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1. Inleiding 

Doel van de BEO en van dit Jaarverslag 
Het doel van de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) is de leefbaarheid in het 
buurtschap Exel te bevorderen. Daartoe horen wij de belangen van de bewoners en 
verwoorden deze bij bestuurlijke en andere instanties. Tevens coördineren we activiteiten die 
bijdragen aan de leefbaarheid. 
 
In overeenstemming met de statuten presenteert de BEO tijdens de jaarvergadering het 
Jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde bestuur en de plannen 
voor het komende jaar bekend worden gemaakt. Ook wordt op de jaarvergadering de 
financiële rekening en verantwoording over het afgelopen kalenderjaar gepresenteerd.  
 
Omvang van de vereniging 
Het aantal leden (incl. donateurs) is van 280 per 20 april 2015 gegroeid naar 286 leden op 2 mei 
2016. Van de huidige 286 leden zijn 36 mensen donateur. Donateurs zijn de leden die niet in 
het BEO gebied woonachtig zijn. 

  
 

2. Organisatie en bestuur 

2.1 Samenstelling bestuur 

Riny Zeijpveld is na 6 jaar penningmeesterschap afgetreden. Zij heeft laten weten zich nog wel 
voor BEO te willen inzetten, ze heeft zich aangemeld als vrijwilliger binnen de activiteiten- en 
CREA commissie, daarnaast heeft zij in 2015 het bedrijfsuitje georganiseerd. Alie Fleerkate 
heeft haar plaats als nieuw bestuurslid en tevens als penningmeester ingenomen. Henk 
Slagman stelt zich niet herkiesbaar voor een tweede termijn. In de loop van het bestuurlijke 
jaar heeft Mini Schouten i.vm. verhuizing afscheid genomen van BEO. Vanaf dat moment waren 
er twee vacante bestuursfuncties. Gelukkig konden deze met ingang van november ingevuld 
worden door Henk Nieuwdorp en Marieke Zweverink. Inmiddels heeft Henk zitting genomen in 
de dorpshuisbeheercommissie en zal Marieke zich, naast het dorpshuis, ook bezig houden met 
het dossier “zorg”. Dit dossier omvat alle nieuwe uitdagingen die vanuit de gemeente op ons 
afkomen, denk hierbij aan de WMO, de participatiewet en overheveling van jeugdzorg naar de 
gemeente. Niet allemaal onderwerpen waar we als Exelse gemeenschap dagelijks mee te 
maken hebben, maar toch wel belangrijk genoeg om te bewaken wat wél voor ons van belang 
is. Elk bestuurslid wordt aangesteld voor 3 jaar en is daarna herkiesbaar voor nogmaals 3 jaar. 
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Hieronder de foto’s van de bestuursleden in deze verslagperiode. 

      
Peter Noordanus Simone Keppels Alie Fleerkate   
(voorzitter)  (secretaris)  (penningmeester)  
aftredend 2017 herkiesbaar 2016 aftredend 2018 
 

                
Gerben Heijink  Janny Stokkink  Marieke Zweverink Henk Nieuwdorp 
Aftredend 2017 aftredend 2016 herkiesbaar 2018 herkiesbaar 2018 

 

2.2 Werkgroepen en buurtcontactpersonen 

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door werkgroepen en 
buurtcontactpersonen. Doel, samenstelling en activiteiten van de werkgroepen zijn in 
hoofdstuk 3 beschreven. Aansturing en rapportage van iedere werkgroep verloopt (zo mogelijk) 
via een bestuurslid dat deelneemt aan die werkgroep. 
 
Het werkgebied van de BEO is verdeeld in buurten die worden vertegenwoordigd door 
buurtcontactpersonen (hierna bkp-ers). Elke bkp-er wordt aangesteld voor 4 jaar en is daarna 
herkiesbaar voor eenzelfde periode. Zij zijn de ogen en oren van het bestuur in de buurten en 
informeren het secretariaat over wijzigingen. Berichtgevingen over o.a. activiteiten worden 
rechtstreeks vanuit het secretariaat via de mail verzonden. BEO leden die geen mail hebben, 
worden door de bkp-ers van een papieren versie voorzien. Ook verzorgen zij namens de BEO 
een welkom in de buurt o.a. door een welkomstmandje met streekproducten. De 
welkomstmandjes worden samengesteld door Diny van Oene. 
 
Buurt     Contactpersoon           Herkiesbaar      aftredend 
Armhoede Judith Nijkamp  2019 
Ampsenseweg/Exelse Tol  Anneloes Fleerkate    2016 
Boomkampsweg/Holmershuizen Ria Markvoort   2019 
Bouwhuisweg Oost   Janet Vrielink     2019  
Bouwhuisweg West   Romke de Vries  2016   
Exelseweg/Hooislagen  Flos van der Vliet    2019 
Kern Exel    Diny Welmer   2018 
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Verwolde Noord   Martin Woestenenk  2019 
Verwoldseweg/Kattendaal  Ruud van Noord    2018 
 

2.3 Vergaderingen 

Het bestuur heeft zoals gebruikelijk maandelijks vergaderd m.u.v. december en juli. In oktober 
2015 en maart 2016 is vergaderd met de bkp-ers. In november 2015 en in april 2016 hebben de 
halfjaarlijkse overleggen met de kernwethouder Bert Groot Wesseldijk  en Appie Baas 
(kernambtenaar) plaatsgevonden. De kernambtenaar is voor een deel van zijn werkuren 
specifiek beschikbaar voor de contacten met de belangenverenigingen in de kernen en voor 
(gemeentelijke) werkzaamheden die voortvloeien uit die contacten.  
 
BEO is verder lid van de vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK 
Gelderland). De DKK Gelderland behartigt de belangen van dorpshuizen en kleine kernen op 
provinciaal niveau en ondersteunt belangenverenigingen met specialisten en adviezen.  
 
 

3. BEO-activiteiten naast de werkgroepen 

3.1 Dorpshuis  

Het Dorpshuis heeft een sociaal culturele functie. Het is een ontmoetingsplaats voor de 
inwoners van Exel. Het Dorpshuis draagt bij aan de sociale samenhang en is multifunctioneel 
waardoor het mogelijk is om gehoor te geven aan een breed scala van functies en activiteiten. 
Dit al naar gelang de behoeften van de gebruikers en actuele thema’s in de samenleving. 
 
Functies 
□ Ontmoetingsruimte voor de sociale contacten van de inwoners van Exel en Omstreken. 
□ Ruimte/onderdak biedende functie voor groepen en verenigingen met een eigen 

programma van activiteiten op het gebied van zorg, recreatie en educatie. 
□ Activiteitenfunctie om ruimte te bieden aan sociaal-culturele activiteiten met een open 

karakter. 
 
De BEO is de vertegenwoordiger van het Dorpshuis. Het Dorpshuis is gehuisvest in het pand van 
de Exelse Molen en omvat de multifunctionele Dorpshuisruimte en het medegebruik van drie 
vergaderzalen op de eerste verdieping (t.z.t.) In een convenant zijn de voorwaarden en 
spelregels van de samenwerking vastgelegd. 
 
Visie 
Het bevorderen van het sociaal culturele leven en de leefbaarheid in Exel. Het bieden van een 
gezellige ontmoetingsplek. 
 
Missie 
In samenwerking met de inwoners van Exel en Omgeving en de eigenaar van de Exelse Molen in 
het Dorpshuis te komen tot een passende invulling van het Dorpshuis. 
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Doelstellingen 

 Doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van het Dorpshuis. 

 Het scheppen van faciliteiten om de plaatselijke initiatieven van het verenigingsleven  
zoveel mogelijk te ondersteunen. 

 Het stimuleren van sociaal culturele activiteiten.  

 Daar waar mogelijk, steun verlenen en meewerken aan projecten van de diverse 
organisaties op het terrein van welzijn, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg en projecten 
van de gemeente, die de bevordering van de leefbaarheid als doel hebben. 

 Activiteiten om de doelstellingen te kunnen realiseren 

 Het openstellen van de accommodaties voor activiteiten. 

 Vrijwilligers uit Exel en Omstreken te betrekken bij de activiteiten in en rond het 
Dorpshuis. De inzet van de vrijwilligers (bijvoorbeeld voor eenvoudig onderhoudswerk, 
inspringen bij een activiteit, het ophalen van een oudere dorpsgenoot), is essentieel voor de 
medebewoners en daarmee plezierige leefomstandigheden. 

 Faciliteren van externe projecten op het gebied van welzijn, jeugd- en ouderenzorg.  

 Doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van het Dorpshuis..  

 Het zichtbaar maken van activiteiten d.m.v. een Dorpshuiskalender.  
 
Doelgroepen 
Het Dorpshuis is bedoeld voor alle inwoners van Exel en Omgeving (alle leeftijdscategorieën),  
verenigingen en dienstverlenende of zorg verlenende organisaties.  
Commerciële activiteiten zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan.  
 
Beheercommissie  
Marieke Zweverink mzweverink@beo-exel.nl 
Peter Noordanus pnoordanus@beo-exel.nl 
Derk Hilhorst  dhilhorst@beo-exel.nl  
Henk Nieuwdorp hnieuwdorp@beo-exel.nl 

 

3.2 Bedrijfsbezoek 

Op 28 augustus 2015 vond het BEO bedrijvenbezoek aan “Erve Vennekotte” aan de 
Boomkampsweg plaats. Helaas regende het die avond pijpenstelen, maar onder grote paraplu’s 
was een rondleiding door de schitterende tuin en over het erf toch mogelijk. Na de rondleiding 
door eigenaren Ria Markvoort en Paul Brugman hebben we een presentatie gekregen van de 
werkzaamheden en activiteiten die bij “Erve Vennekotte” plaatsvinden. 
Zij bieden creatieve trainers een trainers- en vergaderlocatie waarbij men tijdens de 
ontmoetingen echt contact met elkaar heeft. Dit kan mogelijk gemaakt worden door 
bijvoorbeeld inspirerende workshops op deze fantastische locatie. Erve Vennekotte organiseert 
diverse workshops  en vergadersessie op maat voor bedrijven en begeleidt ook mensen bij 
persoonlijke problemen. Kijk voor alle mogelijkheden eens op de website: 
www.ervevennekotte.nl 

 

mailto:mzweverink@beo-exel.nl
mailto:pnoordanus@beo-exel.nl
mailto:dhilhorst@beo-exel.nl
mailto:hnieuwdorp@beo-exel.nl
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3.3 Onderhoud dorpsbos 

Om het dorpsbos achter ’t Veld in goede conditie te houden steken vrijwilligers jaarlijks de 
handen uit de mouwen voor het onderhoud. Mannie Slagman is hierbij de contactpersoon voor 
BEO. Net als andere jaren stelt de gemeente op deze dag het materiaal ter beschikking en 
vergoed de kosten van het eten en drinken. Het onderhoud werd dit jaar voor het elfde jaar 
georganiseerd. Vorig jaar is door de gemeente een planning gemaakt om groot onderhoud uit 

te voeren. In een van tevoren geselecteerd deel 
van het bos is ongeveer de helft van de bomen 
weggehaald. Deze inhaalslag was nodig om de 
bomen die overblijven meer ruimte te geven om 
zich te ontwikkelen. Dit jaar is een ander deel van 
het bos onder handen genomen. 
Dat het bos een belangrijke plaats in blijft nemen 
in de Exelse gemeenschap blijkt wel uit de 
activiteiten die er in het afgelopen seizoen plaats 
hebben gevonden. Mensen waren aangenaam 

verrast door de schoonheid van het bos o.a. bij de openlucht dienst van de Hervormde kerk 
Laren en wederom tijdens het Hazenbal. Daarom graag nog een keer een bedankje aan 
iedereen die zijn medewerking heeft verleend bij het onderhoud van het dorpsbos! 
 

3.4 Uitvoering dorpsplan 

In het afgelopen bestuursjaar zijn een aantal onderwerpen uit het dorpsplan ter hand genomen 
om verder uit te werken. 
 In het afgelopen jaar is door vele enthousiaste vrijwilligers met man en macht gewerkt aan 

de realisatie van het dorpshuis. In december van het afgelopen jaar is het dorpshuis 
feestelijk geopend.  

 Opstart en inrichting van een dorpsplein. Wordt verder opgepakt nadat ook de ruimten 
boven gerealiseerd zijn.  

 Veiligstellen van toekomstige woningbouw. (FAB-clustering en nieuwbouw 
starterswoningen) 

 

3.5 Opstellen nieuw dorpsplan 

Vele doelstellingen uit het huidige dorpsplan zijn reeds gerealiseerd. Daarnaast sluit het huidige 
dorpsplan niet meer aan bij wat Exel nu is en de veranderingen die nu gaande zijn. Om het 
dorpsplan te kunnen herzien is er subsidie bij de gemeente Lochem aangevraagd en toegekend.  
 
Momenteel wordt er vanuit diverse commissies aan de inhoud van het nieuwe dorpsplan 
gewerkt. Zodra het concept gereed is, zal een inloopavond dorpsplan georganiseerd worden 
om leden de gelegenheid te geven voor aanvullende input.  
 

3.6 Overig 

Papiercontainer 
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Per 1 oktober 2013 heeft BEO het beheer over de papiercontainer overgenomen van de 
Stichting Vrienden OBS Exel. Er zijn afspraken gemaakt over de besteding en verantwoording 
van het geld. Daarvoor is een aanvulling gemaakt in het huishoudelijk reglement welke tijdens 
de jaarvergadering van mei 2014 is goedgekeurd. 
 
Activiteiten voor de jeugd waar gelden van de papiercontainer voor zijn gebruikt:  
- Bijdrage Exelsfeest  
- Halloween 
- Bijdrage BEO familiedag 

 
 

4. Verslag van de werkgroepen 

4.1 Redactie BEO-nieuws en BEO-website 

Doel en activiteiten 
De redactiewerkgroep verzorgt de communicatie met de leden en met de buitenwereld door 
respectievelijk het blad BEO Nieuws (3x/jaar), de eigen website www.beo-exel.nl en de 
overkoepelende site voor heel Exel en omgeving  www.exel-plaza.nl. 
Daarnaast stelt de redactie ook het informatieboekje voor nieuwe bewoners van Exel en 
omgeving samen. Dit informatieboekje is in 2014 geheel herzien. 

Samenstelling werkgroep 

 Appie Kleine Haar (voorzitter en webmaster) 

 Ruud van Noord 

 Otto Zeijpveld 

 Anita Vrielink 

 Aurea van Oene 
 

4.2 Omgevingszaken 

Doel 
De werkgroep Omgevingszaken beoogt een kwalitatief goede inrichting van de BEO omgeving. 
Onder dit werkgebied vallen ruimtelijke ordening, bebouwing, verkeer, groenvoorziening etc. 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep bestaat uit: 

                     Peter Noordanus (bestuur) 

                     Ruud van Noord 

                     Henri van Heeckeren 

                     Menno Terlouw 
 
Activiteiten 
De werkgroep omgevingszaken heeft zich in de afgelopen periode hoofdzakelijk bezig 
gehouden met de volgende zaken: 
-          Rondweg / Ampsenseweg / bruggenproblematiek 

http://www.beo-exel.nl/
http://www.exel-plaza.nl/
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-          FAB-clustering en woningbouw 
-          Glasvezel in het buitengebied 
-          Beleid Laanbomenbeheer 
 

4.3 Activiteitencommissie 

Doel 
De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor een grote doelgroep. Als commissie 
willen we met name verschillende activiteiten organiseren voor kinderen en (jong)volwassenen. 
Hierbij wordt ook de jeugd zelf betrokken. Daarnaast wordt ook geprobeerd om volwassenen 
door middel van (actieve) activiteiten bij elkaar te brengen.  
 
Samenstelling werkgroep 
- Erica Beuzel 
- Manon Hoffman 
- Pleuni Aartsen 
- Gerben Heijink (bestuur) 
- Riny Zeijpveld 
- Erwin Stegeman 
 
Wijzigingen:  Gerben  Heijink heeft de plaats van Henk Slagman ingenomen. Riny is er bij 
gekomen maar pas te kennen gegeven om er mee te stoppen. 
 
Activiteiten 

 31 oktober 2015 - Halloween voor de lagere schooljeugd; ongeveer 15 kinderen. 

 23 december 2015 - Kerstfeest bij de Exelse Molen ruim 100 personen aanwezig. Stukje 
opgevoerd door kinderen o.l.v. van Erica Beuzel en Janet Vrielink; 13 kinderen hebben 
meegedaan. 

 Van Sinterklaas tot oud en nieuw 2015 - schaaktoernooi o.l.v. Mannie slagman - Eerst een 
clinic gehad daarna met 10 spelers in 2 poules gestreden. Derk Hilhorst en Kamiel Fokkink in 
de finale. Derk werd kampioen. 

 10 april 2016 - BEO Familiedag dit jaar bij de Waltakke in Nettelhorst. Het was mooi weer 
zodat dat de meesten op fiets gingen. Enkele ouderen met de auto. In 4 groepen spelletjes 
gedaan, geborreld en afgesloten met een snackbuffet. 

 

4.4 Ouderen / 55+ 

Doel 
De werkgroep heeft tot doel de sociale contacten tussen ouderen te bevorderen door het 
organiseren van leuke, gezellige activiteiten. 
 
Samenstelling werkgroep 

 Toosje Onis  

 Gerda Nijdeken 

 Janny Stokkink (bestuur) 
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OPROEP:         Nieuwe werkgroepleden zijn van harte welkom. Aanmelding kan via de 

werkgroepleden of het secretariaat.  
 
Activiteiten  

 Woensdag 2 september 2015: 56 personen stapten opgewekt in de bus van de firma 

Schepers, voor het jaarlijkse reisje van de BEO. Dit keer gingen we naar Twente en 

Duitsland. In Tilligte vertelde het echtpaar Masselink dat de kuikenmesterij niet verder 

uitgebreid mocht worden en dat hij 10 jaar geleden 3 keuzemogelijkheden had voor de 

toekomst: stoppen, verhuizen of overschakelen op een andere bedrijfstak. De keuze voor 

het laatste betekende een shiitake-(paddenstoel)kwekerij. Na 8 jaar zijn de kinderziekten 

overwonnen en staat er een prachtig bedrijf. Na de lunch in Uelsen-Halle bij restaurant 

Beim Schweinswirt reisden we door naar Haselὔnne, Eemsland, en brengen we een bezoek 

aan de Apfelkornfabriek van Berentzen. Na een gezellige dag is het diner bij de Exelse 

Molen een smakelijke afsluiting. 

 Maandagavond 16 november 2015 hebben twee personen van Stichting Welzijn Lochem en 

een WMO-medewerker van de gemeente ons bijgepraat over de nieuwe werkwijze WMO 

en over de mogelijkheden voor thuiszorg.  

 Woensdag 2 december 2015 is een goed bezocht avondprogramma verzorgd door Marjan 

Gotink-Jansen, oud-inwoonster van Exel. Tijdens deze avond heeft zij verteld over haar werk 

als röntgenlaborante, waarbij ze uitleg gaf over de verschillende onderzoeksmethodes die 

daarbij worden gebruikt. De tweede helft van de avond was een verslag van haar 

wandeltocht afgelopen zomer. Zij heeft de pelgrimsroute door de Pyreneeën gelopen vanuit 

Zuid-Frankrijk naar Santiago de Compostella.  

Een mooi verslag dat op boeiende wijze door Marjan werd verteld! 

 Zaterdagmiddag 16 januari 2016 hebben ruim twintig personen in het Dorpshuis genoten 

van een stamppotbuffet. Er werd goed gegeten: Rikus mocht de schalen tussentijds weer 

bijvullen. Na de pauze was het tijd voor de jaarlijkse bingo. Er werd enthousiast gespeeld en 

aan het eind van de middag ging iedereen met een aantal cadeautjes naar huis.  

 Dinsdagavond 23 februari 2016: de heer en mevrouw Hietbrink verzorgden een 

voorlichtingsavond over orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Voor de pauze was er 

uitleg over de noodzaak van transplantatie, de wachtlijsten, procedures en de impact van 

nierdialyse. Na de pauze vertelde mevrouw Hietbrink het verhaal van haar familie. Haar vier 

zussen hebben de erfelijke aandoening cystenieren. Door transplantaties hebben zij weer 

vrijheid van leven gekregen! Een indrukwekkende avond, maar helaas waren er maar 

dertien belangstellenden. 

 Dinsdagavond 29 maart 2016 is de slotavond verzorgd door “De Olde Deerns”. De drie 

dames zorgden in het dialect voor een muzikale en gezellige afsluiting van het seizoen. Er 

waren 28 belangstellenden. 

Naast deze activiteiten zorgt de werkgroep sinds het voorjaar van 2016 ook voor een 

vierwekelijkse inloopmiddag in het Dorpshuis. U kunt hier aanschuiven voor een spelletje, een 
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kop koffie of thee, maar ook even binnenlopen voor het ruilen van een boek of legpuzzel. Alle 

leeftijden zijn welkom!  

 

4.5 Crea 

Doel 
De werkgroep Crea organiseert jaarlijks de creatieve avond, de plantenruilochtend en de 
kerstmarkt. 
 
Samenstelling werkgroep 

 Dinie Welmer 

 Rikie Groot Wesseldijk 

 Gerrie Kok 

 Laura Hilhorst 

 Karen Roco 

 Riny Zeijpveld  
 

Kerstmarkt   
De kerstmarkt afgelopen 13 december is goed verlopen. Het was voor de bezoekers verrassend 
hoe de Exelse Molen verbouwd was en we moesten als organisatie de mensen doorverwijzen 
naar het nieuwe dorpshuis. Voor ons als commissie was het een hele puzzel om alles opnieuw 
in te delen, maar dat is gelukt. De standhouders waren zeer tevreden over het aantal 
bezoekers. Dit komt natuurlijk mede door het mooie weer en de animo voor de 
midwinterhoorn wandeling die in Ampsen georganiseerd werd. 
 
Creatieve workshop  
Op 23 maart vond in ons Dorpshuis een workshop 
bloemschikken Paastaart plaats. Dinie Welmer had een paar 
voorbeelden voorbereid en heeft de deelnemers begeleid om 
een leuke paastaart te maken. Er waren 8 deelnemers voor 
deze workshop. 
Het was een geslaagde avond en ieder ging met een prachtig 
stukje naar huis zoals hier te zien is. 
Ook zeker voor herhaling vatbaar voor in de herfst of voor de kerst. 
 

Plantenruilochtend  
Deze heeft afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Deze wordt in het najaar van 2016 gehouden. 
 

4.6 Paasvuur (Hazenbal) en Bermopruimactie 2016 

Doel 
Deze werkgroep heeft tot doel het organiseren van de jaarlijkse bermopruimactie en de 
activiteiten rondom Pasen te weten, Palmpasen, het paasvuur en het Hazenbal.  
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Samenstelling werkgroep 
 Ruud van Noord 
 Jan Oudenampsen 
 Jos Vrielink 
 Erik Nijkamp 
 Bert Jansen 
 Marijn Ufkes 
 Gerben Heijink (bestuur) 
 Huub Stegeman 
 Judith Stegeman 
 Jolien Fleerkate 
 Anneloes Fleerkate 

 
Activiteiten 

Bermopruim actie op 12 maart – zoals ieder jaar werden ook dit jaar onze buurten weer van 

zwerfvuil ontdaan. Om 9.30 uur werd er met een kopje koffie bij de Exelse Molen gestart, 

waarna een ieder zijn of haar buurt inging. Door de gemeente Lochem is een container bij 

Elweco beschikbaar gesteld waar al het vuil in gestort kon worden. Na de 

opruimwerkzaamheden hebben de 40 vrijwilligers genoten van een warme kop erwtensoep en 

de kinderen van een patatje. In vergelijking met andere keren was de opkomst van kinderen dit 

jaar vrij laag. 

Palmpasen op 20 maart - met Palmpasen zijn er ook dit jaar weer allerlei leuke activiteit 

georganiseerd. Om 12.30 uur begon de bekende gezellige paas brunch bij de Exelse Molen. 

Waarna er voor wie dat wilde een wandeling was uitgezet. Deze wandeling ging om 14.00u van 

start. De wandeling had een lengte van ongeveer 3 km met onderweg vragen over leuke lokale 

weetjes. De kinderen die niet mee konden of wilden lopen konden meedoen aan de kinder 

knutsel activiteit. Dit keer was werd er druk gewerkt aan de bierhouders voor tijdens het 

Hazenbal. De bierhouders hadden diverse vormen, pannetje (6 glazen), ei (8 glazen) en een 

wortel (10 glazen). De kinderen vonden het erg leuk om deze houders van kleur te voorzien en 

de ouders hebben ze met veel plezier gebruikt tijdens het Hazenbal. 

Na het gewandel en geknutsel werd het tijd voor het inmiddels traditionele eieren zoeken. Om 

15.00 uur verzamelden de kinderen zich bij de Exelse Molen. De Paashazen kwamen de 

kinderen ophalen om gezamenlijk naar het dorpsbos te gaan. De kinderen tot en met 12 jaar 

van welke basisschool dan ook, mochten in 3 groepen na elkaar het bos in om de eieren te 

zoeken. Er werd fanatiek en met veel enthousiasme gezocht en uiteindelijk zijn alle eieren 

gevonden. Door de organisatie is met zorg een leuk programma samengesteld waarbij aan alle 

onderdelen achtereenvolgens maar ook apart van elkaar deelgenomen kon worden. 
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Paasvuur i.c.m. met Hazenbal op 27 maart – Om überhaupt een 

paasvuur te hebben om aan te kunnen steken, dient er eerst hout 

ingezameld te worden. Op 20 februari en 19 maart kon van 10.00 tot 

16.00 uur het hout voor het paasvuur bij Elweco gebracht worden. 

Hieraan waren wederom geen kosten verbonden, net als andere jaren 

werd een vrijwillige bijdrage voor de paas evenementen op prijs 

gesteld. 

Traditie getrouw, werd op eerste Paasdag de Poasboake ontstoken. Dit jaar werd door ca. 12 

kinderen het vuur opgehaald nabij de boerderij Wilmerink van de fam. Keppels. Na een verhaal 

over paastradities vertrokken de kinderen richting Exel. Rond 20.00u werd het vuur 

binnengebracht en kon een ieder zijn fakkel ontsteken waarna er in optocht onder begeleiding 

van de drumband Graaf Otto groep naar de boake gelopen werd. Gelukkig bleef het tijdens de 

optocht zo goed als droog, echter bij het ontsteken van het paasvuur begon het te regenen en 

vatte het paasvuur door de stevige wind vrijwel meteen goed vlam.  

Toen het Paasvuur in lichten laaien stond begon de eerste band in de tent van de 4e editie van 

het Hazenbal met spelen. Het paasvuur in combinatie met het Hazenbal in het Exelse dorpsbos 

is door het succes van de afgelopen 3 jaar al aan een begrip aan het worden. 

Hoewel de weersverwachtingen dit jaar minder goed leken, en wisselvallig weer voorspeld was, 

was gelukkig het enthousiasme binnen de commissie er niet minder om. 

Het doel van het Hazenbal is om een gemoedelijk, laagdrempelig en gezellig feestje voor jong 

en oud te organiseren waarbij de tradities rondom de Poasboake in stand gehouden worden. 

Het doel was om, net als vorig jaar, ong. 500 mensen binnen te laten. Uiteindelijk hebben 410 

bezoekers het feestterrein (381 volwassen en 19 kinderen) bezocht. Circa 80 BEO-leden hebben 

gebruik gemaakt van het BEO-bonnetje dat tijdens de voorverkoop bij de Exelse Molen 

ingeleverd kon worden. 

De Hazenbalcommissie heeft geen winstoogmerk, het moet kosten dekkend zijn. Wel zal er, 

wanneer mogelijk, een buffer opgebouwd worden. De entree- en muntprijs zijn dan ook laag 

gehouden (muntprijs € 2,-). 

Het terrein was net als voorgaande jaren weer sfeervol aangekleed. Lichtbollen (van paraplu’s) 

lagen op de grond, lichtslangen aan alle kanten over de bouwhekken en door de bomen, 

waxinelichtjes in de bomen en de vuurkorven gaven weer de nodige warmte af. De commissie 

heeft veel enthousiaste reacties mogen ontvangen over de aankleding. 

De tent was ook dit jaar weer iets groter dan het voorgaande jaar. Dit jaar was de hoofdtent 

25x10 meter, dit was een mooie oppervlakte. Het hele terrein is met bouwhekken afgezet, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197835320399601&set=a.101187723397695.1747.100005194021924&type=1&source=11
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zodat de mensen niet zomaar overal heen konden lopen. Naast de hoofdtent was er een tent 

dat als muntenkassa en garderobe diende. In een tent aan de zijkant van de grote tent stond de 

bar, zo konden mensen vanuit de tent én vanaf buiten hun drankje bestellen. Verder was er nog 

een aparte eettent waar “Hazenomelet”, “Hazenpoten” en “Hazenburgers” verkochten werden. 

Er is goed gegeten. Volgend jaar moet er ca. 40kg Hazenpoten besteld gaan worden. 

De drank, tapvoorziening, podium, koelkasten en dergelijke kwam dit jaar wederom van de 

Exelse Molen. De drank wordt bij de Exelse Molen ingekocht, waardoor de bovenstaande zaken 

belangeloos ter beschikking worden gesteld. We hadden net als vorig jaar onze eigen munten, 

deze konden uiteraard ingeleverd worden bij de uitgang. 

Dokter Watjes en The Bad Shoes waren dit jaar onze bands. Dokter Watjes is een bandje uit 

Twente. Vrolijke deuntjes in het Nederlands en dialect. Het beste medicijn tegen alles waar je 

geen last van hebt! aldus de band zelf… In de pauze heeft Dokter Watjes nog een speciaal 

buitenoptreden verzorgt. 

Bad Shoes is een coverband die in medley-vorm alle hits van toen en nu op je loslaat. Van 

Marco Borsato naar Elvis, via de klassiekers uit de 90’s en de hits van nu… Niets is voor de Bad 

Shoes te gek! Beide bands waren goed en vielen in de smaak van het publiek. 

Naast de Exelse en Larense bezoekers hebben we dit jaar ook een aantal mensen uit Harfsen, 

Almen, Barchem en Borculo mogen verwelkomen. Het publiek van het Hazenbal komt van 

steeds verder weg. 

Het Hazenbal wordt georganiseerd door deze werkgroep, maar zou nooit kunnen bestaan 

zonder de fantastische hulp van onze sponsoren en vooral de extra vrijwilligers.  

Financieel gezien gaat het goed met het Hazenbal. Dit jaar is er klein bedrag over gebleven. Wel 

op te merken dat we dit jaar ruim 100 bezoekers minder hadden dan de vorige editie. Maar 

uiteindelijke hebben de gasten genoeg gedronken en gegeten om de gehele organisatie van het 

Hazenbal met een kleine winst te kunnen behalen.  

Echter zien we een trend dat “sponsoren” minder bereidt zijn om voor gereduceerd tarief of 

belangeloos materiaal beschikbaar te stellen. De eerste twee jaren hebben sommige sponsoren 

gematst om ons op weg te helpen. Na 4 jaar succes willen deze sponsoren deze hulp graag 

minderen. Iets wat ook heel begrijpelijk is.  

Er is inmiddels een financiële buffer opgebouwd die apart op de BEO balans vermeld staat. 

Deze buffer kan ingezet worden wanneer dit nodig mocht zijn.  

De Paasvuurcommissie (Hazenbalcommissie) 
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4.7 AED 

Doel 
De werkgroep AED heeft tot doel dat de AED in geval van nood vlot ingezet kan worden. We 
zorgen ervoor dat de AED onderhouden wordt en beschikbaar is en dat de hulpverleners 
getraind zijn in reanimeren en het gebruik van de AED. 
 
Samenstelling werkgroep 

 Rikus Scholten 

 Alie Fleerkate 

 Gert Vegter 
 

Activiteiten 
Jaarlijks wordt een herhalingscursus voor reanimatie/AED verzorgd door Gijs te Brake. Het 
merendeel van de AED-vrijwilligers in het BEO gebied volgt zo'n cursus via hun werkgever of 
vereniging, maar zo zorgen we er voor dat ook de overige vrijwilligers getraind en gecertificeerd 
zijn. 
 
De gemeente Lochem houdt voor het project "Hartveilig Wonen” periodiek overleg met de 
contactpersonen voor de AED uit de verschillende kernen en stadsdelen van de gemeente 
Lochem. Er is nog niet voor alle delen van de gemeente voldoende dekking met AED’s en 
vrijwilligers. Daarom werden tijdens het overleg dit jaar ervaringen uitgewisseld die een 
stimulans kunnen zijn om deel te nemen aan het project "Hartveilig Wonen”. Doordat Exel aan 
dit project mee doet, vergoedt de gemeente Lochem de komende jaren de onderhoudskosten 
van ons AED apparaat dat bij de ingang van de Exelse Molen hangt. 
 
 

5. Vooruitblik  

In het komende jaar van mei 2016 tot en met april 2017 zullen we naast de vaste werkgroep-
activiteiten onder meer tijd moeten besteden aan: 

 Inrichten, invullen en afstemmen activiteiten dorpshuis  

 Uitwerken plannen en realisatie dorpsplein 

 Rondweg / Ampsenseweg / bruggenproblematiek 

 FAB-clustering en woningbouw 

 Glasvezel in het buitengebied 

 Opstellen nieuw dorpsplan  

 3 transities in de zorg: Inspelen op de kansen en bedreigingen voor Exel 


