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Van de redactie 

De wereld in 3D 

In het vorige BEO-boekje sprak Ruud het vertrouwen uit dat de 
volgende uitgave wel eens vol met activiteiten zou kunnen staan 
die wél doorgaan. En hij had gelijk. Bij het doorlezen van alle 
artikelen vol enthousiaste en creatieve ideeën kun je niet om de 
enorme berg energie heen. Wauw! Ook Exel ontwaakt uit de 
opgelegde “winterslaap” en start vol energie weer op. Natuurlijk 
kan nog niet alles en is het nog even spannend wat de toekomst 
ons brengt, maar toch… 

Ook de redactieleden weken zich weer langzaam los van het 
computerscherm waarop Teams een jaar lang onze online 

redactievergaderingen faciliteerde. Wat onwennig kijken we elkaar aan terwijl we aan de 
vergadertafel bij Lu Lin zitten… Het beeld van de redactieleden is weer driedimensionaal. En 
dat kijkt toch net even prettiger. Het is fijn om jullie weer (in het) echt te zien. 

Fijne zomer! 

Monique Gerfen 
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Augustus 
Zondag 22 augustus 
Fietstocht, Lu Lin, 10.00-12.00 uur 
Woensdag 25 augustus 
Zomer in Gelderland 
 

September 
Woensdag 8 september 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 
Zondag 19 september 
Exel rit, Lu Lin, 11.00 uur 
Woensdag 22 september  
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 
Donderdag 23 september 
AED herhalingscursus, Dorpshuis,  
20.00 uur 
Zondag 26 september 
Wandeltocht ‘Rond om Exel’, Lu Lin,  
9.00-12.00 uur 
 

Oktober 
Woensdag 13 oktober 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 
Zaterdag 16 oktober 
Plantenruilochtend, oprit Oude 
Lochemseweg 2a (naast Lu Lin),  
10.00-11.30 uur 
 
Woensdag 27 oktober  
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 

Zaterdag 9 oktober 
Exels festijn 
Zondag 10 oktober 
Exels festijn, thema: Deutsche Feste 
 

November 
Woensdag 10 november 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 
Woensdag 17 november 
Workshop porselein stippen, Oude 
Lochemseweg 2a, 19.30-21.30 uur 
Woensdag 24 november  
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 
 

December 
Woensdag 8 december 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 
Zondag 12 december 
Kerstmarkt 
Woensdag 22 december 
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 
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Stand van zaken 

 

In de laatste uitgaven van het BEO-boekje was er in de stand van zaken weinig anders te 
melden dan mededelingen wat er allemaal niet doorging. Gelukkig kunnen we bij aanvang van 
deze zomer een hoop positieve mededelingen doen, waarbij het zeer goede nieuws is, dat we 
in de loop van de zomer en het najaar weer vele activiteiten tegemoet kunnen zien. 
Kanttekening is natuurlijk wel dat de huidige versoepelingen standhouden en dat de 
vaccinaties het werk blijven doen, zodat een nieuwe golf van Covid-besmettingen uitblijft.   
 
Op de rol staan o.a. opnames in Exel voor het programma Zomer in Gelderland, een fietstocht 
in augustus, de jaarlijkse wandeltocht in september, een feest in oktober en ook vanuit de 
ouderencommissie en creacommissie zijn er activiteiten. Uiteraard staat alles verder 
omschreven later in deze uitgave, en worden activiteiten later ook nog via de nieuwsbrief 
aangekondigd. Een bedrijfsbezoek staat (nog) niet op de rol, maar we zullen kijken of dit najaar 
alsnog iets te realiseren is.  
 
De ALV is helaas dit jaar weer schriftelijk 
gehouden. Het belangrijkste hier is dat we 
een nieuwe penningmeester mogen 
verwelkomen: Sandra Schepers. Ook hebben 
we afscheid moeten nemen van Alie 
Fleerkate en Marieke Zweverink, die beiden 
hun 6 jaar-termijn met volle inzet hebben 
afgerond. Wij danken Alie en Marieke voor 
het vele werk en wensen Sandra veel succes 
en plezier bij ons.  
 
Wij hebben een aantal lopende zaken (o.a. via digitale vergaderingen met de gemeente) nog 
wel kunnen opvolgen. Zo is er de mogelijke woningbouw in het Tommelerbos, maar hiervoor is 
nog geen nieuw bestemmingsplan. De gemeente loopt achter, en dit laat nog wel enige tijd op 
zich wachten. We hebben ook nog geen inzage gehad in het voorstel voor het 
bestemmingsplan. Wordt dus vervolgd. De nieuwe rondweg maakt wel vorderingen, waarbij de 
aanbesteding is gestart. Ook zijn er al werkzaamheden aan de Kwinkweerd vanwege het 
omleggen van kabels etc. Alles zou klaar moeten zijn in 2024. Op het gebied van de Regionale 
Energie Strategie zijn we via de klankbordgroep actief gebleven. Deze zomer moet de 
gemeente de plannen indienen, waarbij we op diverse manieren onze visie hebben ingebracht. 
Insteek is nog steeds om de komst van mega-grote windmolens in het BEO-buitengebied te 
voorkomen. Later in dit boekje volgt nog meer informatie.   

 
Rest ons nog om iedereen een fijne 
en Covid-vrije zomer toe te wensen! 
 
Het bestuur 
 
 

OPROEP: 
Het bestuur is nog niet op volle sterkte. Wij zijn dan 
ook op zoek naar gegadigden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden bij ons via info@beo-exel.nl 
of bij één van de bestuursleden. 

mailto:info@beo-exel.nl
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AED nieuws 

Jaarlijkse (herhalings)cursus 
AED / Reanimatie  
op 23 september 

Nu de coronaregels zijn versoepeld is het 
weer mogelijk om een reanimatiecursus te 
volgen. Het is belangrijk om goed getraind te 
blijven en daarom is het advies van 
HartslagNu om, als het kan, elk jaar een 
herhalingscursus te volgen. Onze vaste trainer 
Gijs te Brake geeft deze cursus op donderdag 
23 september 20.00 uur in het Dorpshuus bij 
Lu Lin. 

Op zo’n avond geeft de trainer uitleg over de 
reanimatie en het gebruik van de AED en 
wordt dat ook geoefend met trainingspoppen. 
En uiteraard wordt er op de hygiëne gelet en 

worden de coronaregels die dan gelden 
toegepast. 

Er zijn zo’n veertig mensen in Exel en 
omgeving die zich indertijd als AED/
Reanimatie hulpverlener hebben opgegeven. 
De meeste van hen volgen de 
herhalingscursus via het werk. Voor de 
anderen organiseert de BEO de cursus door 
Gijs te Brake. Ook als je belangstelling hebt en 
voor het eerst mee wilt doen, kan je je 
gewoon opgeven. Overigens stuur ik de mij 
bekende hulpverleners in augustus nog een 
email ter herinnering. 

Wil je meedoen aan de (herhalings)cursus of 
heb je nog vragen, stuur dan even een 
berichtje naar  gertvegter@kpnplanet.nl. 

Gert Vegter 

Even voorstellen 

Mijn naam is Sandra Schepers (36 jaar) en vanaf heden ben ik 
de penningmeester van de BEO. Alie Fleerkate stapt na vele 
jaren penningmeester te zijn geweest uit het bestuur, en ik 
neem dit (als buurvrouw) van haar over! 

Samen met mijn man Marco, dochter Evelien, zoon Maikel en 
hond Lena wonen wij al weer 5 jaar aan de Rengersweg 32. Dit 
is tevens het hart van ons hoveniersbedrijf en plek waar 
Weekblad In de Kijker kantoor houdt.  

Met twee jonge kinderen (van 7 en 5 jaar), en twee bedrijven is 
hier altijd iets te doen. Evelien en ik dansen allebei graag, en 
Maikel is nog druk bezig met zijn zwemdiploma. Daarnaast ben 
ik gek op lezen, en vind ik het heerlijk om met vrienden en 
familie de bbq aan te steken. 

2020 heeft bij mij volledig in het teken gestaan van onze verbouwing. Nu we alles weer onder 
controle hebben lijkt het mij een gezellige uitdaging het penningmeesterschap van Alie over te 
nemen. Ik vind het heerlijk om betrokken te zijn bij een buurt waar ruim aandacht is voor de 
kinderen en er regelmatig voor jong en oud iets wordt georganiseerd. Laten we hopen dat we 
elkaar binnenkort weer regelmatig treffen, met de Zomer in Exel, het alternatieve Exelsfeest of 
met Sint Maarten. Ik heb er zin in!  

mailto:gertvegter@kpnplanet.nl
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Wordt verwacht 

Zomer in Gelderland komt naar Exel!  
 
Zomer in Gelderland toert van 3 tot en met 
27 augustus, vier dagen in de week, door de 
hele provincie. Op 25 augustus is Exel aan 
de beurt! Voor wie het programma kent 
weet wat het betekent, echter heeft corona 
ook voor dit programma een aantal 
wijzingen gebracht.  
 
Inmiddels zijn we gestart met de 

voorbereidingen en bezig om verschillende teams bij elkaar te brengen. Tijdens de uitzending 
zal er een team aanwezig zijn op locatie onder leiding van onze aanvoerster: Anneke Eggink, 
maar ook een thuisteam zal zijn bijdrage leveren.  
 
Het programma kenmerkt zich altijd door de mooie decors en hier wordt straks ook met een 
fanatieke groep aan gewerkt! 15 juli zullen we van Omroep Gelderland te horen krijgen met 
welk thema we een decor mogen bouwen. Dit alles heeft te maken met de geschiedenis van 
Exel.  
 
Dit spektakel vindt 25 augustus plaats in het dorpsbos van Exel! Hoe alles er exact uit gaan 
zien, bijvoorbeeld met het aantal kijkers op locatie is nog even afhankelijk van de 
coronamaatregelen op dat moment. Wil je op de hoogte blijven? Laat het weten via de mail of 
volg onze facebookpagina Zomer in Exel. 
  
Mocht je nog een bijdrage willen leveren of vragen hebben? Laat het weten via: 
zomerinexel@beo-exel.nl 
 
Alvast bedankt aan iedereen die helpt om dit mogelijk te maken!  
 
Jos Vrielink, Ronald Heijink en Jolien Fleerkate 
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Plantenruilochtend in Exel 
Op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 11.30 uur is er op de oprit van de familie Ubbels aan de 
Oude Lochemseweg 2a in Exel, rechts naast restaurant Lu Lin, de jaarlijkse plantenruilochtend. 
Naast tuinplanten kunnen dit jaar ook kamerplanten, zaden, stekjes en pompoenen geruild of 
ingebracht worden. Heeft u niets te ruilen, geen probleem. Dan is er de mogelijkheid om tegen 
een kleine vergoeding iets te kopen.  
 

Workshop porselein stippen 
Op woensdagavond 17 november geeft Petra Ubbels een workshop 
porselein stippen. Met porseleinverf maak je een stippenpatroon 
op een porseleinen serviesstuk. De workshop vindt plaats in de 
cursusruimte bij haar thuis aan de Oude Lochemseweg 2a in Exel. 
De avond start om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. De 
kosten zijn 15 euro per persoon inclusief materiaal. 
Je kunt je rechtstreeks opgeven bij Petra.  
T: 06 13216250 
E: peetsworkshop@hotmail.com 

 

Kerstmarkt zondag 12 december 2021 
We weten nog niet hoe we de kerstmarkt in kunnen gaan vullen dit jaar, maar we hebben in 
ieder geval al wel een datum vastgelegd die je alvast kunt noteren in de agenda. 
Jullie horen nog van ons. 
 
De creatieve commissie 

Wandeltocht ‘Rond om Exel’ 
 
Op zondag 26 september 2021 organiseert de wandelcommissie van de BEO de jaarlijkse 
wandeltocht "Rond om Exel" in onze mooie omgeving. Het is mogelijk om te kiezen tussen vier 
afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. De routes gaan over wegen, verharde en onverharde paden en 
slingeren over de landgoederen Ampsen en Verwolde, met daartussen een mooi buitengebied 
met landerijen en bossen. Halverwege is er een pauzeplaats met catering (m.u.v. 5 km). De 
start is tussen 9.00 en 12.00 uur bij restaurant Lu Lin. Deze wordt verdeeld in tijdslots.   
Starttijden zijn:   

- 25 km tussen 9.00 en 10.00 uur 
- 10 en 15 km tussen 9.00 en 12.00 uur 
- 5 km tussen 11.00 en 12.00 uur 

Inschrijven hebben we het liefst online via de website van de KWBN (wandel.nl) waarbij ook 
het inschrijfgeld betaald kan worden. Het inschrijfgeld is 4 euro (KWBN-leden 3 euro), inclusief 
1 consumptie voor BEO-leden. Mensen uit het BEO-gebied kunnen zich ook op de dag zelf nog 
inschrijven bij het startbureau op de startplaats. 
Informatie kan worden aangevraagd via wandeltocht@beo-exel.nl of via 06-30909189. 
Wij hopen veel leden te zien op de wandeltocht. 
 
De wandelcommissie 

mailto:peetsworkshop@hotmail.com
http://wandel.nl
mailto:wandeltocht@beo-ecel.nl
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Blik terug 

Ruim 50 deelnemers voor de bermopruimactie 
 
In 2020 ging de berm-
opruimactie vanwege 
de Corona niet door, 
maar dit jaar, op za-
terdag 20 maart, werd 
het weer veilig genoeg 
geacht om zo’n  
groepsactiviteit te 
doen. Bij vorige edities 
aten we na het 
opruimen gezamenlijk 

55+ activiteiten 

We gaan weer beginnen en wij hebben er zin 
in!  

Bij de huidige corona stand van zaken vinden 
wij het veilig genoeg om in september 2021 
weer te beginnen met onze bijeenkomsten. 
Mocht de situatie anders worden, dan 
kondigen wij dat kort van tevoren aan in 
Weekblad In de Kijker en de Berkelbode. 
Voorlopig gaan wij echter uit van de volgende 
dagen: 
op woensdag 8 september a.s. gaan wij van 
start met de kaart-/rummikubmiddag, van 
14.00 tot 16.15 uur; 
op woensdag 22 september a.s. volgt dan de 
eerste koersbalmiddag, ook van 14.00 tot 
16.15 uur. 

Daarna blijven we op elke tweede woensdag 
van de maand de kaart-/rummikubmiddag 
houden en op elke vierde woensdag van de 
maand het koersballen.  

Iedereen is welkom, dus ook niet-leden en 
mensen van buiten het BEO-gebied. En u kunt 

natuurlijk ook gewoon binnenlopen om een 
keer te kijken of dit iets voor u is en een kopje 
koffie met ons mee te drinken. Ook kunt u 
tijdens deze middagen boeken lenen/ruilen in 
het Dorpshuis. De boekenkasten zijn nog 
steeds goed gevuld. 

Tot ziens op 8 of 22 september en hartelijke 
groeten van Toosje, Annemarie, Gerda en 
Janny 

BEO-busreis 2021 

Hoewel we in september 2021 wel weer 
gaan starten met de spelmiddag en 
koersbalmiddag, zal ook dit jaar de busreis 
niet doorgaan. De gemaakte plannen 
worden uitgesteld en hopelijk kunnen we 
in 2022 alsnog veilig met elkaar op stap. 
Zodra daar meer over bekend is, kondigen 
we dat aan in het BEO-Nieuws en in de 
weekbladen. 
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Hazenbal goes digital 

Door de coronacrisis leek het Hazenbal voor 
het 2e jaar op rij niet door te gaan. Wij als 
commissie balen daar enorm van, want na een 
jaar stilzitten beginnen de creatieve breinen 
vol te raken met ideeën die niet uitgevoerd 
kunnen worden en beginnen we die geur van 
een feesttent (ook al is dat een warme damp 
van zweet en bier) behoorlijk te missen. Toen 
begin dit jaar duidelijk werd dat het Hazenbal 
door de maatregelen weer niet door kon gaan 
werd er dan ook meteen nagedacht over 
verschillende alternatieven. Een drive thru 
met afhaal van een Hazenbal pakketje, een 
paasontbijt in de buitenlucht op de plek van 
het Hazenbal, eieren zoeken voor 
gevorderden, noem maar op.. Uiteindelijk 
kwam het idee voor het Online Hazenbal. In 
een relatief korte periode is, met name door 
een deel van de commissie, veel werk verzet 
en zijn veel dingen geregeld om een livestream 
op te zetten waarop de band “The Green 
Monkeys” live te zien was. Deze band zou 
anders ook live bij ons op het podium staan en 
we zijn dan ook erg blij dat zij mee wilden 
werken aan de online versie van het Hazenbal. 
Na het bezoeken van een aantal locaties 
hebben we de perfecte plek gevonden bij 
Langenkamp in Laren en dankzij Mike Koeslag 
en Christiaan Slot werden we voorzien van 
prachtige beelden en een goede en een 
stabiele live-stream. Rond 21.00 uur trapten 
de muzikanten af en wat zijn ze goed! De grote 

vraag was natuurlijk hoeveel mensen er 
zouden kijken en ook dat bleek top te zijn. 
Over de hele avond waren er gemiddeld 150 
streams. Ervan uitgaande dat iedereen de 
coronaregels een klein beetje overtrad en met 
minimaal 6 man voor de tv, laptop of 
computer zat hadden we zelfs meer bezoekers 
dan normaal. Het volgende goede nieuws is 
dat “The Green Monkeys” volgend jaar alsnog 
live op het Hazenbal te zien zullen zijn dus mis 
het niet en zet het vast in uw agenda! 

Via deze weg willen wij The Green Monkeys, 
Gemeente Lochem, Familie Langenkamp, Mike 
Koeslag en Christiaan Slot nogmaals hartelijk 
danken voor de medewerking. 

Op naar 1e paasdag 2022 met hopelijk een 
mooi paasvuur en weer een gezellig feest in 
het dorpsbos! 

De Hazenbalcommissie 

in de Mölle een kop snert en nuttigden we een drankje. 
Aangezien dit door Corona nog niet mogelijk was, had de 
BEO besloten 40 afhaal-tegoedbonnen van 5 euro van Lu-lin 
te verstrekken. Dat bleek nog lastig, want met ruim 50 
deelnemers was de opkomst veel hoger dan verwacht. We 
verzamelden ons op de parkeerplaats bij Lu-Lin en gingen om 
10.00 uur op pad met hesjes, prikkers en lege vuilniszakken. 
Dit jaar konden we dan ook bijna alle wegen in het BEO-
gebied van vuil ontdoen. De hoeveelheid afval viel mee. Er 
was hiervoor door de gemeente Lochem weer een container 
bij Elweco-Medo geplaatst. Rond het middaguur was  
iedereen klaar. 
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Wordt vervolgd ... 

Veel mezenbroedsels verloren? 

Het nestkastjesproject van de BEO 
was vorig jaar bijzonder geslaagd. Wij 
zijn als BEO-redactie opnieuw op 
onderzoek uitgegaan om te kijken 
hoe het dit jaar gesteld was met het 
broedsucces en wel op 19 juni.  

Wat wij zagen was dat de meeste 
nestkastjes voor het broedseizoen 
netjes schoongemaakt waren. De 
betrokkenheid bij het project mag je 
dus wel groot noemen. Ook waren 
wederom alle, op één na, bezet. Ook 
dit is een goed resultaat. Maar toch 
waren broedresultaten anders dan 
vorig jaar. In het overgrote deel van 
de nestkastjes lagen nog eieren. 
Echter geen van de nestkastjes was 
op dat moment bezet door een 
broedende mees. Normaal 
gesproken duurt het broedseizoen 
van half april tot juli. Vorig jaar zijn 
we weliswaar 14 dagen later rond 
geweest, maar toen waren nagenoeg 
alle nestkastjes verlaten en de 
vogeltjes uitgevlogen. Het is 

natuurlijk een koud voorjaar geweest en dus is het 
broedseizoen later begonnen, maar omdat wij geen enkel 
nestkastje aantroffen waar een mees zat te broeden, en 
dat laatste zou je dan toch verwachten, zijn de volgende 
twee scenario’s mogelijk: 

• De mezen hebben om een of andere reden het 
eerste broedsel verlaten; dit zou jammer zijn, 
want dat was best wel een groot aantal;  

• De mezen zijn aan het tweede broedsel 
begonnen en zijn nog bezig met het voltooien 
van het legsel; het aantal eieren was vaak klein, 
maar dan zijn ze wel allemaal tegelijk weer 
begonnen. 

Om te weten hoe het uitpakt, zullen we nog een paar 
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nestkastjes moeten controleren. 

Gelukkig hebben we wel nestkastje gezien met jongen 
of nestkastjes waar de eerste ronde al was uitgevlogen. 

Het was leuk om te zien dat de kastjes waar een specht 
het gat opgeruimd had, allemaal bezet waren door 
andere vogels dan mezen b.v. bonte vliegenvanger, 
gekraagde roodstaartjes, boomklever of andere 
holenbroeders. Hierdoor is de diversiteit van de 
gebruikers wel toegenomen. Misschien heeft de late 
start van het broedseizoen van de mees deze vogels 
meer kans gegeven op het bemachtigen van een 
nestkastje. Ook dit jaar was er weer één kastje in beslag 
genomen door de eikenprocessierups, maar nu was het 
een andere. 

Verder hebben wij op verzoek met de 
endoscoopcamera nog een kijkje genomen in een net 
geplaatste steenuilenkast en egelkast. Helaas waren deze 
nog niet bezet. 

Het wordt dus vervolgd. 

Mannie Slagman en Ruud van Noord 

Eikenprocessierups met eitjes. 

12e Exelrit 

Zondag 19 september wordt er in Exel 
weer de Exelrit gehouden door de Jawa/
CZ club Nederland en MC De Klassieker 
voor alle merken klassieke motoren. De 
rit is plm. 89 km lang en gaat door de 
Achterhoek en Twente. 

Start en inschrijving bij Restaurant Lu Lin, 
Oude Lochemseweg 4 (0573-251026 of 
www.Lu-Lin.nl). 
Inschrijfgeld 5 euro. Inschrijven vanaf 
10.00 uur, start 11.00 uur.  
Meer informatie bij Dick Amtink, 
dick.amtink@kpnmail.nl of  
tel. 0573-253563 / 06-25311765. 
 
Mochten de coronamaatregelen 
veranderen, kijk dan eerst op de site 
www.jawaczclub.nl 

http://www.Lu-Lin.nl
mailto:dick.amtink@kpnmail.nl
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Soms leer je de mensen kennen door de hobby die ze hebben. In 

deze nieuwe rubriek belichten we de hobby van een inwoner van 

Exel en omgeving. In deze editie stelden we ons op de hoogte van 

de hobby van Vincent De Goeij, wonende op ‘t Veld  21. 

Vincent is werkzaam als medewerker toezicht en handhaving bij Waternet. In 2019 wordt hij 
opgeleid als dronepiloot. De drone wordt in het werkgebied ingezet ter ondersteuning van de 
medewerkers bij hun toezicht. Vincent is gecertificeerd dronepiloot. Hiermee kan hij binnen 

Nederland en Europa vliegen met drones tot 25 kg. De drones 
waarmee Vincent vliegt zijn rond 1,5 kg. Deze voldoen aan de 
huidige regelgeving, onder andere een RDW (Rijksdienst voor het 
Wegverkeer) registratie. Tijdens het vliegen met de drone moet 
hij voldoen aan de regels van de lucht- en verkeerswet.  

Naast de inzet van de drone voor zijn werk wordt deze ook 
ingezet voor de hobby. Vincent maakt o.a. filmpjes van Exel in de 
sneeuw die te zien zijn op de facebookpagina van Agro Media 
Service. Op mijn vraag of Vincent iets meer kan vertellen over zijn 
hobby vertelt hij dat hij graag iets wil delen hierover, maar dat het 
inmiddels niet alleen maar een hobby is.  

Vincent vertelt namelijk dat hij bezig is met het opzetten van een 
eigen onderneming, waarin hij naast het maken van 
promotiefilms voor het bedrijfsleven, boeren en particulieren en 
daarnaast ook onderzoek uit kan voeren en advies uit kan 
brengen. Enkele voorbeelden: zo is hij samen met buurman John 
Schot bezig om een methode te ontwikkelen waarbij 
luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd kunnen worden door middel 
van een drone. Heel actueel met de discussie over het 
luchtkwaliteit en stikstofproblematiek die landelijk wordt 

gevoerd!  Verder biedt Vincent ook mogelijkheden aan om gewasontwikkeling en 
bodemgesteldheid visueel inzichtelijk te brengen vanuit de lucht door middel van een drone. 
Dit geeft een andere kijk op het gewas, bodem en grondbewerkingstechniek. Vincent is ook 
betrokken bij een pilotproject van een aantal loonwerkers. 

Vooralsnog blijft Vincent gewoon in dienst bij 
Waternet, maar hij is er mee bezig om zijn 
werkzaamheden als dronepiloot verder uit te 
breiden. De hobby is behoorlijk uit de hand 
gelopen en inmiddels heeft het zelfs geleid tot het 
starten van bedrijfsactiviteiten, met de ambitie om 
dit verder op te bouwen. We zullen de komende 
jaren dus vast wel meer van hem horen en zien! 

Mannie Slagman 

‘t is lefebri-je ... 

Tips over mensen met 
een bijzondere hobby 

zijn welkom op 

redactie@beo-exel.nl 

mailto:redactie@beo-exel.nl
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Verhalen gezocht 
Omdat we vermoeden dat er zich onder onze lezers ook schrijvers bevinden, heeft de 
redactie het plan opgevat om hiernaar op zoek te gaan. We zijn op zoek naar verhalen over 
Exel en omstreken. Maar.., die schud je niet zomaar uit de mouw. Vandaar onze oproep: 
Stuur leuke (fictieve) verhalen (max. 800 woorden) met een Exelse twist naar de redactie. 
Wij kunnen deze dan plaatsen in een volgende editie van dit boekje of op de website. Wie 
weet schuilt er een ‘bestseller schrijver in jou’. Stuur je tekst naar redactie@beo-exel.nl  
We zijn benieuwd!Uit de mouw…. 

 

Uit de mouw.... 

We trappen af met een verhaal van Jan Buuijers (pseudoniem). Hij 
heeft zich laten inspireren door wat herinneringen aan de lagere 
school in Exel.  

(Overeenkomsten met bestaande personen of gebeurtenissen 
berusten op louter toeval). 

Alaska 

“Wie wil er even naar de bakker om een pakje sigaretten te halen voor de juffrouw?” 
Onmiddellijk steken alle acht leerlingen van de 3e klas de vinger op. Spiedend kijkt de juffrouw 
over haar brilletje. Ik maak me zo groot mogelijk, zodat ze me niet over het hoofd kan zien. 
“Alaska menthol met filter”, zegt ze terwijl ze wat kleingeld in mijn hand stopt. “Ga maar snel, 
want ze zijn op. En goed vasthouden, zodat je het niet verliest.” Ik knik en voel mij een hele 
vent met zoveel verantwoordelijkheid.  

Een paar minuten later loop ik langs de Oude Lochemseweg en kijk ik naar rechts over de 
weilanden en zie ik voor mij de fietsenmaker al opdoemen. Bij het café daar tegenover, is 
alles nog rustig. En dan ben ik er al. Ik sta voor het kleine kruidenierswinkeltje op de hoek van 
de Oude Lochemseweg en de Exelseweg en zie dat er een paar fietsen tegen het stalen hek 
staan. “Mooi, dat gaat dus wel even duren”, dacht ik. Voor de klanten, waar achter ik aansluit, 
wordt door de mevrouw achter de toonbank uitgebreid de tijd genomen om een praatje te 
maken. Dat geeft mij de tijd om me te vergapen aan het snoep in de glazen vitrine. Het geld 
van de juffrouw brandt in de zak van mijn korte broek. Zal ik…..? Mijn ‘criminele’ plan wordt in 
de kiem gesmoord met de vraag: “En Jantje, wat zal het weaz’n?” “Eh, … een pakje sigaretten” 
stamel ik. “Oh, is ‘t veur de juffrouw?” Ik knik. “Alaska menthol met filter dus”, concludeert 
ze. Ze geeft mij het pakje en ik haar het geld. “Goed vastholl’n heur, niet verleez’n!”  

Terug naar school loop ik niet te snel. Ik wil de korte periode van verantwoordelijkheid zo lang 
mogelijk rekken. Ondertussen houd ik het pakje stevig vast in mijn kleine knuistje.  
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Terug in school ga ik direct naar het middelste lokaal waar de 
juffrouw lesgeeft aan de eerste 3 klassen. “Ah daar ben je eindelijk! Is 
het gelukt?” Ik knik en ontspan mijn vingers waarmee ik het pakje 
gedurende de tocht stevig had vastgehouden. Verschrikt kijken we 
beiden naar het verfrommeld pakje. De ijsbeer is bijna niet meer te 
onderscheiden. “Volgens mij heb je iets te goed je best gedaan, Jan.” 
Toch opent ze het pakje en haalt er en sigaret met afgebroken filter 
uit. Tot mijn grote opluchting blijkt de sigaret nog gewoon te roken 
en de vertrouwde tabaksgeur vermengd met pepermuntjessmaak 
vult het klaslokaal. Dan weet ik het zeker: “Ik ga later ook roken”.  
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Verborgen pareltjes gezocht in Exel en directe omgeving  

Sinds kort beschikt de gemeente Lochem over een 
regiocoördinator toerisme en recreatie bij Achterhoek 
Toerisme. Dat ben ik Laura van der Linde. Een deel van 
mijn taak is om ervoor te zorgen dat onze gemeente, op 
een passende manier, goed tot haar recht komt in de 
marketinguitingen van Achterhoek Toerisme. En 
natuurlijk ook via de lokale kanalen. 

Tips gevraagd 
Vaak worden dezelfde ‘highlights’ in de etalage gezet. 
Maar er is zoveel meer dat onze gemeente uniek maakt. Naar die, vaak kleinschalige, 
initiatieven – de pareltjes - ben ik op zoek. Een bijzonder overnachtingsadres, een atelier, 
streekproducten, opengestelde (pluk)tuinen, (thuis)restaurant, verhalen of plekjes in het 
landschap. Eigenlijk maakt het niet uit als het maar bij kan dragen aan een leuke ervaring 
voor inwoners en bezoekers van de gemeente. Ik zou het erg leuk vinden wanneer je me 
attendeert op dit soort parels.  

Die input gaat bijdragen aan de manier, waarop we Lochem samen op de recreatieve kaart 
kunnen zetten. Een garantie dat een tip gelijk in uitingen van de Achterhoek naar voren 
komt kan ik nog niet geven. 

Op de hoogte blijven 
Om recreatief ondernemers en andere geïnteresseerden beter te informeren over wat er 
speelt binnen de recreatieve sector, komt binnenkort de eerste digitale nieuwsbrief uit. 
Daarvoor kun je je inschrijven door me een mailtje te sturen of via deze link. De nieuwsbrief 
bevat informatie vanuit VVV, gemeente en Achterhoek Toerisme. 
 
Contact 
Wil je meer weten of heb je een tip? Mail of bel me gerust. Laura van der Linde, 
l.vanderlinde@achterhoek.nl, 06 525 472 12 
Werkdagen maandag, woensdag en vrijdagochtend. 

https://forms.gle/RajU6JKX6obFDo476
mailto:l.vanderlinde@achterhoek.nl
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Nieuws 

Discussie windturbines  
nog in volle gang 

De klankbordgroep duurzame energie richt 
zich op een eerlijk en fatsoenlijk proces voor 
het verduurzamen van onze omgeving. Dit is 
nodig omdat de gemeente koerst op het 
plaatsen van vier mega windturbines (250 tot 
270 meter hoog) in ons landschap. Dit zijn 
energiecentrales die niet op land thuishoren. 

In omliggende gemeenten Holten-Rijssen, 
Deventer, Voorst, Zutphen en Berkelland zijn 
de windturbines door bewonersinitiatieven en 
protesten van de baan. De gemeente Lochem 
ontwikkelt een beleidskader grootschalig wind 
en zon en werkt nu de methodiek van de 
maatschappelijke tender uit. Heel concreet 
betekent dit dat de gemeente het initiatief 

neemt voor zon en wind in onze buurt. De 
gemeente zegt: we willen zoveel capaciteit (is 
12 MWh = vier windturbines) en dit zijn de 
meest waarschijnlijke locaties. Dan volgt een 
concreet kader (waaraan moet e.e.a. 
voldoen), een marktconsultatie en een tender. 
Als er meerdere “wind” exploitanten zijn is er 
schaarste op de locatie waar de turbines 
gepland staan. En kan de gemeente 
aanvullende voorwaarden uit onderhandelen. 
Bijvoorbeeld: mede eigenaarschap van 
inwoners.  

25 zienswijzen met haalbare alternatieven 
De gemeente stoomt op terwijl heel veel 
inwoners tegen windturbines zijn. De 
klankbordgroep heeft verschillende acties 
ondernomen om de gemeente op andere 
gedachten te brengen. Op de RES (het 
regionale energieplan) zijn door Exel en 
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omgeving 25 zienswijzen tegen de 
windturbines ingediend met allerlei haalbare 
alternatieven om duurzaam energie op te 
wekken. Vooral zon op dak, kleinere 
windmolens en het adopteren van wind op 
zee zijn kansrijk om de windturbines te 
vervangen. Er zijn verschillende 
wetenschappelijk onderbouwde notities bij de 
gemeente bekend waarin ook dokters zeggen 
dat windturbines ernstige 
gezondheidsklachten opleveren voor mens en 
dier. Ook landelijk trekt een groep artsen de 
RIVM-rapporten in twijfel en wil men 
onderzoek laten doen door epidemiologen. 
(Zie de website wind wiki).  

In de notitie verduurzamen (staat op de 
website beoenergie.nl, bij lokaal nieuws) is 
het idee van een bewonersakkoord met 
samenwerkingsroute door de klankbordgroep 
uitgewerkt. De notitie gaat uit van 
samenwerking tussen gemeente en kernen 
om te komen tot de opwek van duurzame 
energie in elke kern om daarmee de 
windturbines te voorkomen. Deze notitie is 
met Henk van Zeijts besproken.  

Uitspraak Raad van State vraagt om nieuwe 
normen 
Door de uitspraak van de raad van State op 30 
juni dreigt de aanleg van windparken op land 
stil te vallen. De staat moet de milieunormen 
voor de aanleg van windmolens op land 
opnieuw vaststellen. Volgens de hoogste 
bestuursrechter moet de overheid eerst met 
nieuwe normen voor bijvoorbeeld 
geluidsoverlast en slagschaduw komen.  Deze 
uitspraak opent de weg voor een positieve 
uitwerking van het normenkader van de 
Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn van 
2001 (SMB) en de daarmee samenhangende 
EU-richtlijnen, zoals voor burgerzeggenschap 
(Aarhus). De uitspraak legt ook de 
ondeugdelijkheid van de RES besluiten bloot. 
De normstelling van de SMB-richtlijn van de 
EU is het kompas van de gemeenteraden.  
Daar is tot nu toe door de gemeenteraad van 
Lochem geen uitvoering aan gegeven.  

Nu de Raad van State om is moet serieus 
gewerkt worden aan de invulling van de 
normen van de EU-richtlijnen. Die houden in 
dat met wetenschappelijke zekerheid moet 
vaststaan dat een plan het bestaande 
beschermingsniveau van een gebied niet aan 
mag tasten, wel verbeteren. En dat er echte 
burgerparticipatie moet plaatsvinden. 
Gemeenteraden kunnen hun positie 
gebruiken om de EU-normen nu daadwerkelijk 
in hun gemeente uit te voeren en de burgers 
wezenlijke invloed bij de planvorming te 
geven. Het Verdrag van Aarhus is verwerkt in 
een EU-richtlijn en kan niet langer genegeerd 
worden. 

Vervolgstappen 
De klankbordgroep vraagt onze 
volksvertegenwoordigers indringend om bij 
het vaststellen van het beleidskader 
grootschalige wind en zon, de uitspraak van 
de raad van State te respecteren. En daarmee 
ook haar inwoners. Dit staat voor oktober op 
de agenda. Ga de uitdaging aan en wek met 
zon op dak, alternatieve opwek, kleine 
windmolens en wind op zee 12 MWh op. 

De komende tijd bespreken we de 
vervolgstappen die die gericht zijn op het 
beleidskader grootschalig wind en zon en de 
omgevingsvisie van de gemeente.  Mocht je 
meer willen weten, willen meedenken en 
doen, meld je dan bij het 
secretariaat info@beo-exel.nl  

Door: Jan Koolschijn, lid van de BEO 
klankbordgroep duurzame energie. 

mailto:info@beo-exel.nl
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Van de verenigingen 

Exels festijn! 
 
Vorig jaar kon er helaas geen Exels feest plaats 
vinden, maar gelukkig kunnen we melden dat we 
dit jaar wel Exels feest kunnen gaan vieren. Begin 

van het jaar werd er besloten om het feest te verplaatsen naar oktober, zodat er misschien 
meer mogelijkheden en vrijheden zijn wanneer de coronaregels zouden worden versoepeld, en 
dat is nu gelukkig het geval. Ook zal er in augustus nog een kleine fietstocht worden 
georganiseerd door de zaterdagcommisie van het Exels feest 
 
Op 9 en 10 oktober wordt er met behulp van het Hazenbal en AEV het Exels festijn gehouden. 
De exacte locatie is tijdens dit schrijven nog niet bekend, maar het programma wel. Op 
zaterdagavond 9 oktober wordt er een feestavond georganiseerd met muziek. Een gezellige 
avond waar men onder het genot van live muziek weer lekker ouderwets kan feesten en 
genieten.  
Op zondag kunnen we dan lekker verder feesten waar we de zaterdagavond mee hebben 
afgesloten. Het feest op de zondag zal in het teken staan van het thema "Deutsche Feste". We 
starten met een Duitse brunch, gezellig samen eten en drinken aan de traditionele Duitse lange 
biertafels en Duitse gerechten. Waarbij we ook kunnen genieten van de klanken van de 
Vjennelander musikanten.  
 
Op 22 augustus willen we in het kader van Exels feest een fietstocht van een kleine 20 km 
organiseren. Een ontdekkingstocht naar streekproducten waarbij er van alles te zien en te 
proeven is.  
Zet de datum in jullie agenda`s:  22 augustus start tussen 10.00 en 12.00 uur bij Lu Lin.   
Begin augustus hebben we meer informatie en kunnen jullie je opgeven. 

November 2019, wat ligt dat alweer ver achter ons. Het was voor 
A.E.V. een gezellige en mooie periode met de jubileumvoorstelling 
‘Allo Allo’. We hebben inmiddels ruim de tijd gehad om na te 
kunnen genieten en dat doen we ook nog steeds. Toch staan we 
stiekem ook weer te popelen om met een nieuw stuk aan de slag 
te gaan. Gelukkig lijkt daar steeds meer zicht op te komen. Wij 
hopen en verwachten dan ook in het voorjaar van 2022 u weer van 
een aantal mooie avonden toneelspel te laten genieten. Ook de 
jeugd zal hopelijk weer een stuk ten tonele brengen.   

Maar nu richten we ons eerst op het Exels Oktoberfeest, waar we onder het genot van een 
hapje en drankje voor wat entertainment zullen gaan zorgen.   

Daarnaast zijn we nog op zoek naar personen die het bestuur willen komen versterken. 
Geïnteresseerd? Meld je dan aan via de mail: toneelverenigingaev@outlook.com of neem 
contact op met Thea Potgieter.   

mailto:toneelverenigingaev@outlook.com
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   BEO COLOFON 

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  
Sandra Schepers, tel. 06-15178426 
De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 

 

Redactie: 
Appie Kleine Haar   tel. 253508 
Ruud van Noord   tel. 421345 
Anita Vrielink   tel. 259088 
Monique Gerfen  tel. 06-55742143 
Mannie Slagman  tel. 421102 
 
BEO Nieuws verschijnt 3 X per jaar. 
Kopijdatum volgende BEO Nieuws: 
zondag 8 november 2021 
 
Aanleveren kopij per mail naar 
redactie@beo-exel.nl of bij een van  
de redactieleden. 

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 
Vacant 
Flos v.d. Vliet                tel. 421137 
Dinie Welmer              tel. 257426 
Martin Woestenenk    tel. 421256  
Ruud van Noord           tel. 421345 

Nieuwe leden: 
Bob en Karin Siderius, Oude Lochemseweg 1 Buurt: Kern Exel 
Joost en Ans Carlier, Rossweg 21      Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 
Gerard en Klary Koopman, Rengersweg 22 Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol  

  Bezoek ook eens de website: 

www.exelplaza.nl 


