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Van de redactie 

Nieuwe hobby? 

Genieten is het om de artikelen te lezen van de activiteiten van 
de afgelopen maanden. Wat is het fijn om weer van alles te 
ondernemen met elkaar! En nu maar hopen dat de wereld niet 
opnieuw op slot gaat, want er staan weer allerlei leuke 
activiteiten op de planning, zoals je kunt zien in de agenda. 
Door de corona hebben we veel moeten laten en hebben we ons 
(steeds weer) aan moeten passen aan de situatie. Maar heeft het 
je ook iets gebracht? Heb je bijvoorbeeld (her)ontdekt hoe leuk 
het is om te wandelen, heb je (online) een cursus gevolgd. 
waarvan je al lang van plan was om het te doen of ben je gaan 

opruimen? Of heb je misschien een nieuwe hobby gekregen?  
En wie weet heb je nu eindelijk de tijd en de ruimte genomen om weer eens een goed 
boek te lezen. Dat komt dan goed uit! Want wist je dat er veel goede boeken te vinden 
zijn in de bibliotheek van het Dorpshuis? Ruud van de redactie heeft zich er in verdiept en 
vertelt er meer over in dit BEO-boekje. Zoals je kunt lezen is het zeker de moeite waard 
om daar eens rond te snuffelen want de kans is groot dat je daar nieuwe pareltjes 
ontdekt. En of er nu wel of geen coronamaatregelen zijn, lezen kan natuurlijk altijd! 

Mannie Slagman 
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November 
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, Lu Lin, 11.00-15.00 uur 
Winterwandeltocht, 9.30 uur 
Woensdag 22 december 
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 

Januari 
Woensdag 12 januari 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 

 

Woensdag 26 januari 
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 

Februari 
Zaterdag 5  februari 
Bosonderhoud, 10.00 uur 
Woensdag 9 februari 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 
Zaterdag 12 februari 
Bosonderhoud, 10.00 uur 
Woensdag 23 februari 
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 

Maart 
Woensdag 9 maart 
55+ kaart-/rummikubmiddag, Dorpshuis, 
14.00-16.15 uur 
Woensdag 23 maart 
55+ koersbalmiddag, grote zaal,  
14.00-16.15 uur 
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Stand van zaken 

 

Het najaar is weer begonnen, dus is het tijd om terug te kijken op de afgelopen periode en 
vooral om vooruit te kijken naar de komende winter met de daarbij behorende 
activiteiten. Gelukkig zijn er deze zomer veel evenementen doorgegaan, en ging het leven 
weer terug naar min of meer normaal. 
Zo waren er in augustus de tv-opnames voor Zomer in Gelderland, waarbij Exel weer goed 
op de kaart is gezet. De Exels Feestcommissie heeft een fietstocht georganiseerd en een 
paar weken later een dorpsquiz. De wandelcommissie zette de jaarlijkse wandeltocht 
weer uit en de Hazenbalcommissie heeft een LederHazenfest op poten gezet in oktober. 
En er waren natuurlijk nog de plantenruilochtend en St. Maarten. Gelukkig zijn in 
september ook de ouderen-inloopmiddagen weer van start gegaan. Later in dit boekje 
meer over dit alles. Uiteraard staan er ook de nodige activiteiten in de planning, die we 
verderop in deze uitgave aankondigen. 
Over de verschillende lopende dossiers melden we het volgende: Voor de rondweg is de 
inschrijvingsfase voor aannemers in gang gezet. Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid 
over de laatste planning en de uitvoering als de inschrijvingen binnen zijn.  
De energiewerkgroep werkte de afgelopen twee jaar hard om de gemeente Lochem tot 
andere gedachten te brengen voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie. Het 
is nog niet geheel gelukt, maar wel zijn er nieuwe ontwikkelingen die later in dit boekje 
uitgebreider aan de orde komen. Ook gaat de focus van de klankbordgroep veranderen. 
Er zal meer ingezet worden om de nieuwe ontwikkelingen van duurzame energie in de 
gemeente Lochem te blijven volgen. (Ontwikkelingen anders dan mega grote windmolens) 
De gemeente is aan het werk met de kernvisie wonen. De locatie Tommelerbos in Exel 
wordt daarin genoemd (maar niet voor de korte termijnplannen). Eerst zal er een nieuw 
bestemmingsplan moeten komen. Bij overleg met de gemeente hebben we een eerste 
schets gezien, waarbij het opviel dat er maar weinig starterswoningen op voorkomen, 
terwijl daar juist in Exel behoefte aan is. De komende tijd gaan we daar mee verder, 
waarbij we ook de punten van de omwonenden van een aantal jaren terug weer 
meenemen. 
 
Tot slot nog even dit:   
Het dorpshuis is tegenwoordig door de week de meeste avonden in gebruik vanwege de 
biljartcompetitie. Voor vergaderingen kunnen we echter ook terecht in de vergaderzaal 
boven Lu Lin, zodat deze ook gewoon door kunnen gaan. 
Wel even reserveren bij Rick vanwege de planning.  
Het valt de beheerder van de papiercontainer op dat er 
meer en meer afval anders dan papier in de container 
wordt gedumpt. Vaak zijn dit mensen van buiten het BEO
-gebied, maar laten we in ieder geval proberen om als 
inwoners van het BEO-gebied het goede voorbeeld te 
geven. De opbrengst van de container draagt goed bij 
aan de financiën van de BEO, maar met ander afval erbij 
daalt de waarde naar nul..... 

Rest ons nog iedereen fijne feestdagen te wensen en hopelijk tot ziens op de diverse 
activiteiten! 

Het bestuur 
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Wordt verwacht 
 Kerstmarkt en 
Winterwandeltocht in Exel   
 
Op zondag 12 december zal de kerstmarkt 
plaatsvinden bij Lu Lin. Gezien de 
omstandigheden dit keer niet zoals 
voorgaande jaren in de grote zaal, maar in 
een kleinere opzet in de buitenlucht. De 
kerstmarkt zal met name bemand worden 
met stands uit en rondom Exel. De familie 
Schepers zorgt dit jaar voor de kerstbomen. 
Er is in ieder geval genoeg lekkers te eten 
en te drinken. De markt start om 11.00 uur 

en sluit om 15.00 uur. 
 
Gelijktijdig met de kerstmarkt is er de 
winterwandeltocht. De start en de finish is 
op de kerstmarkt. De inschrijving voor de 
tocht is 3 euro inclusief een consumptie. 
Voor de 5 kilometer kan er worden gestart 
tussen 10.30 uur en 13.00 uur en voor de 
10 kilometer kan er worden gestart tussen 
9.30 uur en 13.00 uur. 
 
We zien jullie graag op 12 december! 
 
Marieke Zweverink 

Bosonderhoud 2022 

Vorig jaar is het bosonderhoud geschrapt vanwege corona. Er zijn dus 
geen werkzaamheden geweest, maar de bomen en de struiken zijn 
niet gestopt met het groeien. Komende winter staat het onderhoud in 
het dorpsbos dus weer op de planning. Inmiddels is het achterstallige 
onderhoud redelijk weggewerkt, maar er valt altijd nog genoeg te 
zagen en bovendien is er het struikgewas dat weggehaald moet 
worden om de paden goed begaanbaar te houden. Dit seizoen worden 

er 2 dagen uitgetrokken voor het onderhoud. 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 de zaterdagen 5 en 12 februari, vanaf 10.00 uur. 
Noteer de datum van het onderhoud vast en geef je op bij Mannie Slagman, tel.: 06-
21455642, mail: mannie@srv-begeleiding.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 

mailto:mannie@srv-begeleiding.nl
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De bibliotheek 
In het Dorpshuis heeft Exel een echte 
bibliotheek. Een jaar of 7 geleden opgezet 
door BEO, bedoeld om de eigen leden de 
mogelijkheid te geven boeken te kunnen 
lezen, die een ander al gelezen had. Het 
overgrote deel van de boeken is dus ook 
geschonken en de collectie bestaat uit twee 
grote geheel gevulde boekenkasten gevuld 
met een grote diversiteit aan titels. Jeroen 
Koeslag heeft zijn deel geleverd door het 
maken van de boekenkasten. Een leuk 
initiatief van BEO en de commissie heeft er 
veel werk aan gehad. Ook in het bijhouden 
zit veel werk.  

In de huidige tijd, waarin door de Corona 
minder activiteiten in het dorpshuis 
plaatsvinden, is het bestaan van de 
bibliotheek wellicht een beetje in de 
vergetelheid geraakt. Juist in deze tijd en 
ook met de donkere dagen in het verschiet, 
is er misschien wel extra behoefte aan het 
lezen van een boek. Vandaar dat de BEO- 
redactie eens op onderzoek is gegaan naar 
hoe het allemaal reilt en zeilt. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 
het lenen/ruilen van boeken vooral zou 
plaatsvinden gedurende de 
ouderenmiddagen, 2x in de maand op 
woensdag. Dit heeft er toe geleid dat er 
een klein aantal vaste klanten is die echt 
gebruik maakt van de boeken. Deze klanten 
zijn vooral verzot op de streekromans.  

De veelvuldige gebruiker van het Dorpshuis 
heeft ook vast wel gezien dat er meer 
mensen zijn die wel interesse hebben in het 
lezen van boeken en regelmatig op zoek 
zijn naar boeken, dus ook in het Dorpshuis 
van Exel. Deze groep leent vaak stilletjes en 
brengt ook weer stilletjes terug. Navraag bij 
enkele leners leert dat zij niet doelbewust  
komen om een boek te lenen, maar om 
andere reden in het Dorpshuis zijn en titels 

zien die ze interessant vinden en spontaan 
een boek lenen. De genres waarnaar deze 
leners naar op zoek zijn, zijn heel divers. 
Deze lener is vaak niet op zoek naar de 
streekromans, maar naar detectives, 
fiction, historische romans en ook naar 
Nederlandse schrijvers en Nederlandse 
literatuur. Zij geven aan altijd wel titels te 
zien die hun aandacht trekt. 

Ook geven gebruikers aan – de echte lezers 
natuurlijk – dat zij nog boeken hebben die 
ze willen schenken. Verder in dit BEO-
boekje kun je lezen op welke dagen de 
ouderencommissie aanwezig is en wanneer 
je dus formeel een boek kunt lenen of 
schenken. 

Er bestaat een rubricering op alfabet. Een 
rubriceren op genre wordt wel gemist, 
maar de echte lezer laat zich daar niet door 
uit het veld slaan. Wij hebben begrepen dat 
het lenen in principe gratis is, maar dat 
giften natuurlijk altijd welkom zijn. Dit geld 
komt ten goede aan de ouderencommissie. 

Wil je echt meer weten dan sturen wij jullie 
als redactie door naar de ouderen-
commissie (Toosje Onis, Gerda Nijdeken, 
Annemarie van Asseldonk of Janny 
Stokkink. Zij kunnen je vast verder helpen. 

De redactie, Ruud van Noord 

De redactie zoekt uit... 
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55+ activiteiten 

Locatie: Dorpshuis (via de zij-ingang van Lu 
Lin) aan de Oude Lochemseweg 4 te Exel.  

Wilt u kennismaken met een activiteit, maar 
beschikt u niet over eigen vervoer? Neem 
dan contact op met Toosje Onis (tel: 0573-
421285), Gerda Nijdeken (-421330), 
Annemarie van Asseldonk (-462051) of 
Janny Stokkink (-421393).  

Terugblik: 
Na anderhalf jaar waarin alle activiteiten stil 
lagen, zijn we in september jl. weer gestart 
met onze maandelijkse bijeenkomsten. Wat 
hebben we dat gemist en wat is het leuk om 
weer gezellig bij elkaar te komen; om 
samen een kop koffie/thee te kunnen 
drinken, om bij te kunnen praten of gewoon 
om een spelletje te doen. En wat is het fijn 
dat de animo zo groot is: op de meest 
recente koersbalmiddag waren we met 17 
(!) personen.  
 
Omdat corona nog een te grote rol speelt in 
het dagelijks leven, beperken we ons 
voorlopig tot de inloopmiddagen en het 
koersbal. Zodra onze activiteiten wijzigen, 
kondigen we dat aan in dit BEO-krantje en/
of in de weekbladen Berkelbode en 

Weekblad In de Kijker. 
 
Doorlopend: BEO inloopmiddagen en 
koersbal 
Inmiddels worden weer de bijeenkomsten 
georganiseerd. U kunt zonder bericht 
vooraf binnenstappen en kijken of dit ook 
iets voor u is. Ook niet BEO-leden zijn van 
harte welkom! Wel hebben we de volgorde 
van de middagen gewijzigd: 

elke tweede woensdag van de maand is er 
een inloopmiddag in het Dorpshuis, van 
14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze middagen 
kan er worden gekaart, een spel worden 
gespeeld, kunnen boeken worden geruild, 
maar kan er ook gewoon een praatje 
worden gemaakt en een kopje koffie of 
thee worden gedronken. Kosten: 2 euro per 
middag, inclusief koffie en thee. 

elke vierde woensdag van de maand 
spelen we koersbal in de serre van de grote 
zaal bij het Dorpshuis, van 14.00 tot uiterlijk 
16.15 uur. We spelen met eigen materiaal, 
dus kunnen de kosten laag houden. 
Voorlopig betaalt u 3 euro per keer, 
inclusief koffie en thee.  

In het vorige boekje hebben wij verslag 
gedaan van onze rondgang deze  zomer langs 
de BEO nestkastjes. We hadden toen gezien 
dat er in een groot aantal nestkastjes nog 
eieren lagen. We hadden toen geconcludeerd 
dat er twee scenario’s mogelijk waren: 
-  De mezen hebben om een of andere reden  
    het eerste broedsel verlaten; 
-  De mezen zijn aan het tweede broedsel  
    begonnen en zijn nog bezig met het  
    voltooien van het legsel;  
Uit nader onderzoek later deze zomer 
hebben we geconstateerd dat de eieren nog 
steeds in de nestkastjes lagen. Het 

ongunstige scenario, dat de broedsels 
verlaten waren, is dus waar gebleken. 
Volgens een ervaren vogelkenner komt het 
inderdaad door de late kou aan het begin van 
het broedseizoen. Hierdoor hebben veel 
mezen hun broedsel verlaten. Een groot deel 
van de eerste broedronde van de mezen mag 
dus als verloren beschouwd worden. 
Misschien is de tweede ronde beter geweest, 
maar daar hebben we geen gegevens over. 
Hopelijk hebben de mezen volgend jaar meer 
succes. 

Mannie Slagman en Ruud van Noord 

Rondgang nestkastjes vervolg 
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LederHazenfest! 

Al 2 jaar op rij is er met Pasen geen 
Hazenbal geweest. Afgelopen jaar 
was er natuurlijk wel het online 
Hazenbal, wat ook geweldig was, 
maar helaas nog steeds geen 
feestgedruis in ons mooie dorpsbos. 
Begin september werden er 
versoepelingen aangekondigd voor 
de coronamaatregelen. Tijd voor de 
Hazenbalcommissie om bij elkaar te 
komen en eens uit te zoeken wat er 
nou mogelijk is bij het organiseren 
van een tentfeest.  

Al snel blijkt er heel wat mogelijk en zo stond er binnen anderhalve maand eindelijk 
weer eens een mooi feest in de agenda. Aangezien het geen Pasen meer is moest 
worden uitgeweken naar een ander thema en dat werd het Oktoberfest. 
Gecombineerd met het Hazenbal is zo het LederHazenfest geboren. Om het onszelf 
iets makkelijker te maken zijn we voor deze gelegenheid uitgeweken van het 
dorpsbos naar het voetbalveld. Tentje, bandje en verder niet teveel poespas was het 
idee. Iedereen die geweest is ,heeft kunnen zien dat dit wederom niet gelukt is. Het 
begon al met de voorverkoop dat een klein feestje op zich werd.  

De bar en de eettent werden omgetoverd tot een echte houten Tiroler Hütte en de 
tent en het buitenterrein werden van voor tot achter versierd met lampjes, 
vlaggetjes, doeken etc. Het feest werd compleet gemaakt door de Reeperbahner 
Stimmungsmacher die mensen op de biertafels aan het dansen kreeg die van zichzelf 
niet eens wisten dat ze überhaupt op muziek konden bewegen. De band deed haar 

naam zeker eer aan, want de 
stemming zat er de hele middag 
geweldig goed in! “Zicke Zacke”, 
een grote bierpul in de hand en 
feesten maar! Iedereen was 
dolenthousiast en dat zijn wij 
als organisatie ook.  

Allemaal bedankt voor de komst 
en hopelijk tot 1e paasdag in het 
Dorpsbos! 

Huub Stegeman 

Blik terug 
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Geslaagde plantjesmarkt 
Op 16 oktober was de jaarlijkse plantjesmarkt in 
Exel. De markt zou om tien uur starten. We zijn 
op tijd begonnen met alles klaarzetten en kort na 
half tien stonden de eerste klanten al op de 
stoep. Het was de hele ochtend gezellig druk. Er 
werd volop geruild en wie niks te ruilen had kon 
voor een klein bedrag toch veel leuks mee naar 
huis nemen. Dit jaar konden naast tuinplanten 
ook kamerplanten en zaden worden ingebracht 
en dat bleek een leuke aanvulling te zijn. 
Er zijn veel bezoekers geweest. Er zijn armen vol 
plantjes en zaden van eigenaar verwisseld en er 
is onderling veel informatie over de betreffende 
planten gedeeld. Wij kijken tevreden terug op 
een geslaagde plantjesmarkt! 

De Creacommissie, Petra Ubbels 

Plezierige wandeltocht Rondom Exel 
Op 27 september jl. breekt 
in Exel op zondagmorgen 
11.00 uur het zonnetje 
door. Zo zonnig als het weer 
wordt,  zoveel zonnigheid 
stralen de deelnemers uit 
van de wandeltocht 
Rondom Exel. Het is alweer 
de 4e editie van dit 
evenement, georganiseerd 
door de wandelcommissie.  
Iedereen heeft er plezier in. 
Zelfs de honden, die 
aangelijnd mee mogen, 
beleven veel vreugde aan 
hun nieuwe uitlaatroute 
gezien al de die vrolijk kwispelende staarten. 

Er kon gewandeld worden over 4 afstanden, nl. 5, 10, 15 en 25 km.  De routes waren van 
pijlen voorzien, zodat iedereen de routes makkelijk kon volgen. Halverwege op het pauze 
punt bij boerderij Pasop was het, met in de fraaie bloemrijke tuin met zonnige zitjes, zeer 
gezellig. Geen wonder, want er liepen die dag vooral veel bekenden uit de omgeving van 
Exel mee. Dit jaar waren er ruim 220 wandelaars. Misschien geen topdrukte, maar de 
sfeer was wel top en dat is een grote reden om als organisatie bijzonder tevreden terug te 
zien op een heerlijke sportieve zondag in de mooie omgeving van Exel. Op naar volgend 
jaar voor de 5e editie! 

De wandelcommissie, Anne Bruggink 

Foto: Johnny Ligtenberg. 
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BEO paardensprongpuzzel 

1. FIETSTOCHT 

2. LEDERHAZENFEST 

3. DORPSQUIZ 

4. MEZEN 

5. CORONAMAATREGELEN 

6. PAPIERCONTAINER 

7. KERSTMARKT 

8. LULIN 

Oplossing: 

‘.   . .   . . . . . . . . ! 

Ga op zoek naar de 

onderstaande woorden 

met gebruik van de 

“schaak paarden-

sprong” (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 vraag. 

De oplossing vindt u elders in het BEO-boekje! 

W C O F T A C T O U 

T N N O O E D Q R A 

E C S S F R N I I R 

E T L L T P S O I E 

H Z Z A E I E G P Z 

A E T E U R I K N N 

T R K L P G N E N E 

D H D E T L E T E A 

B R T R E M A E R O 

B E E A A M S O M Z 
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Nieuws 

Informatie van de klankbordgroep energie; hoe gaan we 
verder 
Door de uitspraak van de raad van State op 30 juni jl. valt de aanleg van windparken op 
land voorlopig stil. De staat moet de milieunormen voor de aanleg van windmolens op 
land opnieuw vaststellen. 
Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de huidige windturbinenormen niet mogen 
gebruiken totdat een milieubeoordeling is gemaakt. De regering is aan zet om zo’n 
milieueffectrapportage te maken. Als die beoordeling op juiste wijze is afgerond, staat het 
overheden weer vrij om aan te sluiten bij de windturbinenormen die dan mogelijk zijn 
gewijzigd. (de procedure kan wel 2 jaar duren) 

In de tussentijd 
De uitspraak betekent niet dat er in de tussentijd geen nieuwe besluiten kunnen worden 
genomen over windturbines. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht 
om aan te sluiten bij nieuwe windturbinenormen. Het kan in een bestemmingsplan eigen 
normen stellen. De gemeenteraad van Lochem en het college hebben toegezegd van deze 
mogelijkheid geen gebruik te gaan maken. Het grootste gevaar komt van de provincie die 
met een inpassingsprocedure gemeenten kan overrulen (dat overkomt de gemeente 
Wijchen). 

De klankbordgroep BEO duurzame energie heeft zich afgelopen jaren vooral ingezet om 
de komst van grote windturbines rondom Exel te voorkomen. De afgelopen tijd is dit 
succesvol geweest met o.a. ingediende zienswijzen, brieven aan de gemeente, inspraak, 
spandoeken langs de weg, artikelen in de krant, brieven aan de macht (het meisje met de 
roze sjaal), en het BEO initiatief tot samenwerking tussen dorpskernen.  

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober is de motie om samenwerking tussen 
dorpskernen te ondersteunen en te investeren in verduurzaming en opwek unaniem door 
de raad aangenomen. Letterlijk is de opdracht vanuit de raad aan het college: 

 “In gesprek te gaan met de samenwerkende kernen met als doel actieve ondersteuning 
bij de verdere uitwerking van de plannen”; 

“Een memo uit te werken voor de raad waarin opgetekend wordt welke concrete stappen 
er in dit verband gezet kunnen worden en tegen welke middelen voor de gemeente.” 

De gemeente heeft voor de dorpskernen 50.000 euro beschikbaar gesteld. 
 
Hoe gaan we verder 
We willen samenwerking 
tussen dorpskernen 
bevorderen gericht op het 
verduurzamen van de (leef)
omgeving. Natuurlijk begint 
verduurzamen bij jezelf 
maar denk ook eens aan: 
Groen gas, hybride 
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warmtepompen, zonnepanelen op 
bedrijfsdaken en zonnepanelen op daken in 
Exel en omgeving naast isolatie maatregelen 
om te verduurzamen. Zonder grote 
windturbines. Denk ook aan innovatieve 
projecten als mestvergisting en gebruik van 
waterstof zoals men dat in Laren aan het 
ontwikkelen is. En het project “proef met 
waterstof in monumentale woningen 
Lochem” ** 
Groter gedacht is het denkbaar dat er 
binnen 10 jaar wind van de Noordzee en zon 
uit Portugal naar de Achterhoek wordt 

geëxporteerd en opslag in (betaalbare) batterijen mogelijk is. Zonder grote windturbines. 

Om zulke ambitieuze plannen te realiseren is samenwerking (veel kennis bundelen) tussen 
kernen en de gemeente een must. Ook om grip te krijgen op subsidies uit Europa en 
daarmee bewoners te stimuleren deel te nemen aan verduurzaming. Daarom heeft het 
BEO-bestuur besloten in samenspraak met de klankbordgroep de activiteiten van de groep 
te beëindigen. Er wordt een nieuwe werkgroep gericht op samenwerking met andere 
dorpskernen en het maken van “energieplannen” voor het BEO-gebied opgezet. Met als 
doel windturbines in dit gebied te voorkomen door o.a.:  
Energie-opwek en verduurzaming van woningen in samenwerking met andere 
dorpskernen te operationaliseren en informatie aan de bewoners van het BEO-gebied te 
geven en waar nodig andere stappen te zetten. 

Op 17 november is een bijeenkomst voor besturen van dorpsraden (met als onderwerp 
verduurzamen en energie) georganiseerd door de gemeente. We willen daar de 
samenwerking tussen dorpskernen verder bespreken. Verslag hiervan vindt u op de 
website beoenergie.nl. 

Lochem energie (LE) speelt een belangrijke rol in veel duurzame initiatieven. 
Samenwerkende dorpskernen kunnen LE vragen mee te denken bij de vervolgstappen. 
Waardevol gelet op hun kennis en ervaring.  

Samengevat 
De nieuwe werkgroep maakt plannen om te verduurzamen in het BEO-gebied in 
samenwerking met andere dorpskernen, de gemeente en Lochem Energie. Om dit te 
bereiken gaan we op 17 november in gesprek over: 
1. Welk initiatief neemt de gemeente op basis van de aangenomen motie. 
2. Op welke wijze is aansluiting bij de opbrengsten van de BES  (buurt energie strategie in 
Laren) en andere projecten te realiseren. 
3. De aanpak gericht op verduurzamen met ondersteuning van Europese subsidies. 
4. De leden van de klankbordgroep is gevraagd in de nieuwe werkgroep deel te nemen en 
we willen heel graag alle bewoners vragen mee te doen.  

Mocht je meer willen weten, willen meedenken en doen, meld je dan bij het 
secretariaat info@beo-exel.nl  

Tip: de film Het paradijs op aarde begint in Nederland. (YouTube) 

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

** Zie artikel in vastgoed actueel van oktober 2021. Staat op de website beoenergie.nl. 

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

Fietstocht langs bedrijven in het BEO-gebied 
 
In het weekend van 22 augustus heeft de zaterdagcommissie (Henk Slagman, Eline Beuzel 
en Vincent de Goeij) een fietstocht georganiseerd om toch een invulling te geven aan het 
niet te realiseren Exels feest op dat moment. Het werd “happen en trappen” van 
ongeveer 20 km langs bedrijven in het BEO-gebied. De opgave was goed en het weer 
werkte grotendeels mee ondanks de slechte voorspellingen. 
Er werd gestart bij Lu Lin en het eerste bedrijf dat bezocht werd was Elweco-Medo. Bij elk 
deelnemend bedrijf hingen 3 vragen die door het bedrijf zelf bedacht waren. Dit was het 
wedstrijdelement in deze fietstocht. 
Vanuit Exel ging de fietstocht verder naar de boerderijwinkel van de familie Woestenenk 
aan de Marsmansteeg. Zij hadden de patat beschikbaar gesteld voor het eerste hap-
moment. Daarna ging de route via “de Vennekotte”, waar een drankje klaar stond, verder 
naar het familiebedrijf ’t Vreebroek van de familie Platerink. Hier kon geitenkaas geproefd 
worden. De route werd voortgezet richting familie Heijink van Oosterbrook Zuivel. Ook 
hier kon men weer proeven van zelfbereide zuivelproducten…. nu van koeienmelk. 
Zoals altijd komt aan alles een eind en het laatste bedrijf dat bezocht werd was van Johan 
en Erika van Uden “Hagman”.  Hier wordt eigen rundvlees verkocht. Zij maakten het 
mogelijk dat er een broodje hamburger geproefd kon worden. 
Ter afsluiting was er nog een drankje om de fietstocht af te sluiten. 

Harry Welmer had de meeste 
juiste antwoorden en was 
daarmee de winnaar van een 
pakket met producten 
aangeboden door de 
deelnemende bedrijven. We 
kijken daarmee terug op een 
geslaagde dag. Vooral dankzij de 
enthousiaste reacties van 
deelnemers en bereidheid van de 
bovenstaande bedrijven om mee 
te werken. 
 

1e Exelse dorpsquiz tot in de late uurtjes gezellig 
 
Door de beperkende maatregelen die er nog waren, hadden wij een alternatief bedacht 
voor het eerst geplande Exels oktoberfest. De eerste Exelse dorpsquiz! 
Het was kort dag en een bult werk, maar we hebben ook ongelofelijk veel plezier aan de 
voorbereidingen gehad….. Voor diverse categorieën vragen zoeken en bedenken en dan 
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vooral de doe-opdrachten! 
En hoe leuk was het dat het enthousiast werd omarmd met een deelname van 14 teams. 
We startten bij Lu Lin (het zenuwcentrum van de organisatie) om 19 uur met het uitreiken 
van het dorpsquizboek, sponsorpakket van Plus Beuzel en voor elk team een 
aanmoedigingsprijs. Deze prijs konden we realiseren dankzij sponsering van Elweco-Medo 
en Total Belting. Het boek konden we in prachtig drukwerk uitreiken dankzij Foto Modern! 
Als organisatie hebben we ook die avond kunnen genieten van alle foto’s en filmpjes die 
door de teams in werden gestuurd. En niet te vergeten de doe-opdracht die op een exact 
tijdstip bij Lu Lin gedaan moesten worden. 
Om 23 uur moesten de boeken ingeleverd worden. En daarna werd door menig team nog 
tot in de late uurtjes gezellig nageborreld. En dat was ook ons doel, weer samen gezellig 
bezig zijn. Dankzij diverse sponsoren 
hebben we diverse teams kunnen blij 
maken met een prijs. Met speciale 
vermelding van het Team OLW 
(teamcaptain Harry Welmer) dat de meeste 
punten heeft gescoord. 
Onze dank aan alle teams voor al jullie 
creatieve en intellectuele inzet! En onze 
speciale dank aan al onze sponsoren die 
het mogelijk hebben gemaakt dat we van 
onze eerste dorpquiz een gezellige en 
geslaagde activiteit hebben kunnen maken. 
 
Nicolet Woestenenk 



 22 

 



 23 

 



 24 

 
 

   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 20 februari 2022 
 
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: 

Jan Frederik en Hanke Ceulen-Geertsema, Oude Lochemseweg 39         Buurt: Bouwhuisweg Oost 

Dirk de Jong en Jori Imming, Dijkmansweg 3                                                Buurt: Bouwhuisweg West 

Fam. Koopman-Popken, Rengersweg 32                                              Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 

ReubeZorg J. Ponten, Ampsenseweg 26                                              Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 

  Bezoek ook eens de website: 

www.exelplaza.nl 


