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Van de redactie 

Het lijstje 

U kent vast wel dat papiertje dat geduldig wachtend op het 
prikbord hangt of aan de deur van de koelkast is geplakt. Bij ons 
thuis hangt het aan de kalender. En wel zodanig dat het lijstje 
zichtbaar blijft wanneer er een nieuwe maand is aangebroken. 
Het plakbandje was al een beetje vergaan en daarom was het 
lijstje met een nietje opnieuw vastgezet, waardoor het 
onmogelijk aan mijn aandacht kon ontsnappen. Het heeft er 
jaren gehangen, vergeeld, beduimeld en met omkrulde randen, 

de tekst met verschillende kleuren inkt en soms zelfs onderstreept. Soms is het lijstje 
uitgebreid met een extra regel. Zelden gaat er iets af.  

Ik heb al lang geleden geaccepteerd dat dit lijstje er hangt en dat dit voor een deel de 
sfeer in ons huis bepaalt. Je kan het ontkennen door er zo min mogelijk aandacht op 
te vestigen, maar dan is er altijd wel iets wat op de kalender moet worden bekeken 
en dan wordt het lijstje direct weer onderwerp van discussie. Hierdoor kan de druk 
flink oplopen. En dat allemaal door zo’n stom lijstje. Eigenlijk te gek voor woorden dat 
na een hele week actielijstjes afwerken voor de baas me zo te laten koeioneren door 
weer zo’n ‘K..’ lijstje. Ik kan er niet meer tegen! Ik overweeg om een alternatief lijstje 
op te stellen: Krantje lezen, rustig nadenken, tv kijken etc. 

Maar de laatste tijd is er iets veranderd. Nu er een paar jaar weinig reden was om op 
de kalender te kijken, door de halve en hele lockdowns en andere beperkingen, is 
regel na regel doorgekrast. En dit ging sneller dan dat er nieuwe regels bijkwamen. 
Uiteindelijk hing er een onleesbaar vod aan onze kalender. En afgelopen zaterdag was 
het vermaledijde lijstje zelfs in z’n geheel verdwenen!  

IK BEN ER HELEMAAL KLAAR MEE! 

Appie Kleine Haar 
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Maart 
Woensdag 9 maart 
55+ kaart-/rummikubmiddag, 
Dorpshuis, 14.00-16.15 uur 
Zaterdag 19 maart 
Bermopruimactie, 9.30 uur 
Hout brengen paasvuur, 
10.00-16.00 uur 
Woensdag 23 maart 
55+ koersbalmiddag, serre grote 
zaal, 14.00-16.15 uur 
 

April 

Woensdag 13 april 
55+ kaart-/rummikubmiddag, 
Dorpshuis, 14.00-16.15 uur 
Zondag 17 april 
1e paasdag: Verzamelen bij Elweco-
Medo vanaf 19.15 uur; 
fakkeloptocht naar Paasvuur  
20.00 uur;  
Hazenbal, tent open vanaf 20.00 uur 
Woensdag 27 april 
55+ koersbalmiddag, serre grote 
zaal, 14.00-16.15 uur 
 

Mei 

Dinsdag 10 mei 
BEO algemene ledenvergadering, 
restaurant Lu Lin, 20.00 uur 

Woensdag 11 mei 
55+ kaart-/rummikubmiddag, 
Dorpshuis, 14.00-16.15 uur 
Donderdag 19 mei 
Bedrijfsbezoek Hoveniersbedrijf  
M. Schepers en De Waterman, 
Rengersweg 32, 19.30 uur 
Woensdag 25 mei 
55+ koersbalmiddag, serre grote 
zaal, 14.00-16.15 uur 
 

Juni 
Woensdag 8 juni 
55+ kaart-/rummikubmiddag, 
Dorpshuis, 14.00-16.15 uur 
Woensdag 22 juni 
55+ koersbalmiddag, serre grote 
zaal, 14.00-16.15 uur 

Augustus 
Zaterdag 20 augustus 
Exels Feest 
Zondag 21 augustus 
Exels Feest 
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Stand van zaken 

 

Over de huidige stand van zaken binnen de BEO is niet al te veel nieuws te melden. Er 
is sinds november weinig gebeurd. De reden hiervoor hoeven we niet uit te leggen. 
Gelukkig is bij het verschijnen van deze uitgave het einde van de pandemie in zicht en 
kunnen we ons eindelijk weer gaan bezighouden met leuke dingen.  
In december was er nog een ad hoc oproep van de gemeente om eventueel 
vrijwilligers in te zetten voor hulp in de thuiszorg. Er hebben zich destijds veel 
mensen aangemeld, maar hun inzet bleek gelukkig niet nodig te zijn. Hierbij willen we 
iedereen, die zich heeft aangemeld, bedanken voor hun bereidwilligheid.  
 
In dit boekje staan dan ook weer verschillende activiteiten, die dit voorjaar worden 
gehouden. Zo gaan we de bermen weer opruimen op 19 maart, komt het Hazenbal 
weer in zicht en gaan we een bedrijfsbezoek plannen op 19 mei. Ook kunnen we in 
mei (de 10de) eindelijk weer eens een live ALV plannen.   
 
We zijn blij te kunnen melden dat Jan Koolschijn graag wil toetreden tot het bestuur, 
vooral i.v.m. met de zaken rondom de duurzame energie. Hij is al twee jaar actief 
binnen de energie werkgroep. Gezien het feit dat duurzame energie voorlopig nog 
niet van de agenda zal verdwijnen is dit een welkome aanvulling. Op de ALV kunnen 
we dit formeel bekrachtigen. Op pagina 20 en 21 in het boekje meer over de 
windmolens. 
 
Rondom het dossier van de rondweg: 
Het is nog niet bekend welke aannemer de uitvoering van de rondweg mag doen. De 
verwachting is dat we dit de komende maanden zullen weten. Hiermee loopt de 
provincie achter op de planning. De opening zal niet eind 2024 zijn, maar halverwege 
2025. Informatie rondweg: https://n346-lochem.gelderland.nl/Hetproject en  
https://youtu.be/yo-874Od76E 

Stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw Tommelerbos: 
Het bestemmingsplan voor de nieuwe woningen laat op zich wachten. Het is nog niet 
bekend wanneer hiervoor de procedure gaat starten. De gemeente heeft positief 
gereageerd op ons voorstel om meer starterswoningen in het plan op te nemen. In 
plaats van 5, wil de gemeente nu 8 starterswoningen realiseren. Een goede 
ontwikkeling. We kunnen nu nog niks zeggen over de planning voor de nieuwbouw. 
Als je belangstelling hebt voor het wonen op deze locatie, neem dan gerust contact 
op met de gemeente.  

Zoals altijd zijn leuke ideeën voor activiteiten welkom en heeft de BEO de 
mogelijkheid om deze te sponsoren. Indien iemand plannen heeft voor een leuke 
activiteit in het BEO-gebied voor BEO-leden, meld dit dan bij een bestuurslid of via 
info@beo-exel.nl! Dan kunnen we kijken of de BEO een bijdrage kan leveren. 

Het bestuur 

https://n346-lochem.gelderland.nl/Hetproject
https://youtu.be/yo-874Od76E
mailto:info@beo-exel.nl
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Wordt verwacht 

Na een online editie en het 
Lederhazenfest afgelopen oktober is er 
goede hoop dat er dit jaar eindelijk weer 
een echt Hazenbal georganiseerd kan 
worden. Als de coronamaatregelen het 
toestaan zal het dorpsbos in Exel weer 
voor een avond omgetoverd worden tot 
de gezelligste locatie van Nederland. Aan 
het begin van de avond zal er dit jaar ook 
weer een traditioneel paasvuur 
aangestoken worden met voorafgaand 
een fakkeloptocht vanaf Elweco-Medo. 
De Graaf Otto Band zal de optocht 
begeleiden richting het paasvuur en 
vervolgens zal het vuur tot ontbranding 
worden gebracht. Rondom het paasvuur 
en op het Hazenbalterrein zal De 
Vermakelaar aanwezig zijn om jong en 
oud te vermaken met verschillende acts. 
We gaan er weer een groot feest van 
maken! De muzikanten van The Green 

Monkeys, die afgelopen jaar tijdens de 
online editie te zien waren, zullen hier 
ook zeker voor zorgen. Deze 4 
enthousiaste muzikanten maken van elk 
nummer een eigen sound en de interactie 
met elkaar en het publiek zorgt voor een 
onvergetelijke show waarbij de energie 
van het podium af spat.  

Na dit spetterende optreden zou je 
denken: en nu? Geen muziek meer? 
Probleem’n..? Absoluut niet, want het 
motto luidt vanavond: Probleem’n? Poar 
neem’n! Het inmiddels welbekende duo 
van Poar Neem’n komt naar het dorpsbos 
om het Hazenbal af te sluiten en staat 
garant voor feest, humor en liters bier. 
Poarty DJ Walter pompt de kneiters en 
Wim Salabim, die kearl van Poar Neem’n, 
zorgt voor ongein. Poar Neem’n op de 
bühne staat garant voor interactie en hits! 

Huub Stegeman 

1e paasdag Hazenbal! 

Hout brengen voor paasvuur: 19 maart 
 
Op zaterdag 19 maart kan er hout gebracht worden van 10.00 tot 16.00 uur bij 
Elweco-Medo. Alleen schoon snoeihout is geschikt voor het paasvuur en kan voor 
een kleine vergoeding gebracht worden.  
Deze bijdrage voor de organisatie van de paasevenementen kan worden afgegeven 
aan de persoon die bij het hout staat. 
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Wordt verwacht 

Bermopruimactie maart 2022 
 

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer onze buurten van zwerfvuil ontdoen. We 
beginnen zaterdag 19 maart om 9.30 uur bij Lu Lin (dorpshuis) met een kopje koffie, 
waarna men tegen 10.00 uur zijn of haar buurt in gaat.  
Er worden vuilniszakken en grijpers verstrekt; hesjes en handschoenen graag zelf 
meenemen. Door de gemeente Lochem wordt weer een container bij Elweco-Medo 
geplaatst om het vuil in te storten. 
Om 12.00 uur sluiten we af bij Lu Lin met iets lekkers. 
Wil je graag meehelpen, geef je op bij jouw buurtcontactpersoon. 
 
Ampsen/Exelse Tol: Hilde Buitelaar,   hilderon7676@gmail.com 
Armhoede: Judith Nijkamp,    judithnijkamp@hotmail.com 
Boomkampsweg/Holmershuizen, 
 Herman Woestenenk,    lmb.woestenenk.bv@hetnet.nl 
Bouwhuisweg-Oost, Janet Vrielink,   janet@vrielink.com 
Bouwhuisweg-West, Jan Vrielink,    jan@vrielink.com 
Exelseweg/Hooislagen, Flos vd Vliet,   vlietfloors@planet.nl 
Kern Exel, Dinie Welmer,     dinie_welmer@hotmail.com 
Verwolde-Noord, Martin Woestenenk,   m.woestenenk1@kpnmail.nl 
Verwoldseweg/Kattendaal, Ruud van Noord,  ruud@heam.nl 

BEO algemene 
ledenvergadering 
 
Het kan eindelijk weer. We gaan weer een algemene ledenvergadering houden 
voor onze leden waar iedereen weer bij kan zijn. 
De algemene ledenvergadering over het jaar 2021 staat gepland voor dinsdag 10 
mei 2022 in restaurant Lu Lin. Aanvang 20.00 uur. De formele uitnodiging, agenda, 
vergaderstukken en de exacte locatie zullen later nog rondgestuurd worden. Net 
als andere jaren streven we ernaar voor de pauze het formele gedeelte af te 
ronden.  
 
Na de pauze willen we weer een speciaal onderwerp (lezing o.i.d.) voor de 
aanwezigen organiseren. Dus reserveer de datum alvast in de agenda! We hopen 
op een grote opkomst. 
 
Het bestuur 

mailto:hilderon7676@gmail.com
mailto:judithnijkamp@hotmail.com
mailto:lmb.woestenenk.bv@hetnet.nl
mailto:janet@vrielink.com
mailto:jan@vrielink.com
mailto:vlietfloors@planet.nl
mailto:dinie_welmer@hotmail.com
mailto:m.woestenenk1@kpnmail.nl
mailto:ruud@heam.nl
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55+ activiteiten 

Locatie: Dorpshuis (via de zijingang 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: 
In september 2021 waren we weer 
gestart met de activiteiten, maar helaas 
werden we door het aanscherpen van de 
corona maatregelen genoodzaakt om de 
activiteiten in november 2021 al weer te 
staken. Inmiddels zijn de maatregelen in 
de tweede helft van februari 2022 weer 
versoepeld, dus we gaan een nieuwe 
poging wagen om de maandelijkse 
activiteiten op te pakken.  
Hopelijk kunnen we in de loop van 2022 
ook weer andere activiteiten (zoals het 
reisje) organiseren. Het is nu nog te vroeg 
om daar iets over te zeggen. Als we meer 
weten, dan kondigen wij dat aan in dit 
BEO-krantje en/of in de weekbladen 
Berkelbode en In de Kijker. 

Doorlopend: BEO inloopmiddagen en 
koersbal 
Met ingang van maart 2022 pakken we de 
draad weer op twee woensdagen in de 
maand.  
Iedereen kan zonder aanmelding vooraf 
meedoen, ook niet BEO-leden zijn van 
harte welkom! Onze planning is als volgt: 
elke tweede woensdag van de maand is 
er een inloopmiddag in het Dorpshuis, 
van 14.00 uur tot uiterlijk 16.15 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 voorlopig: 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 
uur 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.  

Aankondiging bedrijfsbezoek 
 
We gaan in mei van dit jaar sinds lange tijd weer een bedrijfsbezoek organiseren. 
Dit jaar zijn we te gast bij Hoveniersbedrijf M. Schepers en de De Waterman aan de 
Exelse Tol (Rengersweg 32).  
 
De familie Schepers zal ons e.e.a. gaan vertellen over hun werkzaamheden en hun 
bedrijf. Natuurlijk zal ook een bezoek aan hun showtuin niet ontbreken. Voor koffie 
en cake wordt gezorgd. 
 
Het bezoek zal plaatsvinden op donderdag 19 mei, om 19.30 uur. Een aankondiging 
en nadere informatie voor de aanmelding zal nog volgen per nieuwsbrief.  
 
We hopen op een grote opkomst. 
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Tips over mensen met 
een bijzondere hobby 

zijn welkom op 

redactie@beo-exel.nl 

Soms leer je de mensen kennen door de hobby die ze hebben. In 

deze 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 Henk Slagman, wonende aan de Verwoldseweg  42a. 

‘t is lefebri-je ... 

Hoe zijn we bezig geweest in de Coronatijd 

Veel mensen hebben in de Coronatijd een manier gevonden om hun tijd op een 
alternatieve manier in te vullen. Wij zijn als redactie op zoek gegaan naar mensen die 
hun verhaal daaromtrent wel willen vertellen. Zo kwam ik bij mijn buurman terecht, 
namelijk Henk Slagman, beter bekend als Henk van Pasop. 

Wat doet Henk? Als pensionado, met kleinkinderen, die met Gerdien samen een 
boerenbedrijf heeft gerund en buitenaf wonend is, heeft Henk geen behoefte aan 
bezigheidstherapie. Hij heeft gelukkig niets te hoeven verzinnen om de Coronatijd 
door te komen. Daarbij komt nog dat hij “zorg heeft om de boer”, althans werkzaam 
is als vrijwilliger bij de stichting “Zorg om Boer en Tuinder” (ZOB). 

Graag vertelt hij hierover, omdat dit toch iets speciaals is, naast de andere dingen die 
hij doet. Zoals bekend heeft de agrarische sector het moeilijk. Er zijn veel bedrijven 
die om wat voor reden dan ook in de problemen komen. Dat zijn niet alleen de 
bedrijven, maar vooral de mensen daarachter. Henk zegt: “Het is mooi om met die 
mensen in gesprek te komen, hun vertrouwen te winnen, uit te zoeken waar de 
schoen wringt en de mens achter de boer te leren kennen.” 

Henk vertelt dat hij via-via bij de stichting “Zorg om Boer en Tuinder” terecht is 
gekomen. Toen hij op 59-jarige leeftijd zijn bedrijf volledig beëindigd had, wilde hij 
toch iets gaan doen met zijn opgedane kennis en ervaring. Bij ZOB vond hij veel 
gelijkgestemden. Na een tijdje op bestuurlijk niveau meegewerkt te hebben aan de 
herstructurering van de stichting, werkt hij daar nu als regionaal vrijwilliger. 

Zijn cliënten zijn mensen van velerlei aard, zoals: 
-  De vrijgezelle man van 55+; 
-  De harde groeiers, sneller gegroeid dan ze verwerken kunnen; 
-  Boeren die moeite hebben met de regelgeving; 
-  Boeren die niet nadrukkelijk voor het bedrijf gekozen hebben of op basis van de  
    sociale verwachtingen “ja” gezegd hebben tegen opvolging. 

Wat is nu zijn strategie? Henk zegt dat hij in zijn gesprekken zo min mogelijk probeert 
te sturen, maar wel ongevraagde tips geeft. Hjj gebruikt zijn eigen ervaringen en 
zoekt samen met de hulpvrager naar oplossingen die passen bij de boer. De leus is: Er 
over praten helpt. 

Dat leidt soms tot hele verrassende oplossingen. Deze variëren van stoppen met het 
bedrijf of een omslag in bedrijfsvoering. Ook komt het voor dat boeren over een 

mailto:redactie@beo-exel.nl
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drempel stappen en het geheel weer op 
kunnen pakken. De meeste projecten zijn 
van korte duur, maar er zijn ook langdurige 
trajecten met coaching. Meestal liggen de 
oplossingen dichtbij en kan Henk helpen, 
maar soms moet hij trajecten aan 
specialisten overlaten. Ook die zijn allemaal 
werkzaam voor ZOB. 

ZOB is een landelijk dekkende stichting met 
een professioneel bestuur, een groot aantal 
vrijwilligers met agrarische achtergrond en  
een team met specialisten in alle richtingen.  
Ook is er een goede verdeling tussen mannen en vrouwen. De stichting is afhankelijk 
van giften, externe sponsoren en is tevens ANBI geregistreerd. 

Waarom doe je dit nu en waarom vind je dit zo leuk? Hierop geeft Henk aan dat de 
kick en de inspiratie komt uit de manier waarop je dicht bij de mensen komt en 
gesprekken kunt voeren die je normaal in je directe omgeving niet voert. Ook zijn 
interesse in de mens, in combinatie met het boerenbedrijf is een drijfveer. De mens 
achter het bedrijf leren kennen is belangrijk voor het advies. Het is voor hem ook een 
vorm van verwerken van de teleurstelling in en zijn zorgen om de landbouw, maar 
vooral de vaak eenzame strijd van het individu, vaak door de groei te groot 
geworden en te veel op eigen bedrijf. 

Henk geeft aan dat projecten soms hollen en stilstaan zijn, maar dat hij zelf de keuze 
heeft welke projecten hij oppakt. Er komen vragen genoeg. De projecten zijn erg 
afwisselend. Vaak is een luisterend oor genoeg, maar soms is het intensief. Gelukkig 
kan hij het probleem goed bij de boer laten.  

Als je stopt met een bedrijf heb je nog geen idee van wat er daarna komt. Zijn 
ervaring is dat het zich vanzelf invult. Je komt zelf in een andere fase van je leven en 
je wilt ook niet meer zo druk zijn, geeft Henk aan. Naast vrijwilligerswerk en alle 
andere activiteiten neem je ook meer tijd voor leuke dingen. 

Ruud van Noord 

Foto: Anke Kolkman. 
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Blik terug 

Bosonderhoud Dorpsbos Exel 

Op een 2-tal zaterdagen in februari is er 
onderhoud gepleegd in het dorpsbos. De 
opgave was goed, de stemming was 
opperbest, het weer was fantastisch en 
corona gooide dit jaar geen roet in het 
eten. Alle seinen stonden op groen en de 
handen zijn weer flink uit de mouwen 
gestoken.  

Voor dit jaar is afgesproken met Circulus 
dat zij de takken versnipperen en 
afvoeren. De BEO neemt het zaagwerk 
voor haar rekening. Naast het zagen is 
het struikgewas weggehaald waardoor de 
wandelpaden weer goed begaanbaar zijn, 
is de klimop die tegen de bomen opgroeit 
een halt toegeroepen en is er dood hout 
weggehaald in het oude gedeelte van het 
bos. Hierdoor zijn er open plekken 
ontstaan. De BEO gaat in gesprek met 
Circulus om hier nieuwe bomen aan te 
planten.  

Ook voor de inwendige mens is gezorgd. 
De eerste zaterdag was er een lunch 
verzorgd door Lu Lin in het Dorpshuis. De 
keer daarna konden de mannen 
aanschuiven bij de ‘erwtensoep party’, 
verzorgd door Jos Vrielink, Marcel Kok en 
Michael Greutink. 

Terugkijkend kunnen we concluderen dat 
het bosonderhoud weer goed is geslaagd. 
Graag wil ik iedereen, die mee heeft 
geholpen om dit onderhoud succesvol te 
laten verlopen, nog een keer heel 
hartelijk bedanken voor de medewerking. 
Het is de bedoeling om het 
bosonderhoud volgend jaar ook weer op 
dezelfde manier uit te voeren. We hopen 
dat we volgend jaar weer een beroep 
mogen doen op de bewoners van Exel om 
op deze manier het dorpsbos in goede 
conditie te houden.  

Mannie Slagman 
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Sint Maarten Exel 
 
Op vrijdag 5 november jl. hebben 34 
Exelse kinderen samen Sint Maarten 
gevierd. Om 15.30 uur werd gestart met 
het knutselen van een lampion of voor de 
kinderen boven de 9 het uithollen en 
versieren van een pompoen. Onder 
begeleiding van hun eigen ouders werd 
flink geknipt, geprikt, geplakt en 
gevouwen. Nadat alle lampionnen klaar 
en de frietjes gegeten waren, gingen de 
kinderen in kleine groepjes door de kern 
van Exel waar de bewoners middels een 
kaars aan de kinderen liet weten waar ze 
welkom waren om aan te bellen.  
 
Het is mooi te zien hoe de allerkleinsten 
samen met de grotere kinderen langs de 
deuren gingen, trots hun lampionnen 
lieten zien, hun stem lieten horen en met 
grote ogen het snoepgoed in ontvangst 
namen. Nadat in de speeltuin deze 

activiteit gezamenlijk onder het genot van 
een bekertje warme chocomelk werd 
afgesloten gingen alle kinderen moe en 
met heel veel snoep rijker naar huis. Dat 
was weer een geslaagde editie van Sint 
Maarten in Exel. 
 
Simone Keppels 
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Geen windmolens in Lochem en verduurzamen van je 
leefomgeving 
Inleiding 
Om dat te bereiken is er samenwerking met andere dorpskernen. We werken aan het 
verduurzamen van onze omgeving en vormen waar mogelijk een front tegen 
windturbines. 

Op 15 december jl. was er een bijeenkomst van samenwerkende kernen over 
verduurzamen. Het verslag vindt u op onze website beoenergie.nl bij nieuws Lochem 
lokaal. En alle dorpskernen hebben onze zienswijze op de notitie reikwijdte en 
detailniveau (NDR) mede ingediend in Den Haag. U leest er hieronder meer over. 
Samen met de andere kernen en betrokkenen uit Exel en omgeving plaatsen we een 
verkiezings-advertentie in “In de Kijker” en de “Berkelbode”. 

De gemeente is aan zet na de bijeenkomst van 15 december. Zij komen met de eerste 
plannen om te gaan verduurzamen in onze omgeving. Vanuit Exel en omgeving start 
een werkgroep Energie met ideeën voor lokale initiatieven. Er is veel kennis in onze 
omgeving en binnen de gemeente en die willen we graag bundelen. Denk aan LE, 
ROM3D, Buurt energiestrategie (BES) en aardgasvrij Laren. Er is enthousiasme. Er is 
nu behoefte aan een plan voor coördinatie. Een stevig plan om samenwerking verder 
te borgen. De gemeente neemt het voortouw. Vanuit Exel denken we aan een 
menukaart met verschillende arrangementen. Welke mogelijkheden zijn er? (Isolatie, 
zonnepanelen, etc.) Daar kunnen inwoners uit kiezen en maatwerk (voor hun buurt) 
maken. Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Wat gaat het kosten? Hoe snel te 
realiseren? Dus concreet op maat en met gunstige condities. 

Afstandsnorm 
Klinisch fysicus Jan de Laat van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) deed recent onderzoek 
naar ruim driehonderd wereldwijd 
gepubliceerde studies over 
gezondheidseffecten van 
windturbines op mensen. Zijn 
conclusie: die zijn er. ,,Slaapstoornis 
is het eerste wat je tegenkomt”, 
vertelt De Laat, die een deel van 
zijn studie publiceerde in 
het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde. Ook gaat hij uit van 
een afstandsnorm van tien keer de 
masthoogte. Bij een masthoogte 

van 150 meter zou een windturbine op minimaal 1500 meter afstand van de 
bewoonde wereld moeten staan. “In landen als Denemarken, Duitsland en Canada 
werken ze al met een afstandsnorm. Nu Nederland nog”, aldus De Laat. 

Bij de presentatie van het coalitieakkoord werd duidelijk dat het nieuwe kabinet 
werkt aan de invoering van ‘heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens 
op land’.  

Ook Windwiki (windwiki.nl) pleit voor een afstandsnorm. Dit collectief van huisartsen, 
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neurologen, psychologen en kinderartsen maakt zich 
zorgen over gezondheidseffecten van windturbines 
op mensen.  

In de uitzending van 1 vandaag op 8 december 2020 
zie je duidelijk waar het om gaat. Met Jan de Laat aan 
het woord. Bekijk het op onze website beoenergie.
(Nieuws media landelijk) 

Zienswijze 
Door de uitspraak van de Raad van State moet de overheid komen met een nieuwe 
milieu-effect rapportage (MER) bij het verlenen van een vergunning voor de bouw 
van windturbines. Ter voorbereiding hierop is er een notitie reikwijdte en 
detailniveau (NDR) verschenen. (infomil.nl – onderwerpen – milieueffectrapportage} 

Onze algemene indruk van de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER 
Windturbine-bepalingen Leefomgeving: men wil gewoon dóór met de bouw van 
turbines zoals dit nu gebeurt, en liefst op zo kort mogelijke termijn, op zo’n groot 
mogelijke schaal. De doelen van de energietransitie worden boven het belang van 
omwonenden gesteld. 

Vanuit het gezondheidsperspectief van omwonenden missen we een geïntegreerde 
visie op de waarborg van gezondheid van omwonenden bij windturbines. En dus een 
ontkenning van de gevolgen van infrasoon en laagfrequent geluid (ILFG). 

Op deze door Arcadis (de partij die de notitie schrijft) onnauwkeurig geschreven NDR 
heeft het BEO bestuur haar mening gegeven. Deze zienswijze is door alle dorpsraden 
– dorpskernen met een machtiging onderschreven. Een mooi eerste resultaat van de 
samenwerking tussen dorpskernen. De zienswijze staat op beoenergie.nl – nieuws 
Lochem lokaal. Er zijn meer zienswijzen door inwoners uit Lochem ingediend. Men 
weet in Den Haag dat de Achterhoek leeft. 

Arcadis is zelf belanghebbende, indirect en direct betrokken bij windmolenparken, 
hierdoor “keurt de slager zijn eigen vlees” en kan een marktpartij veel invloed 
uitoefenen op de windmolen-bepalingen, meer als een gemiddelde belanghebbende. 

Kies voor gezondheid 
“Wij zijn voorstander van een duurzame gezonde samenleving. Industriële 
windturbines in ons fraaie open natuurlandschap passen daar niet in vanwege de 
grote impact op milieu en gezondheid. Open landschap wordt door velen 
gewaardeerd en is ook van belang voor bijvoorbeeld rustzoekende dieren en vogels. 
Daarbij is gezondheid een basaal recht van de mens. Windmolens zijn industriële 
turbines tot wel 270 meter hoog. Daarom geen industriële turbines op land plaatsen 
en om het klimaat te redden zijn ze op land ook niet nodig en effectief. Er is 
voldoende plek op zee en bovendien is daar meer wind en goedkoper.” Dit is een 
stukje tekst uit de advertentie die wij gemaakt hebben en plaatsen in In de Kijker en 
Berkelbode.  

In de advertentie zijn op drie punten de programma’s van de partijen die meedoen 
aan de Raadsverkiezingen naast elkaar gezet. In kolom 1 staat wat de partij wil op het 
vlak van duurzaamheid, in kolom 2 hoe ze het samen met de bewoners wil doen en in 
kolom 3 wat ze specifiek met wind wil. WEET WAAROP U STEMT. De advertentie staat 
ook op de website www.beoenergie.nl/nieuws 

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

Door: Jan Koolschijn, aspirant bestuurslid van BEO. 

mailto:info@beo-exel.nl
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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, mail dan naar  
info@beo-exel.nl of bel 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 3 juli 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: 
Dirk de Jong en Jori Imming, Dijkmansweg 5                                  Buurt: Bouwhuisweg West 
Gerrit en Thea Malestein, Ampsenseweg 1    Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 
Familie Vinke, Priezerstege 2          Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 
Tim Sanders en Ana Prinzen, Rengersweg 31    Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 
Familie Vinke, Priezerstege 2a          Buurt: Ampsenseweg/Exelse Tol 

  Bezoek ook eens de website: 

www.exelplaza.nl 


