaar met
38 woningen gegroeid.
Generatiebestendig
Een mooi voorbeeld van het feit dat de wijk ’t Veld in een behoefte voorziet meerdere
leeftijdscategorieën, blijkt uit onderstaande foto’s.
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Henk en Anneke trokken in 1987 in de eerste opgeleverde twee-onder-een kap woning
aan ‘t Veld 18. Later verhuisden ze naar het voormalige bankgebouw aan ’t Veld 2.
Hun dochter Romy met vriend Roy wonen sinds vorig jaar in het laatste blok aan
‘t Veld 42.
Hiermee is de wijk ’t Veld generatiebestendig gebleken.

Nu in 2020

Foto: Vincent de Goeij
Hierboven een foto vanaf ongeveer dezelfde kant als in 1986. Zo ziet het er dus nu uit.
Appie Kleine Haar
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"Eindelijk weer eens munten kopen"
d'Exels Mini Festival op 6 september
Op 6 september was er eindelijk weer een feestje. Het Exelse dorpsbos werd een
magisch en sfeervol festivalterrein! Er was een bar, frietkraam, een podium en veel
kindervermaak. Hoogtepunt waren twee fantastische bands: De Weekendkrachten en
Livin’ Room.
Dat festival was er niet zomaar. Toen bleek dat het Exels Feest én de Larense Kermis niet
door konden gaan vanwege corona, kwam een aantal Exelnaren op het idee om een
alternatief feestje te organiseren. Maar dan wel veilig en dus corona proof. Daar kwam
veel wikken en wegen, twijfelen én overleg met de gemeente aan te pas.
Het Exelse bos bleek heel geschikt voor een buitenfeestje op afstand. We kozen een
maximum aantal bezoekers, een vroege eindtijd (20.30 uur) en nodigden alleen mensen
uit die we kenden. Ook moest iedereen vooraf kaartjes kopen, vroegen we mensen thuis
te blijven bij klachten en spraken we iedereen aan op hun verantwoordelijkheid. En, we
hadden het bos voorzien van heel veel zitplaatsen. De vergunningaanvraag werd
goedgekeurd.
Dat werkte heel goed! De 175 volwassenen en ca 35 kinderen hebben genoten. Dat
begon al bij de kassa: "Eindelijk weer eens muntjes kopen", werd meermalen gezegd!
Iedereen was enthousiast over de livemuziek van de lokale bandjes die EIN-DE-LIJK weer
eens mochten spelen, over de sfeervolle aankleding, over de gratis chips en ranja voor
de kinderen én over de vele zelf getimmerde bankjes van oude pallets. Bezoekers liepen
trouw de hele middag rondjes over de eenrichtingsweg, die als een grote rotonde langs
de toiletten, de frietkraam, het kinderterrein en de bar liep. "Heel leuk, want zo zie je
heel goed wie er allemaal is", werd gezegd.
We bedanken alle bezoekers voor het goed handhaven van de afstanden. En we
bedanken vele bedrijven die deze middag mogelijk hebben gemaakt: Elweco-Medo voor
de mega-zandbak, Holterman voor de tent boven het podium, Lu Lin voor het
podium, Atop voor de aggregaat, Black Night voor licht en geluid en natuurlijk De
Weekendkrachten en Livin’Room voor hun fantastische optredens.
Tot slot, het voelt gek dit op te schrijven, zeker nu de herfst is aangebroken en corona
weer hevig terug is. We wensen iedereen sterkte in deze pittige omstandigheden. We
moeten
doorbijten,
zodat we
hopelijk ook in
2021 toch
weer (kleine
en
aangepaste)
feestjes
kunnen
vieren.

Van links naar rechts: Marcel Kok, Suzan Klein Gebbink,
Michael Greutink, Marloes Dommerholt, Erik Nijkamp,
Jolien Fleerkate, Nick Scholten en Jos Vrielink.
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VAN DE VERENIGINGEN
KV De Mölle
Gerard Rouwenhorst van Klootschietvereniging De Mölle laat ons weten dat er begin
januari 2021 geen traditioneel Nieuwjaarsklootschiettoernooi zal worden georganiseerd.
De klootschieters hopen dit populaire toernooi in 2022 weer te organiseren.

Exels Feest 2020
Het is een vreemd jaar zoals we allemaal ervaren. In plaats van
een extra groot feest ter ere van het 75-jarig jubileum, komt er
nu ‘slechts’ een lustrumboek. Wel een mooie manier terug te kijken op die 75 jaar.
Aan het boek wordt hard gewerkt: het vordert helaas langzamer dan verwacht, maar wel
gestaag. Een flink aantal stukken is op een laatste correctie na af. We verwachten het
boek te kunnen uitgeven in december, zodat iedereen het onder de kerstboom kan lezen
en mooie herinneringen kan ophalen.
Verder hebben we meegedaan met de Rabo ClubSupport actie. Dit heeft ruim 300 euro
opgeleverd. Erg fijn.
Bestuur Exels Feest
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Nieuws
D’EXELSE KRACHT: Hij is er weer!
Het is april 2020. We zitten in de eerste intelligente lockdown en ik loop op een laan in het
Ampsense bos. “Hé Peter, hoe geet et, heb ie nog van dat Exelse bier”? Het is een
buurtgenoot uit Exel, bezig met z’n thuiswerkwandelingetje. Op gepaste afstand praten
we over de bijzondere situatie waarin we zitten, niet wetend dat zelfs Trump besmet zal
raken, Grapperhaus z’n schoonmoeder zal gaan knuffelen en FC Twente aan het begin van
de nieuwe competitie zonder publiek eventjes op de eerste plek zal staan. Helaas, het
Exels bier is allemaal op.
Teruglopend naar huis denk ik aan het ontstaan van D’Exelse Kracht precies 5 jaar
geleden. De bouw van het dorpshuis, de inzet van al die vrijwilligers, de eerste proeverij
bij de Bronckhorster Brewing Company in Rha. Het eerste biertje was dan ook een
eerbetoon aan de saamhorigheid en veerkracht van de mensen uit Exel en omstreken,
echt iets om met elkaar trots op te zijn. Ik dacht terug aan de verschillende bieren die als
opvolger van die eerste “batch” hebben gediend. De donkere IPA, de biologisch spelt van
Jos, het gagelbier, de hop into autumn met boshoning. Ja, het wordt tijd voor wat nieuws,
een nieuwe smaak en een nieuw thema…
Het is juli 2020. De maatregelen zijn wat versoepeld en ik geniet van een pul bier op het
terras van de Waldhaus brouwerij in het zuidelijke Zwarte Woud. Hé, hier kom ik al meer
dan 40 jaar. Ik kijk naar de gevel van de brouwerij en zie een grote gelijkenis met de gevel
van ons huis in het Ampsense bos. Dat wordt hem, het idee is geboren; Een ode aan onze
mooie woonomgeving in de Achterhoek! Deze 2020 versie van D’Exelse Kracht krijgt dan
ook als tweede naam mee “’t Ampsens Boshuus”. Het is een mooi blond hooggegist bier
geworden en op het etiket prijkt de eik van Eghesloe, en voor het boshuus staat de
denneboom van
Waldhaus. De
Achterhoekse tekst op
het etiket is ontstaan in
een proefsessie met de
“Heeren van Ampsen”
en luidt; Dit mirakelse
bier uut eigen streek
hef ne alderbastend
lekkere afdronk. ‘t
Brengt oe naor de
duustere boss’n van
Ampsen tuss’n Exel en Lochem. Doar woar de eik, beuk en douglas stoat en de wilde hop
tut hoge in de beume greujt steet ‘n olde boerderije. Bie ‘t Ampsens boshuus doar roek en
preuf ie de Achterhook op zien best. Proost!
Een mooie gedachte in deze coronatijd: “Home” is woar ie oe thuus veult.
Het bier is gebotteld in flesjes van 0,33. Zolang de voorraad strekt is het verkrijgbaar bij
Mitra en VVV Lochem, Beuzel in Laren en Lu-Lin in Exel.
Peter Noordanus
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Puzzel
BEO paardensprongpuzzel
Ga op zoek naar de onderstaande woorden met gebruik van de “schaak paardensprong” (twee vooruit en één opzij). De eerste letters van de woorden vind je in de
donkere vakjes. Van één woord hebben we alvast de eerste stap gezet. De
overgebleven letters vormen een zin. Succes!

E
E
S
H
S
O
Z
I
E
A

I
E
W
N
B
B
G
I
O
B

U
P
I
P
T
W
D
N
E
A

E I E E A D O
S N K L S L R
H B J P M N E
L N D O E K O
N R E I J B D
O E E N E R E
L I O E X O R
D E I D U R O
L R D D E H J
O W R O R N N
Oplossing puzzel is te vinden op
www.beo-exel.nl maar je kan ook de
hierboven afgebeelde QR code gebruiken.

1.

BEONIEUWS

2.

WINDMOLENPARK 6.

3.

BOSONDERHOUD

7.

OUDERENREISJE

4.

BIBLIOTHEEK

8.

RONDWEG

5.

HILDE

9.

DORPSPLEIN

Oplossing:

EXEL

................
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BEO klankbordgroep Energie
Al dan niet grote windmolens in Lochem. En waar moeten ze komen? In het BEO-gebied?
Het wordt steeds actueler en de klankbordgroep wordt daarom steeds actiever. We zullen
de voortgang van de activiteiten hieronder toelichten.
Dit najaar moet de gemeente Lochem haar plannen voor de Regionale Energie Strategie
(RES) richting het rijk kenbaar maken. Lochem zit hierbij in de regio met Zutphen,
Apeldoorn, Brummen, Voorst Epe en Heerde (de Cleantech regio). De gemeente heeft op
8 september een inspraakavond gehouden over de plannen in de RES. Vanuit de BEOklankbordgroep heeft voorzitter Dirk Slagman daar een warm pleidooi gehouden voor
alternatieven voor grootschalige windenergie, betere locaties voor grote windmolens dan
het BEO-gebied en alternatieven voor grote zonneparken zoals meer zon op dak. Ook een
veel grotere bijdrage van de industrie en het accent op samenwerking in de buurt en
noaberschap. Daar ligt immers onze kracht.
Na deze inspraakavond hebben op 21 september de gemeenteraadsleden de wethouder
geadviseerd over de RES. Ondermeer om het hele hoge ambitieniveau van de gemeente
Lochem (en de regio) te verlagen naar de minimaal door het rijk opgelegde eisen, die al
lastig genoeg zijn om te realiseren. Ook is meer regie en daadkracht gevraagd voor zon op
dak en wordt gepleit voor meer oog voor alternatieven voor zon en wind. Inmiddels heeft
de wethouder hiervoor binnen de gemeente gepleit in de stuurgroep en is dit standpunt
in een brief kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Cleantech regio. Dat is een hele
winst. Het blijkt dus dat inspraak wel effect kan hebben. Jammer echter dat het bestuur
van de Cleantech regio de vraag van de gemeente naast zich neer heeft gelegd.
Er moet dus nog veel meer gebeuren om de dreiging van de grote windmolens in ons
gebied te keren. Na onze enquête, waarin is gebleken dat 80% van onze inwoners tegen
deze molens is, is de klankbordgroep namens BEO begonnen met overleggen met alle
fracties van de gemeenteraad om hun visie te horen en onze zorgen te delen. Ook zoeken
we de publiciteit, zo heeft Sonja Hottenhuis samen met Dirk Slagman een interview
gegeven aan de Stentor. En wordt samengewerkt met het Larense Broek, Wakker Loarne
en HoBaMa (houdt Barchem mooi en aantrekkelijk) om de gezamenlijke zorgen te uiten
en sterker te staan tegenover de energie-industrie. De NLVOW (Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines) begeleidt ons inmiddels bij onze aanpak.
Recent heeft de wethouder van Zeijts aan het overleg van de klankbordgroep
deelgenomen. De wethouder heeft ons daarbij het volgende laten weten: er zal dit
voorjaar een intensieve inspraakprocedure komen. Alleen met voldoende draagvlak van
de bewoners kunnen er molens komen. Meepraten is dus van het grootste belang. De
gemeente zal de bewoners een eigen enquête sturen en twee inspraakavonden
organiseren, één voor wind en één voor zon. Dit alles digitaal vanwege de Corona-situatie.
Inwoners kunnen hun mening ook schriftelijk, per mail of telefonisch aan de gemeente
laten weten. Vanuit de klankbordgroep zullen we t.z.t. zoveel mogelijk hulp bieden bij dit
proces.
In april zal de gemeente een definitief besluit over de plaatsing van molens in de
gemeente Lochem kenbaar moeten maken. Wij houden u graag op de hoogte!
Als er BEO-leden zijn die mee willen doen aan de klankbordgroep energie, dan kan dat
natuurlijk nog steeds. Alle hulp is welkom! Gaarne dan een berichtje naar
info@beo-exel.nl
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Kinderpagina
Zet een lege schoenendoos op zijn
kant (zonder deksel) en beschilder de
binnenkant. Het grootste deel wordt
blauw, de kant waar de doos op staat
wordt groen. Natuurlijk kan je de
buitenkant van de doos ook nog mooi
versieren!
Maak van een lege wc-rol een
Sinterklaas. Als hoofd kan je een
bolletje watten in een stukje stof (of in een papieren zakdoekje) gebruiken.
Eerst het rolletje met wit papier beplakken, dan van rood papier een mantel
en een mijter maken en erop plakken. De baard kan je maken van
bijvoorbeeld watten of gewoon van wit papier. Als je de smaak te pakken
hebt kan je er nog Pieten bij maken. Pak wat kleine (lucifer-)doosjes in als
cadeautjes en maak een slinger voor
bovenin de doos.
Met Kerst vervang je Sinterklaas voor
bijvoorbeeld een engel of je zet een
kerststal in de doos (onderin kan je
wat hooi of stro leggen). Maak van
papier een paar sterren en hang die
aan een touwtje vanaf de bovenkant.
Na Kerst maak je van een wc-rol een
sneeuwpop en leg je onderin de doos
een laag watten als sneeuw. Van
papier of plukjes watten maak je
sneeuwvlokjes die je aan een touwtje
vanaf de bovenkant van de doos
ophangt.

Voor foto’s en/of aanwijzingen voor het maken van verschillende onderdelen
kan je kijken op de Facebookpagina van Peet’s Workshop.
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BEO COLOFON
Secretariaat BEO

Redactie:

Anne Bruggink
Hooislagen 2a
7142 NJ Lochem
info@beo-exel.nl
tel. 462051

Appie Kleine Haar
tel. 253508
Ruud van Noord
tel. 421345
Anita Vrielink
tel. 259088
Monique Gerfen
tel. 06-55742143
Mannie Slagman
tel. 421102
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:
zondag 28 februari 2021
Aanleveren kopij per mail naar
redactie@beo-exel.nl of bij een van
de redactieleden.

Buurten:

Contactpersonen:

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

Judith Nijkamp
tel. 06-81530692
Hilde Buitelaar
tel. 06-82747074
Herman Woestenenk tel. 421206
Janet Vrielink
tel. 421529
Vacant
Flos v.d. Vliet
tel. 421137
Dinie Welmer
tel. 257426
Martin Woestenenk tel. 421256
Ruud van Noord
tel. 421345

Nieuwe leden:
Ronald van Manen, Hooislagen 14

Buurt: Exelseweg/Hooislagen

Jonah Heidweiller en Tina Hiddema, Exelseweg 23 Buurt: Exelseweg/Hooislagen
Erik van de Vrugt en Marcelle Staal, Dwarsdijk 6

Buurt: Verwolde Noord

Jolien Fleerkate, Rengersweg 33

Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol

Bezoek ook eens de website:
www.exelplaza.nl
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