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Van de redactie 

Verkiezingstijd 
 
Bij mij rijst de vraag: 
maakt Exel zich niet druk 
om de landelijke politiek 
of maakt de landelijke 
politiek zich niet druk om 
Exel. Zo te zien het laat-
ste. Slechts enkele van 

de 27 partijen hebben de moeite geno-
men zich te presenteren aan Exel. Althans 
op de wel bekende manier met posters. 
Of heeft het internet en de social media 
de functie van het papier dan misschien 
overgenomen en zijn die paar partijen 
met een poster nog ouderwets bezig? Het 
zijn vragen waarbij je natuurlijk eindeloos 
naar de antwoorden kunt gissen, zeker 
wanneer je daar geen onderzoek naar 
doet. 
Dat laatste hebben wij wel gedaan, na-
melijk naar de manier waarop wij als re-
dactie het BEO nieuws presenteren. De 
resultaten, waar we in de vorige uitgave 
al iets over hebben verteld, gaven aan dat 
het papieren boekje in ieder geval moet 
blijven bestaan en daarnaast kwamen 
nog vele tips en aanbevelingen.  
Dat gaf bij ons in ieder geval aan dat het 
BEO nieuws in Exel zeker leeft en wij als 
redactie met ons papieren boekje zeker 

niet ouderwets bezig zijn. Wij voelen ons 
daardoor gevleid, maar hebben nu van de 
andere kant wel een probleem, namelijk 
hoe houden we het BEO nieuws bij de tijd 
en hoe gaan we om met alle tips en aan-
bevelingen. Als redactie hebben we daar 
al verschillende keren over gebrain-
stormd en we zijn nu zaken aan het uit-
werken. Hoe gaan we het boekje toch 
ook via internet laten verschijnen, hoe 
komen we aan meer verhalen over Exel, 
zowel van vroeger als nu, hoe geven wij 
onze adverteerders voldoende aandacht, 
zeker in de digitale vorm en hoe komt het 
nieuws sneller bij de lezer.  
Dus ook wij als redactie zitten in verkie-
zingstijd en wij moeten nog veel keuzes 
maken in de prioriteit. Wij willen geen 
loze beloftes doen en hebben de eerste 
stappen al gezet. De oplettende lezer ziet 
vast en zeker al enige verandering in de 
lay-out en zeker ook een groot aantal 
nieuwe adverteerders. Ook komt het 
boekje in zijn huidige vorm op de website 
www.exelplaza.nl. Nu nog op zoek naar 
nieuwe inbreng vanuit de gemeenschap. 
Zoals we gewend zijn van Exel komt dat 
helemaal goed en hebben we daar geen 
hulp van buitenaf voor nodig. 

Ruud van Noord 

http://www.exelplaza.nl
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MAART 
Woensdag 15 maart 
BEO 55+ slotavond, De Mölle 
Deerns, 20.00 uur 
 
Zaterdag 18 maart 
Bermruimactie, 9.30 uur 
 
Zaterdag 25 maart 
Hout brengen paasvuur,  
10.00-16.00 uur 
 
Woensdag 29 maart 
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur 
 
Donderdag 30 maart 
Bloemschikworkshop in paassferen, 
Dorpshuis, 13.30-15.30 uur 
 
Vrijdag 17 maart  
AEV voorverkoop 19.00—20.00 uur 
 
Vrijdag 31 maart 
AEV toneeluitvoering, “Pak de koffer 
maar weer uit schat”, 20.00 uur 
 

APRIL 
Zaterdag 1 april 
AEV toneeluitvoering, “Pak de koffer 
maar weer uit schat”, 20.00 uur 
 
Vrijdag 7 april 
EHBO aan kinderen, Dorpshuis, 
20.00 uur 
 
Zondag 9 april 
Palmpasen 
Paaslunch, 12.30 uur 
Kinder Knutsel, 13.30 uur 
Rondje Exel, 13.30 uur 
Eieren zoeken, 15.00 uur 
 
Zondag 16 april 
1e paasdag 

Paasvuur 19.30 uur, Fakkelverkoop 
en koffie bij Elweco 
Start optocht naar paasvuur:  
20.00 uur 
Hazenbal, tent open vanaf 20.00 uur 
 
Woensdag 26 april 
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur 
 

MEI 
Donderdag 18 mei 
BEO algemene ledenvergadering, 
Dorpshuis, 20.00 uur 
 
Zondag 28 mei 
Goossens Wielerronde, start/finish 
Brasserie De Mölle; 13.00 uur: Dikke 
Bandenrace (vanaf 11.30-12.30 uur 
inschrijven  voor basisschool-
kinderen), 13.30 uur: Masters 50+, 
13.32 uur: Nieuwelingen, 15.15 uur: 
Amateurs/Sportklasse/Junioren; 
Stichting Wielercomité Laren, 
g.beunk3@kpnplanet.nl  
 
Woensdag 31 mei 
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur 
 

JUNI 
Zondag 11 juni 
BEO familiedag, start 11.00 uur van-
af Brasserie De Mölle 
 
Woensdag 28 juni 
Inloopmiddag Dorpshuis,  
14.00-16.00 uur 
 

SEPTEMBER 
Woensdag 6 september 
BEO reisje (voorlopige datum) 
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Stand van zaken 

Momenteel wordt er in en om Exel flink 
gesnoeid en maakt iedereen zich weer 
klaar voor het voorjaar en natuurlijk het 
Hazenbal! Het BEO bestuur houdt zich 
niet zozeer met het letterlijke snoeien 
bezig, maar probeert zich wel een weg te 
banen door alle (wild)groei aan initiatie-
ven en ontwikkelingen die er gaande zijn. 
Wat zijn de kansen en bedreigingen voor 
een gemeenschap als Exel, en waar moe-
ten we ons vooral NIET mee bezig houden 
of op richten. Momenteel zijn er meerde-
re dossiers waarbij wij als BEO bestuur 
geen actieve betrokkenheid hebben, 
maar waar wij de ontwikkelingen nauw-
lettend volgen. Onderwerpen als glasve-
zel in het buitengebied, woningbouw in 
de kern en de aanleg van de nieuwe rond-
weg blijven wij op de voet volgen en zul-
len we actie ondernemen wanneer de 
situatie hierom vraagt. Ons dorpsplan is 

inmiddels verlopen, en zal binnenkort  
vervangen worden door een vernieuwde 
visie voor de komende 5 jaar. Zodra het 
nieuwe dorpsplan in concept klaar is, zal 
het aan de leden ter goedkeuring worden 
voorgelegd.  
Over een 3-tal maanden zal het huidige 
bestuur afscheid nemen van twee be-
stuursleden, te weten Gerben Heijink en 
de huidige voorzitter Peter Noordanus. 
BEO is daarom op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden. Ben jij iemand of weet jij 
iemand die het leuk vindt om zich voor 
de belangen van ons allemaal in te 
zetten? Meld je dan aan via info@beo-
exel.nl of bel naar 0573-459950! 
 
Wij wensen iedereen een mooi voorjaar 
en wellicht tot ziens tijdens het Hazenbal 
in het dorpsbos!  

Namens het bestuur, Simone Keppels 

Algemene Ledenvergadering 
 
Op donderdag 18 mei zal om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van BEO plaatsvinden. Aan het begin van de avond zal het algemene deel plaatsvin-
den waarin verantwoording aan de leden zal worden afgelegd.  
Tijdens deze jaarvergadering zullen Gerben Heijink en Peter Noordanus, na twee 
termijnen, het bestuur verlaten. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een 
bestuursfunctie kunnen dit kenbaar maken door bestuursleden aan te spreken of 
door te mailen naar info@beo-exel.nl.   
Na de pauze zal een informeel onderwerp op het programma staan. De volledige 
agenda met bijbehorende uitnodiging zal begin mei naar de leden verstuurd wor-
den. Graag tot dan! 

Buurtpreventie What’s App BEO 
Als we naar Lochem of Laren gaan, zien we de bordjes langs de weg staan: “Let op! 
What’s App Buurt preventie”. Vanuit BEO is het initiatief ontstaan om een dergelijke 
structuur ook voor Exel op te zetten. In de bijgevoegde flyer kun je lezen hoe de Buurt-
preventie What’s App werkt en dat je je via buurtpreventie@beo-exel.nl kunt aanmel-
den. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van BEO. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 18 mei leggen we de organisatiestructuur uit die voor Exel is gekozen.  
De Buurtpreventie App-beheerders. 

mailto:info@beo-exel.nl
mailto:info@beo-exel.nl
mailto:buurtpreventie@beo-exel.nl
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Creatieve middag: tuintje met 10 tulpen 
Uitnodiging voor een creatieve middag op 
donderdag 30 maart van 13.30 tot 15.30 
uur in het Dorpshuis. De bedoeling is om 
in een lage schaal een bloemstukje te 
maken met als basis 10 tulpen. 
 
Benodigheden:  
10 tulpen; mos; klimopblaadjes; buxus of 
ander groen; evt. boomstronkje, mooie 
steentjes of ander bijpassend materiaal; 
evt. kleine bloembolletjes en/of kleine 
paasversiering; lage schaal, gevuld met 
oase tot net aan de rand; snoeischaar en 
scherpmesje, evt. draadtangetje 
 
De schaal, die hier als voorbeeld is ge-
bruikt, is te koop bij Intratuin bij de afde-
ling buitenpotten, kost € 5,99, maar elke 
andere platte schaal kan ook als hij maar 
waterbestendig is. 

De kosten voor deze middag zijn € 4,00, 
inclusief 2 consumpties. Indien U  graag 
de schaal met oase erbij wil, dan komt er 
€7,50 bij, dit graag bij opgave vermelden. 
Voor opgave en/of vragen: Dinie Welmer 
tel. 0573-257426 of per mail: 
dinie_welmer@hotmail.com 

Wordt verwacht 
De Mölle Deerns  
Woensdagavond 15 maart 2017 is alweer de laatste avond van het seizoen. “De 
Mölle Deerns” uit Vorden, Linie Esselink en Diny Berenpas, zullen ons trakteren op 
liedjes en gedichten in het dialect. Het belooft een ontspannen avond te worden 
met momenten van herkenning en verrassing. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 10,00 
per persoon, inclusief twee consumpties. 

BEO-reisje 
Inmiddels zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor onze busreis. De 
voorlopige planning is dat we op woensdag 6 september 2017 samen op stap gaan. 
Houdt u deze datum vast vrij? In de volgende editie van dit krantje zal meer bekend 
zijn over het reisje en de definitieve datum waarop dit gaat plaatsvinden.  
 
Inloopmiddagen Dorpshuis 
Elke laatste woensdag van de maand is het dorpshuis van 14.00 tot 16.00 uur geo-
pend voor alle inwoners van Exel en omstreken. Er is dan gelegenheid om onder 
het genot van koffie of thee lekker bij te praten, samen te kaarten en/of rummikub 
te spelen, maar ook om boeken (romans, thrillers, detectives of leuke kinderboe-
ken) en legpuzzels te ruilen. De eerstvolgende datum is woensdag 29 maart. Geen 
vervoer? Wij komen u graag halen! (s.v.p. bellen met Toosje Onis 421285, Gerda 
Nijdeken 421330 of Janny Stokkink 421393).   

mailto:dinie_welmer@hotmail.com
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BEO Familiedag 
Zondag 11 juni organiseert de activitei-
ten-commissie van de BEO de jaarlijkse 
BEO Familiedag. Het belooft weer een 
gezellig dagje uit te worden voor jong en 
oud. We zijn weer op zoek gegaan naar 
een locatie in de omgeving van Exel. Dit 
jaar gaan we naar speel- en kinderboer-
derij “Strubbert” in Laren. Hier is van 
alles te doen en te beleven, we denken 
hier dan ook een leuk programma be-
dacht te hebben voor jong en oud (voor 
eten wordt gezorgd).   
Net als andere jaren willen we weer ge-
zamenlijk per fiets naar onze bestem-
ming. Wanneer u niet per fiets kunt of 

geen vervoer heeft, dan kunt u dit door-
geven aan Erika Beuzel (0573-421326). In 
overleg met Erika zal er dan voor vervoer 
naar de Strubbert gezorgd worden. De 
kosten van de Familiedag zijn ca. €17,50 
(excl. drankjes). 
Basisschooljeugd is gratis. We willen om 
+/- 11.00 uur verzamelen bij Brasserie De 
Mölle om van daaruit gezamenlijk rich-
ting de Strubbert te fietsen. Opgave is 
mogelijk tot 28 mei. Dit kan bij Erika Beu-
zel 0573-421326 of bij Manon Hoffman 
manon.hoffman@hotmail.com 
 
Hopelijk tot ziens bij de familiedag,  
De Activiteiten-commissie.  

EHBO aan kinderen  
In het Dorpshuis staat op 7 april om 20.00 uur een avond lang in het teken van 
EHBO aan kinderen. Deze avond is bedoeld voor ouders, bijna ouders, grootou-
ders, oppassers en alle anderen die graag willen weten hoe te handelen wanneer 
er eerste hulp aan kinderen geboden moet worden.  
Tijdens deze avond zal Gijs te Brake van Myn BHV diverse onderwerpen bespreken 
en zullen vaardigheden geoefend worden. Onderwerpen van aandacht zijn reani-
matie baby/kind, letsels, verbandjes en kinderziektes. Verder zal er ook voldoende 
ruimte zijn om andere vragen te stellen en onderwerpen te bespreken.  
Kosten: 27,50 p.p. (incl. 2 consumpties).  
Opgave bij Simone Keppels is tot 24 maart mogelijk, per mail (info@beo-exel.nl) of 
telefonisch/what’s App 06-53781371. Er kunnen maximaal 12 personen aan deze 
avond deelnemen. Bij grote belangstelling zal een tweede avond op 21 april geor-
ganiseerd worden.  

Hulpwijzer Lochem 
Helpen en geholpen worden. De gemeen-
te Lochem wil inwoners helpen bij het 
vinden van oplossingen op het gebied van 
zorg, jeugd, werk en wonen. Ook wil zij 
mogelijkheden bieden om actief mee te 
kunnen doen in de Lochemse samenle-
ving. Op initiatief van de gemeente en 
Stichting Welzijn Lochem is hiervoor een 
digitaal informatieloket gemaakt: Hulpwij-
zerlochem.nl. 
Dit digitaal sociaal loket geeft inwoners 

snel en simpel informatie en advies over 
allerlei onderwerpen, zoals: mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, geldzaken, huishouden, 
werk, vervoer, zorg en gezondheid. Daar-
naast staan op hulpwijzerlochem.nl adres-
sen van (vrijwilligers)- organisaties die van 
dienst kunnen zijn bij een (hulp-)vraag. 
Ook kunnen inwoners, die op zoek zijn 
naar gezelligheid of actief mee willen 
doen, snel zien welke activiteiten er wor-
den georganiseerd. De moeite waard om 
een keer een kijkje op te nemen! 

mailto:manon.hoffman@hotmail.com
mailto:info@beo-exel.nl
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Bermopruimactie 18 maart 
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer 
onze buurt van zwerfvuil ontdoen. We 
beginnen bij Brasserie De Mölle om 9.30 
uur met een kopje koffie, waarna een 
ieder zijn of haar buurt in gaat. 
Er wordt weer door de gemeente Lo-
chem een container bij Elweco-Medo 
geplaatst om het vuil in te storten. Om 
12.30 uur sluiten we af bij Brasserie De 
Mölle met een kop erwtensoep of patat 
voor de jeugd. Wil je graag meehelpen, 
geef je op bij jouw buurtcontactpersoon. 

Palmpasen 9 april 
Met Palmpasen zijn er ook dit jaar weer 
leuke activiteiten. We hebben een pro-
gramma voor het hele gezin, welke uit 4 
onderdelen bestaat: 

 Paaslunch 
We starten om 12.30 uur met de gezelli-
ge paaslunch bij Brasserie De Mölle. Er 
zal weer een buffet opgediend worden 
met voor een ieder wat wils. Geef je wel 
op, tel. 0573-251026 of per e-mail: in-
fo@demolle-exel.nl  
Kosten € 12.50 voor volwassenen en  
€ 5,- voor kinderen t/m 12 jaar.  

 Kinder Knutsel 
Voor de kinderen van alle leeftijden is er 
een knutselactiviteit, als de ouderen op 
pad zijn voor het “Rondje Exel” hebben 
zij een geweldige creatieve middag, deel-
name is gratis! Aanvang is om 13.30 uur. 

 Rondje Exel 
Na het succes van voorgaande jaren is er 
ook dit jaar na de brunch een wandel-
tocht, “Rondje Exel”. We gaan in kleine 
groepjes en starten om 13.30 uur, zodat 
we op tijd terug zijn voor het eieren zoe-
ken. In dit rondje van 2 à 3 km zullen 
allerlei leuke vragen en opdrachten 
zitten.  

 

 Eieren zoeken 
Om 15.00 uur verzamelen we bij de Bras-
serie De Mölle waar de Paashazen de 
kinderen ophalen voor het traditionele 
eieren zoeken in het dorps- bos. Dit is 
voor alle kinderen toegankelijk tot en 
met 12 jaar van welke basisschool dan 
ook, dus neem je vriendje of vriendinne-
tje mee. Is dit leuke programma wat 
veel, je mag natuurlijk aan een onderdeel 
apart deelnemen. 

Paasvuur 16 april 
Om 19.30 uur start de fakkelverkoop bij 
Elweco-Medo  en voor wie wil is er een 
kop koffie. De fakkeloptocht vertrekt om 
20.00 uur als de kinderen met het vuur 
zijn aangekomen. 
We gaan weer onder de bekende bege-
leiding van de drumband Graaf Otto 
Groep naar de Poasboake. Voor de kin-
deren die mee willen lopen om het vuur 
op te halen, ongeveer 1 km, geef je op bij 
Bert Jansen 432075/06-12272256  of  Jan 
Oudenampsen tel. 421296/06-53336933. 
De vuurophalers verzamelen om 19.30 
uur bij Brasserie De Mölle.  
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Schaakcompetitie BEO editie 2016 
Hieronder een verslag van de BEO schaak-
competitie editie 2016. Het is inmiddels 
een traditie dat de verliezer van de finale 
geheel democratisch wordt aangewezen 
om dit verslag te schrijven. Aldus ge-
schiedde. Ook een traditie inmiddels is 
dat Derk (Hilhorst) een kick-off avond 
organiseert, zodat een ieder weer weet 
hoe dat schaken ook alweer ging. 
Dit jaar waren er 12 deelnemers, helaas 
geen vrouwelijke deelname. Een actie-
puntje dus. Derk had 2 poules van 6 man 
gemaakt en tevens een groepsapp aange-
maakt, zodat er afspraken gemaakt kon-
den worden. Er werd afgesproken zonder 
klok te spelen. Al vlot vlogen de whatsap-
p’s door de lucht, helaas was 1 schaker 
moeilijk te bereiken. Hij woont dan ook 
helemaal aan de grens van het BEO ge-
bied waar alleen nog maar met SMS ge-
communiceerd wordt. Maar goed, begin 
december werd er begonnen en menig 
avond werd er diep en lang nagedacht 
voor de stukken over het bord gingen. 
Alle partijen werden overigens voor de 
gezelligheid in het café (de Mölle) ge-
speeld, op één maandagavond na toen de 
huiskamer van Jan Ballon werd omgeto-
verd tot schaakruimte. 
Begin januari was het duidelijk wie de 
nummers 1 en 2 in beide poules waren 
geworden, zodat op 8 januari j.l. de kruis-
finales en finales gespeeld werden. In 
poule A had Kamiel Fokkink 4,5 punten 
gescoord en Derk Hilhorst 4. In poule B 
had Harry Welmer ook 4,5 punten en Jan 
Vrielink 3,5. Dus de kruisfinales waren 
Kamiel tegen Jan en Derk tegen Harry. 
Ondanks een achterstand in materiaal 
wist Kamiel van Jan te winnen. In de an-
dere kruisfinale werd na een lang gelijk 
opgaande partij het een pionneneindspel 

die in het voordeel van Harry uit viel. Dus 
de finale was Kamiel tegen Harry, om de 
derde plaats stonden (zaten) Jan en Derk 
tegenover elkaar. Onder toeziend oog van 
supporters en andere deelnemers wer-
den de laatste wedstrijden in gang gezet. 
Bij Harry bleek de concentratie terug te 
vallen en ook het nuttigen van een  
‘Heeren van Ampsen’-biertje bleek niet 
meer te helpen. Kamiel (de jongste deel-
nemer van het hele veld en vorig jaar nog 
verliezend finalist) won glansrijk, onder 
toeziend oog van Opa Henk en Oma Jan-
ny. Hulde. De partij om de 3de plek werd 

door Jan gewonnen, waardoor Derk (de 
kampioen van vorig jaar) toch een beetje 
verrassend 4de werd. Na enig aandringen 
van de winnaar was het tijd voor de prijs-
uitreiking en kon Kamiel het bierpakket 
mee naar huis nemen. D’Exelse Kracht 
voor Exelse kracht zullen we maar zeg-
gen. Er werd nog een hele tijd nagepraat 
en allerlei ideeën geopperd om misschien 
wat vaker te gaan schaken dan alleen in 
de decembermaand. 
Tsja, en dan nog het actiepunt: hierbij 
dagen we alle dames uit om volgend jaar 
de strijd aan te gaan met ons. En je hoeft 
echt geen grootmeester te zijn, zelfs als je 
25 jaar niet geschaakt hebt, kun je (in 

Blik terug 
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elke partij) nog tweede worden. Wil je 
eerst nog je kennis wat bijschaven, bij 
Harry Welmer is het boek ‘Schaken voor 
dummies‘ te leen. 
Vrijdagavond 10 februari was de eerste 
schaak-oefenavond, deze keer met/tegen 
de klok om de druk wat te verhogen en 
ook om zodoende meerdere partijen te 
kunnen spelen. De volgende oefenavond 
is op donderdag 30 maart (aanvang 20.00 
uur) en die avond zijn ook alle dammers 
uitgenodigd. Kortweg, een ieder is wel-
kom. En als je een dam-/schaakbord hebt, 
neem het dan mee. Opgave hoeft niet 

maar mag op de schakers-whatsapp of op 
navolgende emailadressen: Annebrug-
gink@icloud.com of Hdut-
chie@hotmail.com 
Rest me Derk te danken voor de organisa-
tie en tot de volgende keer. Harry Wel-
mer. neem het dan mee. Opgave hoeft 
niet maar mag op de schakers-whatsapp 
of op navolgende emailadressen: Anne-
bruggink@icloud.com of Hdut-
chie@hotmail.com 
Rest me Derk te danken voor de organisa-
tie en tot de volgende keer.  
Harry Welmer  

Bosonderhoud 
Het groot onderhoud in het dorpsbos is weer afgerond. Ook is het oprukkende struik-
gewas weggehaald en zijn de paden verbreed. Elk jaar blijkt weer dat deze vorm van 
groot onderhoud er voor zorgt dat het bos in goede conditie blijft en zo kan jong en 
oud er plezier van hebben. Ook dit jaar is het werk heel succesvol verlopen. Graag wil 

mailto:Annebruggink@icloud.com
mailto:Annebruggink@icloud.com
mailto:Hdutchie@hotmail.com
mailto:Hdutchie@hotmail.com
mailto:Annebruggink@icloud.com
mailto:Annebruggink@icloud.com
mailto:Hdutchie@hotmail.com
mailto:Hdutchie@hotmail.com
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Toneelvereniging AEV staat op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 
april op de planken in Brasserie De Mölle (de Exelse Molen). 
Dit voorjaar wordt het blijspel “Pak de koffer maar weer uit 
schat” gespeeld.  
De spelers, onder wie enkele debutanten, zijn al sinds decem-
ber aan het repeteren om straks twee heerlijke avonden te 
kunnen verzorgen waarop veel gelachen wordt. Dit alles onder 
leiding van regisseuse Gerly Nijhof die bij ONA al een goede 

reputatie heeft opgebouwd. 
In “Pak de koffer maar weer uit schat” wil Robertus van der Heyde een romantisch 
weekend hebben met zijn vriendin, maar vindt tot zijn schrik zijn vrouw op hun ho-
telkamer. Als dat maar goed komt!  
 
Wil je zien hoe het afloopt. Wij ontvangen je graag op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 
april om 20.00 uur in Brasserie De Mölle. De voorverkoop is op vrijdag 17 maart van 
19.00 uur tot 21.00 uur in Brasserie De Mölle.  

VAN DE VERENIGINGEN 
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DE RONDFIETSER 

Deze geheimzinnige persoon komt overal en heeft oog voor 
detail. Hierdoor worden wij op dingen gewezen waar we met 
de auto zomaar voorbij zouden zijn gereden. Deze keer:  

Wintersport op de Armhoedseberg 

Het was een echte sneeuwdag toen we 
bij bekenden op de Armhoede waren. 
Vanuit de kamer hadden we een prachtig 
uitzicht op de besneeuwde Armhoedse-
berg (stortplaats). 
We raakten aan de praat, dat hier een 
mooi wintersportgebied lag. Vanaf de 
stortbult een prachtige skipiste en verder-
op in Ampsen een mooi langlaufgebied. 
De gevorderden kunnen dan naar Lo-
chemseberg gaan, dat scheelt een lange 
autorit naar de oorspronkelijke ski-
oorden. 
Aanvankelijk was de Armhoedseberg een 
stukje landbouwgebied dat de gemeente 
had overgehouden bij het graven van het 
Twentekanaal. De boeren uit de omge-
ving bewerkten het land en langs de 
spoorlijn had Van Oene een nertsenfok-
kerij. Iets verderop had Fraas een var-
kensschuur gebouwd. Hij voerde de var-
kens met slachtafval van zijn eigen kip-
penslachterij. Aan het eind van de Mid-
denweg staat deze schuur nog. Nu doet 

deze dienst als paardenstal. 
In 1973 zocht de gemeente 
een nieuwe plaats voor een woonwagen-
kamp. Het bestaande kamp aan de Goor-
seweg voldeed niet meer. Het stuk ge-
meentegrond op de Armhoede was ge-
schikt voor 25 wagens. Als argument 
werd aangevoerd dat de woonwagenbe-
woners op deze plek beter konden inte-
greren in de gemeenschap. Op een bevol-
king van minder dan 25 gezinnen vonden 
de bewoners van de Armhoede dit geen 
goed idee. Dankzij gezamenlijk en fel ver-
zet vanuit de gemeenschap is dit niet 
doorgegaan. 
Een jaar later (1974) zocht de gemeente 
een plek voor een nieuwe stortplaats. De 
stortplaats aan de Gageldijk was vol en 
moest gesloten worden. Uitbreiding was 
daar niet mogelijk. De verwachting was 
dat er vanuit het toen florerende recrea-
tiepark Ruighenrode veel bezwaar en 
weerstand tegen zou komen. 
Bij de wijziging van het bestemmingsplan 
om een stortplaats mogelijk te maken op 
de Armhoede heeft de gemeente  een 
truc gebruikt door op het laatste moment 
rode lijnen om het stortgebied Armhoede 
te zetten. De mensen uit de Armhoede 
hadden niet meteen in de gaten wat dat 
betekende en waren daardoor te laat om 
hier nog bezwaar tegen aan te tekenen. 
Tegen elke volgende uitbreiding hebben 
de bewoners telkens geprotesteerd, met 
beperkt succes.  
In eerste instantie werd er alleen zand 
onnen en werden de gaten volgestort Armhoedseberg voorjaar 2017. 
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gewonnen en werden de gaten volgestort 
met huisvuil e.d. De gemeente ving geld 
voor het zand en was zonder kosten het 
huisvuil en bouwafval kwijt. 
De stortplaats was aanvankelijk alleen 
voor de gemeente Lochem en werd ge-
bruikt voor alle afval, ook bouwafval. La-
ter werd het een regionale stortplaats, 
waarvoor het terrein is uitgebreid tot 17 
ha. In verschillende fases werd de stort-
bult uiteindelijk 32 meter hoog. De feite-
lijke stortplaats is 500 meter lang en 250 
meter breed. Vanaf 1976 tot de sluiting in 
2004 is er ongeveer 1.000.000 ton ge-
stort.  
Het eerste deel is later weer uitgegraven 
en gesaneerd. Daarbij is het van een on-
derdek voorzien, zodat het afval niet kan 
doorlekken tot in de ondergrond. Tot slot 
is de gehele stortplaats ingepakt en met 
twee lagen kunststoffolie afgedicht en 
van een één meter dikke zandlaag voor-
zien. Wanneer in de toekomst de bult evt. 
wordt opgeruimd, kan ons nageslacht 
goed zien hoe we geleefd hebben  en wat 
we gebruikt hebben. 
Men heeft ook al eens geprobeerd om 
het gas, dat vrijkomt uit deze stortplaats, 
te exploiteren. Dit leverde echter  onvol-
doende op. Wel wordt het gas afgezogen 
en afgefakkeld. Mogelijk had het idee van 
de werkgroep ADEL om de stortbult vol te 

leggen met zonnecollectoren meer kans 
moeten krijgen, maar het was moeilijk uit 
te voeren. Het plan van Essent Milieu, om 
de ingezaaide stortplaats te beweiden 
met schapen, wordt op dit moment wel 
uitgevoerd. 
Rondfietser is echter van mening om bij 
voldoende sneeuw een skipiste aan te 
leggen best wel kans van slagen heeft. 
Eventueel zou dan voor in de zomer een 
borstelbaan kunnen worden aangelegd, 
zodat hier ook in de zomer geskied kan 
worden. Voor de langlaufers kan Peter 
(van het Ampsense café) zijn bar als ski-
pub openstellen. 
 
Rondfietser 

Toekomst Armhoedseberg? 

 

 

 

Foto hiernaast: 

Situatie in 2009. De eer-
ste fase van het afdek-
ken is gereed.  
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Secretariaat BEO 
Simone Keppels 
’t Veld 34,7245 XA Exel 
info@beo-exel.nl 
tel. 459950 
 
Wilt u lid worden, een adreswijziging 
doorgeven of uw lidmaatschap opzeg-
gen, bel dan even Alie Fleerkate, tel. 
251750. 
De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 

 

  Bezoek ook eens de website: 

www.exelplaza.nl 

Redactie: 
Appie Kleine Haar  tel. 253508 
Ruud van Noord  tel. 421345 
Otto Zeijpveld  tel. 421377 
Anita Vrielink  tel. 259088 
Aurea van Oene  tel. 785063 
Druk: Multicopy Lochem 
 
BEO-NIEUWS verschijnt 3 X per jaar. 
Kopijdatum volgende Beonieuws:  
2 juli 2017 
 
Aanleveren kopij per mail naar redac-
tie@beo-exel.nl of bij een van  
de redactieleden. 

   BEO COLOFON 

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

Contactpersonen: 
Judith Nijkamp  tel. 06-81530692 
Hilde Buitelaar         tel. 06-51258820 
Vacant 
Janet Vrielink       tel. 421529 
Romke de Vries     tel. 255122 
Flos v.d. Vliet              tel. 421137 
Dinie Welmer            tel. 257426 
Martin Woestenenk  tel. 421256  
Ruud van Noord         tel. 421345 

Nieuwe leden: 
Dhr. R.R. Soumeru, Exelseweg 11,   Kern Exel 
Mevr. I. Groothedde, ’t Veld 9,   Kern Exel 


