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Van de redactie
Het is alweer een jaar geleden dat dit BEO boekje in deze vorm in
kleur uitkomt. Hier zijn we als redactie erg trots op. Het BEO boekje
heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Direct na de oprichting van
BEO werd gestart met een nieuwsbrief. Dit was als belangrijk punt in
de “statuten” opgenomen. Het bestuur moest de leden informeren en
dat ging in die tijd zo. Deze nieuwsbrief werd nog op de basisschool
gestencild. Al snel kreeg het de vorm van een boekje. Het kwam 4
keer per jaar uit. Het begon met handgeschreven kopij, het werd
getypt, daarna geplakt, gekopieerd en geniet. Een hele bezigheid. In al
die jaren daarna is het boekje verder doorontwikkeld. Het boekje
heeft meer structuur gekregen, er kwamen meer foto’s en plaatjes.
De verhalen en informatie hebben ook een andere vorm gekregen en er kwamen vaste
rubrieken. Hieraan heeft een groot aantal redactieleden meegedacht en gewerkt. Wel was er
altijd een vaste kern, zodat het collectief geheugen bewaard bleef door de jaren.
In de huidige tijd met de veelheid aan communicatiemogelijkheden heeft het boekje een
andere functie gekregen, maar het doel is naast verhalend altijd ”informeren” gebleven, zij het
op een andere manier
Zelf was ik altijd onderdeel van de vaste kern. Dat had zijn voordelen, maar het heeft ook
nadelen. Het staat de broodnodige verjonging in de weg. In deze tijd waarin communicatie
anders verloopt, zijn ook andere mensen nodig om die communicatie te verzorgen.
Na 32 jaar wil ik daarom mijn plaats in de redactie beschikbaar stellen om plaats te maken
voor jong talent. Dit is nodig om het boekje mee te nemen in de vaart der volkeren en om zo
ook in de volgende decennia dat te doen waar de leden plezier aan beleven, op de manier die
dan glossy is.
Ik dank de trouwe lezers.
Ruud van Noord
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Augustus

Oktober

Woensdag 10 augustus
55+ inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00-16.15 uur
Zaterdag 20 augustus
Exels Feest
Zondag 21 augustus
Exels Feest
Woensdag 24 augustus
55+ koersbalmiddag, grote zaal,
14.00-16.15 uur

Woensdag 12 oktober
55+ inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00-16.15 uur
Zaterdag 22 oktober
Plantenruilochtend, Oude
Lochemseweg 2a, 10.00-11.30 uur
Woensdag 26 oktober
55+ koersbalmiddag, grote zaal,
14.00-16.15 uur

September
Donderdag 1 september
(herhalings)cursus AED/reanimatie,
Dorpshuis, 20.00 uur
Woensdag 14 september
55+ inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00-16.15 uur
Zondag 18 september
Spulletjesdag
Zondag 18 september
Exel rit, Lu Lin, 11.00 uur
Zondag 25 september
Wandeltocht “Rond Om Exel”,
Lu Lin, 9.00-12.00 uur
Woensdag 28 september
55+ koersbalmiddag, grote zaal,
14.00-16.15 uur

November
Woensdag 9 november
55+ inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00-16.15 uur
Woensdag 16 november
Workshop kledingadvies, atelier
Peet’s Workshop, Oude
Lochemseweg 2a, 19.30 uur
Vrijdag 18 en zaterdag 19 november
AEV, Lu Lin
Woensdag 23 november
55+ koersbalmiddag, grote zaal,
14.00-16.15 uur

December
Woensdag 14 december
55+ inloopmiddag, Dorpshuis,
14.00-16.15 uur
Woensdag 28 december
55+ koersbalmiddag, grote zaal,
14.00-16.15 uur
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Stand van zaken
Sinds de laatste uitgave van het BEO boekje waren er een hoop goed bezochte activiteiten. Het
is duidelijk merkbaar dat iedereen behoefte heeft aan iets gezelligs na de covid-pandemie.
Voor al die activiteiten is in deze uitgave de nodige aandacht. Ook blikken we in het boekje
vooruit naar wat dit jaar nog komen gaat, met o.a. het Exels Feest!
Voor het eerst sinds twee jaar werd de de ALV weer “live” gehouden. Ook hier was sprake van
een goede opkomst. Voor de pauze werden de reguliere punten besproken en afgehamerd. Na
de pauze vertelde Laurens Woestenenk enthousiast over de geschiedenis en huidige
activiteiten van hun bedrijf aan de Marsmansteeg.
De belangrijkste bestuurlijke punten die werden behandeld op de ALV zijn:
- goedkeuring jaarverslag
- goedkeuring financieel verslag 2021 en goedkeuring begroting voor 2022
- (her)benoeming BKP-ers: Herman Woestenenk (Boomkampsweg/Holmershuizen) en Martin
Woestenenk (Verwolde-Noord) hebben hun termijn voor drie jaar verlengd
- Berlinda Heilersig wordt de nieuwe BKP-er voor Bouwhuisweg-West
- benoeming nieuwe kascommissie voor 2022: Alie Fleerkate en Janet Vrielink
- Jan Vrielink trad af als bestuurslid na zijn 6 jaar-termijn. Jan Koolschijn is benoemd als nieuw
bestuurslid. Wij danken Jan V. voor het vele werk, zijn volle inzet, fijne samenwerking en
gezelligheid en wensen Jan K. veel succes en plezier bij ons.
Op het bestuurlijk vlak bij de gemeente is er iets veranderd. Met de installatie van het nieuwe
college hebben we een nieuwe kernwethouder voor Exel gekregen, Marja Eggink. Hopelijk gaat
zij helpen om de woningbouw in Laren/Exel vlot te trekken met speciale aandacht voor
woningen voor starters en senioren. Verder blijven natuurlijk het energiedossier en de nieuwe
rondweg onder onze aandacht.
En dan nog even dit: wist u dat de opbrengst papiercontainer een substantiële bijdrage levert
aan het budget van de BEO? We moedigen daarom iedereen aan om papier vooral in de
container bij de school te storten en niet ten goede laten komen aan Circulus Berkel (blauwe
bak).
Zo hebben we van de opbrengst dit jaar de burendag mede gefinancierd en leggen we
binnenkort een rioolaansluiting aan bij de speeltuin. Op toekomstige evenementen (o.a het
Exels Feest dit jaar) kan dan gebruik gemaakt worden van een toiletwagen met goede afvoer.
Rest ons nog om iedereen een fijne zomer toe te wensen! We zien elkaar op het Exels Feest.
Namens het bestuur,
Anne Bruggink

Oplossing
Paardensprong:
Ruud bedankt!
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OPROEP:
Het bestuur is nog niet op volle sterkte. Wij zijn dan
ook op zoek naar gegadigden. Liefhebbers kunnen zich
aanmelden bij ons via info@beo-exel.nl of bij één van
de bestuursleden.
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Even voorstellen
Mijn naam is Jan Koolschijn en ben vanaf 1 mei bestuurslid van de
BEO. Samen met Geraldine vanaf 1 maart 2019 woonachtig aan de
Hooislagen (achter Lintelo). De kinderen zijn het huis uit en we
hebben twee kleinkinderen Robin en Thom. In de klankbordgroep
energie van de BEO was ik de afgelopen tijd voorzitter. Met alle
leden zijn er heel wat activiteiten opgezet om de windturbines in
Exel aan de Papenslagweg te voorkomen. Er speelt een verzoek tot
inpassing van windturbines door de provincie en doet een
windexploitant (Pure Energie) pogingen tot het verwerven van
grond.
In 2020 ben ik gestopt met werken en nu genietend van vrije tijd
en de mooie omgeving. In die vrije tijd wil ik graag betrokken zijn
bij wat er speelt in de buurt en meehelpen bestaande activiteiten zoals Exels Feest en andere
tradities in stand te houden. Daarnaast zet ik mij in om met andere werkgroepen uit de
dorpskernen te werken aan energieprogramma’s om te verduurzamen. We hopen snel met
concrete projecten te komen en iedereen in Exel en omgeving erbij te betrekken. Als
vrijwilliger werk ik vrijdags bij de VVV Lochem en heb laatst een coulissen fietstour uitgezet.
Daarmee heb ik veel geleerd over de omgeving.
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AED nieuws
Jaarlijkse (herhalings)cursus
AED/reanimatie
op 1 september
Na de zomervakantie is er weer een
mogelijkheid om een AED/reanimatiecursus te
volgen. Het is belangrijk om goed getraind te
blijven. Het advies van HartslagNu is dan ook
om, als het kan, elk jaar een herhalingscursus
te volgen. Onze vaste trainer Gijs te Brake
geeft deze cursus op donderdag 1 september
20.00 uur in het Dorpshuis 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.

Overigens stuur ik de mij bekende
hulpverleners in augustus nog een email ter
herinnering.
Ook nog even dit. De lijst met
telefoonnummers van de AED hulpverleners is
om redenen van privacy van Exelplaza
verwijderd. Bel je bij een noodgeval naar 112,
dan worden automatisch oproepen verzonden
naar de hulpverleners om de dichtstbijzijnde
AED te halen en naar anderen om naar het
slachtoffer te gaan. De hulpverleners zijn
eerder al geïnformeerd dat ze zich wel
moeten aanmelden bij hartslagnu.nl.
Wil je meedoen aan de (herhalings)cursus of
heb je nog vragen, stuur dan even een
berichtje naar gertvegter@kpnplanet.nl.
Gert Vegter

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. De
anderen worden door Gijs te
Brake bijgespijkerd namens de
BEO. Ook als je belangstelling hebt
en voor het eerst mee wilt doen,
mag je je gewoon opgeven.

9

10

11

Wordt verwacht
Spulletjesdag
Op 18 september willen wij voor het eerst
een spulletjesdag organiseren. Die dag kun je
vanaf je eigen oprit, garage, carport of tuin
bruikbare spullen verkopen die je kwijt wilt.
Denk hierbij aan eigengemaakte spullen,
brocante/vintage spullen, speelgoed, kleding

of kampeerspullen. Bij voldoende
aanmeldingen (minimaal 10), zorgen wij voor
de berichtgeving en een route.
Vind jij dit nu ook leuk, meld je dan voor 1
augustus aan bij Marieke Zweverink:
andre.zweverink@kpnplanet.nl

Wandeltocht “Rond Om Exel”
Op zondag 25 september 2022 is het weer zover. De wandelcommissie van de BEO organiseert
de jaarlijkse wandeltocht "Rond Om Exel" in onze mooie omgeving. Ditmaal met vernieuwde
routes! 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 het landgoed Ampsen en de
verdere omgeving rondom Exel. Tevens is er halverwege een pauzeplaats met catering. Deze
pauzeplaats is ditmaal ook op een nieuwe locatie, waarbij voor alle
afstanden een rustmoment is ingebouwd.
De start is tussen 9.00 en 12.00 bij restaurant Lu Lin. Er zijn
verschillende slots voor de afstanden: 25 km tussen 9.00 en 10.00 uur;
10 en 15 km tussen 9.00 en 12.00 uur; 5 km tussen 10.00 en 12.00 uur.
Nadere informatie en de hoogte van het inschrijfgeld wordt t.z.t.nog
aan de leden rondgestuurd, maar info kan alvast worden aangevraagd
via wandeltocht@beo-exel.nl
Wij hopen veel leden te zien op de wandeltocht.
De wandelcommissie

Workshop kledingadvies
Op 16 november vanaf 19.30 uur wordt er
een workshop kledingadvies gehouden. Deze
wordt gegeven door Marieke Zweverink
(www.mariekekledingcoach.nl). Vind je het
leuk om tips te krijgen welke kleur, stijl en

vorm kleding bij je past, geef je dan op. Dit
kan telefonisch 06-18225693 of via de mail
info@mariekekledingcoach.nl. Er is plek voor
8 personen. De workshop wordt gehouden in
het atelier van Peet’s Workshop aan de Oude
Lochemseweg 2a. De kosten zijn 15 euro p.p.
inclusief koffie en thee met iets lekkers erbij.

Plantenruilochtend in Exel
Op zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 11.30 uur is er op de oprit van de Oude Lochemseweg
2a in Exel, rechts naast restaurant Lu Lin, de jaarlijkse plantenruilochtend. Inbreng kan vanaf
9.30 uur. Naast tuinplanten kunnen er kamerplanten, zaden, stekjes, kalebassen, pompoenen
en tuingereedschap geruild worden. Heb je niets te ruilen, geen probleem. In dat geval is er
de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding iets te kopen. Wij zullen zorgen voor koffie,
thee en iets lekkers.
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55+ activiteiten
Locatie: Dorpshuis (via de zijingang van Lu Lin)
aan de Oude Lochemseweg 4 te Exel.

Doorlopend: BEO inloopmiddagen en
koersbal
Iedereen kan zonder aanmelding vooraf
Wilt u kennismaken met een activiteit, maar
meedoen, ook niet BEO-leden zijn van harte
beschikt u niet over eigen vervoer? Neem dan
welkom! Onze planning is als volgt:
contact op met Toosje Onis (tel: 0573-421285),
elke tweede woensdag van de maand is er
Gerda Nijdeken (-421330), Annemarie van
een inloopmiddag in het Dorpshuis, van
Asseldonk (-462051) of Janny Stokkink (14.00 uur tot uiterlijk 16.15 uur. Tijdens deze
421393).
middagen kan er worden gekaart, een spel
worden gespeeld, kunnen boeken worden
Update:
geruild, maar kan er ook gewoon een praatje
Inmiddels zijn we al weer een half jaar bezig
met onze maandelijkse activiteiten. We zijn blij worden gemaakt en een kopje koffie of thee
om veel vertrouwde gezichten terug te zien en worden gedronken. Kosten voorlopig: 2 euro
ook nieuwe deelnemers te mogen begroeten! per middag, inclusief koffie en thee.
elke vierde woensdag van de maand spelen
We gaan dus ook gewoon door met deze
we koersbal in de serre van de grote zaal bij
activiteiten (zie hiernaast).
het Dorpshuis, van 14.00 uur tot uiterlijk 16.15
Voor een reisje of andere activiteiten zien we
uur. We spelen met eigen materiaal, dus
op dit moment nog geen mogelijkheden. Ook
kunnen de kosten laag houden. Voorlopig
omdat de situatie rond corona nog te onzeker betaalt u 3 euro per keer, inclusief koffie en
is.
thee.
Oude Lochemseweg 4 (0573-251026 of
www.Lu-Lin.nl).
Inschrijfgeld 5 euro. Inschrijven vanaf 10.00
Zondag 18 september wordt er in Exel weer
uur, start 11.00 uur.
de Exelrit gehouden door de Jawa/CZ club
Meer informatie bij Dick Amtink,
Nederland en MC De Klassieker voor alle
merken klassieke motoren. De rit is ongeveer dick.amtink@kpnmail.nl of
tel. 0573-253563 / 06-25311765.
89 km lang en gaat door de Achterhoek en
Mochten de coronamaatregelen veranderen,
Twente.
kijk dan eerst op de site www.jawaczclub.nl
Start en inschrijving bij Restaurant Lu Lin,

13e Exelrit
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Blik terug
1e paasdag Hazenbal!
Na een online editie en het Lederhazenfest
konden we dit jaar eindelijk weer los met
pasen! Alle vrijwilligers hadden er weer super
veel zin in en de bezoekers gelukkig ook. Een
groep jonge sportievelingen haalde
hardlopend het vuur op om vervolgens de
fakkels van vele mensen te ontbranden. In
een grote optocht onder leiding van de Graaf
Otto Band ging het vervolgens van ElwecoMedo richting het paasvuur. We hebben het
aantal mensen niet geteld, maar de opkomst
was grandioos! De bult hout stond al snel in
lichterlaaie en onder vermaak van De
Vermakelaar zochten velen al snel het
prachtig versierde dorpsbos op om feest te
vieren in de tent of gewoon gezellig een
borrel te doen op het (gratis toegankelijke)
fantastische buitenterrein. The Green
Monkeys konden na de online editie eindelijk

écht gas geven op het Hazenbal en lieten ook
live zien dat ze wel weten hoe ze een feestje
moeten maken. Met hun groovy drum- en
baspartijen, sterk gitaarspel en krachtige zang
wisten ze de temperatuur in de tent al naar
grote hoogte te brengen.
Vervolgens was het de beurt aan Poar
Neem’n. Een ieder die nog stil stond kreeg de
voetjes nu zeker wel van de vloer met dit duo,
poarty! Met diverse hits van DJ Walter, de
ongein van Wim Salabim en veel interactie
met het publiek wisten ze jong en oud
geweldig te vermaken.
Na het laatste nummer werd er nog even
gezellig nagepraat in het sprookjesachtige bos
en kijken we terug op weer een zeer
geslaagde editie van het Hazenbal, graag tot
volgend jaar!
Huub Stegeman

Verslag bedrijfsbezoek hoveniersbedrijf M. Schepers
Op donderavond 19 mei hebben we een erg leuk en interessant bedrijfsbezoek gehad bij
hoveniersbedrijf M. Schepers. Rond 20.00 uur stond de koffie en thee met wat lekkers klaar,
waarna Sandra samen met Marco een presentatie hebben gegeven van onder andere de
geschiedenis van het bedrijf en hoe het bedrijf is gegroeid tot wat het nu is. Het bedrijf bleek
snel gegroeid te zijn tot een groot hoveniersbedrijf. Tevens werd aangegeven dat deze winter
aan de overkant de zogenaamde zoutloods is overgenomen en dat deze de komende tijd
verder ingericht gaat worden. Er waren ongeveer 40 geïnteresseerden. Voor een impressie van
de presentatie zie de foto hiernaast.
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Na de presentatie hebben we een
ronde door de verschillende
showtuinen, gebouwen en de
boomgaard gemaakt waarbij uitleg
werd gegeven door Marco. Erg
interessant allemaal. Tuinen worden
ontworpen en aangelegd/gerenoveerd
en uiteraard wordt het onderhoud van
tuinen ook verzorgd. Als allround
hoveniersbedrijf wordt dit gedaan voor
zowel particulieren als bedrijven.
Tijdens de rondleiding hebben we veel
inspiratie in de prachtige showtuinen
opgedaan. Als laatste zijn we naar de
overkant gegaan om de uitbreiding van de zogenaamde zoutloods van de gemeente te zien.
Deze wordt opnieuw ingericht voor het bedrijf. Een aantal onderdelen is al vernieuwd.
Tot slot hebben we de zeer geslaagde avond afgerond met een drankje, waarna iedereen
huiswaarts keerde! Voor meer informatie over het bedrijf neem een kijkje op de website:
Hoveniersbedrijf M. Schepers - Thuis in uw tuin! (hoveniersbedrijf-mschepers.nl).
Tenslotte willen we Sandra en Marco bedanken voor de organisatie en gastvrijheid.
Jorit Potman

Burendag in Exel!
Vorige zomer deed Exel mee aan het programma ‘Zomer in
Gelderland’ van Omroep Gelderland waarmee een mooi
bedrag werd gewonnen. Met dit bedrag wilde de
belangenvereniging (BEO) wat leuks doen voor de
inwoners uit Exel en daarom is op zondag 26 juni een grote
burendag gehouden.
Erg leuk, omdat er in de afgelopen twee jaar weinig
momenten waren om elkaar te ontmoeten en Exel heeft
ook veel nieuwe inwoners mogen verwelkomen die op
deze dag kennis met Exel hebben gemaakt!
Zo’n 150 volwassenen en kinderen kwamen naar het
Dorpsbos in Exel en het werd een gezellig samenzijn.
Allereerst is een ‘levend bingo’ gespeeld met maar liefst 9
teams. Aan elk nummer hing een opdracht welke het team
moest uitvoeren. Wisselend van een snelle oplossing, naar
knutselopdracht, naar een grote opdracht waarbij de
deelnemers het dorp in moesten. Ook de kennis over Exel werd op de proef gesteld.
Als afsluiter hebben we met elkaar gebarbecued. Ieder bedankt voor de gezellige middag en
avond!
Jolien Fleerkate
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In het vizier
Wie zijn toch die mensen in de BEO werkgroepen die iedere keer weer
met niet aflatende energie de verschillende activiteiten organiseren?
De Redactie zoekt het uit en gaat op bezoek bij onze plaatsgenoten die
actief zijn in de verschillende werkgroepen. Deze keer hebben we de

55+ werkgroep
in het vizier en vuren een aantal vragen af.
We zijn voor dit interview uitgenodigd bij Annemarie van Asseldonk aan de Hooislagen. Zij is
een van de trouwe commissieleden. Ook Toosje Onis schuift aan. Vanavond niet aanwezig,
maar niet minder belangrijk, zijn Gerda Nijdeken en Janny Stokkink. Op de vragen die ik
afvuur, worden door beide dames afwisselend geantwoord en vaak vult de een de ander aan.

Jullie werkgroep heet tegenwoordig de 55+ werkgroep, terwijl dat vroeger de
ouderencommissie heette. Betekent dit nu dat jullie de doelgroep hebben uitgebreid of
vinden jullie dat mensen vanaf 55 jaar eigenlijk al wel oud genoeg zijn om deel te nemen?
Vaak denken mensen dat dit soort activiteiten alleen voor mensen zijn die veel ouder zijn dan
zijzelf. Door de naam te veranderen proberen we de drempel te verlagen en zo uiteraard
meer deelnemers voor de verschillende activiteiten te warm te krijgen.

Wat is nu precies jullie doelgroep?
Uiteraard de
ietwat oudere
mensen uit het
BEO gebied, die
het leuk vinden
om samen met
buurtgenoten een
gezellige middag
te hebben. Want
tijdens deze
bijeenkomsten is
het altijd erg
gezellig en wordt
er veel gepraat
over van alles en
nog wat.

Wat organiseren
jullie zoal?
Op dit moment
voornamelijk de
bekende
inloopmiddagen
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waarbij afwisselend een kaartje wordt gelegd, en gerummikupt en 2 weken later wordt er
fanatiek gekoersbald. Dan houden we begin van het jaar altijd een zogenaamde
nieuwjaarvisite. Hierbij mogen het stamppottenbuffet en de bingo niet ontbreken. In het
verleden organiseerden we ook jaarlijks een busreis, maar hiervoor is de deelname helaas wat
te klein.

Hoe worden de verschillende activiteiten gewaardeerd?
Enorm positief. De mensen laten ons regelmatig weten dat ze heel erg hebben genoten. Hier
halen we dan ook veel voldoening uit. De mensen gaven ook aan dat tijdens de Corona
periode de samenkomsten erg gemist werden. Daarnaast zorgen we altijd voor wat
(alcoholische) versnaperingen welke ook altijd zeer gewaardeerd worden.

Hebben jullie nog leuke “sappige” voorvallen die we kunnen vermelden?
Hier vallen Toosje en Annemarie even stil. Dan verklaren ze heel diplomatiek: “Ach, het zijn
vaak de kleinere grapjes die af en toe over tafel gaan. Grote blunders bijvoorbeeld kunnen we
ons echt niet herinneren.”

Zitten er nog nieuwe activiteiten in het vat?
Misschien wel ja. Maar het is niet eenvoudig om een aantrekkelijk programma samen te
stellen voor de relatief kleine groep. De kosten voor bijvoorbeeld een busreis of een
interessante spreker of muziekgroep rijzen namelijk de pan uit.

Hoe zien jullie de toekomst?
Hoewel er af en toe mensen afvallen, krijgen we toch steeds nog wel weer nieuwe
deelnemers. De ouderen van nu en van de toekomst hebben nog zoveel om handen. Iedereen
werkt tegenwoordig tot 67 jaar. Hierdoor is toch wat minder animo voor dit soort activiteiten.
Maar uiteindelijk gaat het om de mensen die komen. Het belangrijkste is dat die een leuke
middag hebben. En dan maakt het niet uit of het er 20 of 100 zijn.

Is jullie werkgroep op sterkte of kunnen jullie nog wel hulp gebruiken?
Er is weinig verloop in de werkgroep. Dit houdt in dat we het leuk vinden met z’n viertjes. Met
dit aantal kunnen we de werkzaamheden prima aan.
Appie Kleine Haar
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Van de verenigingen
Andere opzet,
maar de gezelligheid zoals je die
je gewend bent
*Muziek*fietstocht*spelletjes*
vogelschieten*eten*drinken*Feest*
20 en 21 augustus gaan wij weer feest vieren
in Exel. Zoals altijd een weekend bom vol
leuke activiteiten voor jong en oud. Maar…
net iets anders dan je gewend bent
vergeleken met eerdere edities van het Exels
Feest.
Het feest wordt gehouden in een feesttent
bij het speelterrein op ‘t Veld.

Zaterdag 20 augustus
11.00 uur: Fietstocht
+/-13.00 uur: Brunch
14.30 uur: Vogelschieten/ vogelgooien
(ook voor de jeugd)
---Einde middag programma----19.30 uur: Tent open
20.00 uur: muziek- The Bad Ties

Houd voor meer informatie over de nieuwe
editie van het Exels Feest de brievenbus,
mailbox en onze facebookpagina in de gaten.

Zondag 21 augustus
12.00 uur: Dé alleskunners van Exel
(voor jong en oud)
14.30 uur: Muziek- Kiek doar is

Wij hebben er zin in en we hopen jullie 20 en
21 augustus te zien in Exel.

Kosten verbonden aan een aantal activiteiten

AEV kiest het ruime sop..
Net als vele andere verenigingen hopen wij in 2022 weer iets voor
u te kunnen organiseren. Op 18 en 19 november staan er daarom
twee avonden vol vermaak gepland met het toneelstuk De Bloody
Mary.
En ditmaal blijven we niet aan wal, maar zal het stuk zich afspelen
op een heus cruiseschip. Een mooie reis langs de Middellandse
Zee, maar of deze reis zo mooi en rustig verloopt..?
Kapitein Hein en stuurman Bart en de passagiers hopen u te verwelkomen op 18 of 19
november bij Lu Lin. Verdere informatie volgt op een later moment.
Anneloes Fleerkate
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BEO paardensprongpuzzel
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Ga op zoek naar de
onderstaande woorden
met gebruik van de
“schaak paardensprong” (twee vooruit
en één opzij). De eerste
letters van de woorden
vind je in de donkere
vakjes. Van één woord
hebben we alvast de
eerste stap gezet. De
overgebleven letters
vormen een vraag.

1.

VAN DE REDACTIE

2.

KOERSBAL

3.

CREA ACTIVITEITEN

6.

EXELS FEEST

4.

BERMRUIMACTIE

7.

BUREN BBQ

5.

LEDENMUTATIES

8.

HAZENBAL

Oplossing:

.... .......!
De oplossing vindt u elders in het BEO-boekje!
21

22

23

BEO COLOFON
Secretariaat BEO

Redactie:

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

Appie Kleine Haar
Anita Vrielink
Monique Gerfen
Mannie Slagman

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.

tel. 253508
tel. 259088
tel. 06-55742143
tel. 421102

BEO Nieuws verschijnt 3 X per jaar.
Kopijdatum volgende BEO Nieuws:
zondag 13 november 2022
Aanleveren kopij per mail naar
redactie@beo-exel.nl of bij een van
de redactieleden.

Buurten

Contactpersonen:

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

Judith Nijkamp
tel. 06-81530692
Hilde Buitelaar
tel. 06-82747074
Herman Woestenenk tel. 421206
Janet Vrielink
tel. 421529
Berlinda Heilersig
tel. 06-43835353
Flos v.d. Vliet
tel. 421137
Dinie Welmer
tel. 257426
Martin Woestenenk tel. 421256
Ruud van Noord
tel. 421345

Nieuwe leden:
Robert en Gerda Vermeulen, Exelseweg 1
Gert-Jan en Agnes Terwel-van Zuijlen, Bouwhuisweg 20
Fam. Kupper, Hooislagen 12
Henk Jan en Anja Fokkink, Exelseweg 4
Fam. Wesselink, Wolfersveen 3
Fam. A.A.D. Vriezekolk, Verwoldseweg 45

Buurt: Ampsen/Exelse Tol
Buurt: Bouwhuisweg Oost
Buurt: Exelseweg/Hooislagen
Buurt: Exelseweg/Hooislagen
Buurt: Verwolde Noord
Buurt: Verwoldseweg/Kattendaal

Bezoek ook eens de website:
www.exelplaza.nl
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