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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 286 per 2 mei 2016 gegroeid naar 289 leden op 27 april 
2017. Van de huidige 289 leden zijn 35 mensen donateur. Donateurs zijn de leden die niet in 
het BEO gebied woonachtig zijn. 

  
 

2. Organisatie en bestuur 

2.1 Samenstelling bestuur 

Janny Stokkink heeft na 2 perioden plaats te hebben genomen binnen het bestuur afscheid 
genomen. Janny heeft jaren het secretariaat beheerd. Haar manier van werken en haar stijl, 
zorgden voor een sterke en betrouwbare basis voor het bestuur. Jan Vrielink heeft de plaats 
van Janny binnen het bestuur ingenomen. Jan zet binnen het bestuur zijn kennis m.b.t. ICT 
mogelijkheden in om het ledenbestand en het beheer ervan te optimaliseren.   
Tijdens het bestuursjaar 2016 heeft Henk Nieuwdorp afscheid genomen van het bestuur. Henk 
heeft zicht tijdens zijn bestuursperiode ingezet voor het dorpshuis. Zijn plaats binnen de 
dorpshuisbeheercommissie is door Gerben Heijink overgenomen. Helaas is de ontstane plek 
binnen het bestuur nog niet opgevuld en is er een vacante positie ontstaan.  
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 Aftredend 2019 Herkiesbaar 2018 
 

                
Gerben Heijink  Marieke Zweverink Henk Nieuwdorp Jan Vrielink 
Aftredend 2017 Herkiesbaar 2018 Afgetreden  Herkiesbaar 2019 

 

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 naar de leden 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  Hilde Buitelaar  2020  
Boomkampsweg/Holmershuizen Vacant    
Bouwhuisweg Oost   Janet Vrielink     2019  
Bouwhuisweg West   Romke de Vries  2020   
Exelseweg/Hooislagen  Flos van der Vliet    2019 
Kern Exel    Dinie 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 
2016 en maart 2017 is vergaderd met de bkp-ers. In november 2016 en in april 2017 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 

3.1.1 Voorzieningen 
Na het wegvallen van de openbare basisschool was er vanuit de Exelse gemeenschap de wens  
om een nieuwe ontmoetingsplek te creëren. De ontmoetingsplek wordt als een belangrijke 
schakel gezien om een kleine gemeenschap als Exel saamhorig en betrokken te houden. Vanuit 
de BEO is het initiatief genomen om een dorpshuis te realiseren. In december 2015 is het 
dorpshuis officieel geopend en in gebruik genomen. Het dorpshuis is inpandig in Brasserie de 
Mölle, voorheen de Exelse Molen. Het dorpshuis levert een win-win situatie voor zowel de 
Exelse gemeenschap als Brasserie de Mölle. 

 
In 2016 is er gestart met het “herinrichten” van het dorpshuis om de ruimte aantrekkelijk te 
maken voor gebruik en er echt een “gezellige” ontmoetingsplek van te maken. Dit was mogelijk 
door gebruikmaking van een tweetal subsidiemogelijkheden (Fonds 1819 en VSB fonds) die 
aangewend werden. Hierdoor was het ook mogelijk een grote smart televisie aan te schaffen 
die multifunctioneel ingezet kan worden. 
 
Door de verandering van eigenaar van de Exelse Molen, inmiddels Brasserie de Molle, werd er 
gewerkt aan een gebruikersovereenkomst waarin verantwoordelijkheden, gebruik en beheer 
zijn vastgelegd in plaats van een convenant, deze verviel toen de verkoop een feit werd. Door 
deze verandering kon de beheercommissie dan ook opgeheven worden. 
 
Brasserie de Mölle beheert nu de agenda van het dorpshuis, openingstijden van het dorpshuis 
lopen nu in principe gelijk aan die van de Mölle. Vanuit de BEO zijn 2 personen als 
aanspreekpunt voor de Mölle aangewezen.  
 
Er is gestart met een afstemmingsbijeenkomst tweemaal per jaar om activiteiten af te stemmen 
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tussen de verschillende commissies die vallen onder de Beo, om te komen tot een afstemming 
van activiteiten en creatieve ideeën voor invulling van activiteiten in het dorpshuis. 

 
3.1.2 Activiteiten en ontwikkelingen  
Het dorpshuis is een ontmoetingsruimte voor sociale contacten van de inwoners van Exel en 
omgeving. Het biedt ruimte aan groepen en verenigingen met een eigen programma van 
activiteiten op het gebied van zorg, recreatie en educatie. Het heeft een activiteitenfunctie om 
ruimte te bieden aan sociaal-culturele activiteiten met een open karakter. 
 
Het dorpshuis staat open voor: 
o alle verenigingen, organisaties, clubs en groepen uit Exel en omgeving 
o activiteiten van dienstverlenende instellingen gericht op de bevolking  van Exel en omgeving 
o voorlichting- en informatiebijeenkomsten 
o cursussen, educatieve en creatieve activiteiten 
 
In het kader van bovenstaande uitgangspunten wordt de stap genomen tot 
- Uitbreiding van activiteiten gericht op behoeften en vraag vanuit Exelse gemeenschap; 

Activiteiten die nu al plaatsvinden zijn o.a.  
 Inloopmiddag ouderen (1x per maand) 
 Vergaderingen 
 (Knutsel)activiteiten jeugd 
 Workshops 
 Presentaties 

- Activering van inwoners/doelgroepen tot het zelf ondernemen van initiatieven op het 
gebied van sociaal-culturele activiteiten 

- Verdere vormgeving aan de inrichting en middelen, aansluitend op de 
gebruikers/doelgroepen 

 
De ruimte kan ook gebruikt worden door bedrijven en instellingen buiten Exel, mits de ruimte 
niet gereserveerd is voor een Exelse activiteit. Hierdoor is het ook mogelijk dat er bijvoorbeeld 
een fysiotherapeut een inloopochtend organiseert. Het dorpshuis is dus naast een ontmoeting- 
en activiteitenruimte ook een ruimte voor andere behoeften. 
 

3.2 Bedrijfsbezoek 

In 2016 stond een bedrijfsbezoek gepland bij Sloperij Stegeman. Het aantal aanmeldingen viel 
tegen, maar omdat er ook signalen waren dat er zeker interesse is voor dit bedrijf, is in overleg 
met de ondernemer afgesproken om het dit jaar af te gelasten en het uit te stellen tot volgend 
2017.  

 

3.3 Onderhoud dorpsbos 

Ook dit jaar is er weer onderhoud gepleegd aan het dorpsbos. 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 
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het twaalfde jaar georganiseerd. De gemeente heeft net als de afgelopen jaren van tevoren een 
deel van het bos geselecteerd. Hier is deel van de bomen weggehaald. Ook is het oprukkende 
struikgewas aangepakt waardoor de wandelpaden weer goed begaanbaar zijn. De inhaalslag is 
nodig om de bomen die overblijven meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Inmiddels is 
er een groot deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. Desalniettemin zal er jaarlijks 
onderhoud nodig blijven om het bos in goede conditie te houden. Het bos blijft een belangrijke 
plaats innemen in de Exelse gemeenschap. Daarom graag nog een keer een bedankje aan 
iedereen die zijn medewerking heeft verleend bij het onderhoud van het dorpsbos! 
 

3.4 Buurtpreventie What’s App – WABP BEO 

In 2016 is het idee opgevat om ook in Exel e.o. een Buurtpreventie What’s app netwerk in te 
richten. Er zijn drie mensen bereid gevonden om de App te gaan beheren, te weten: Harry 
Welmer, Hilde Buitelaar en Ingrid Wellstood. Exel is in drie gebieden ingedeeld, elk met een 
eigen Appbeheerder. Alle beheerders zitten in elkaars app-groep. Daarnaast sluiten de 
appbeheerder aan bij de aangrenzende buurten van Laren en waar mogelijk ook bij Lochem en 
Markelo. Daarnaast sluiten de Exelse appbeheerders ook aan bij de appbeheersers app van 
Laren, waar ervaringen en vragen met elkaar gedeeld kunnen worden.  
 
In het afgelopen verslagjaar zijn de initiatiefnemers een 3-tal keren bij elkaar geweest om de 
werkwijze te bespreken, afspraken te maken en taken te verdelen. In februari 2017 zijn er flyers 
uitgedeeld met daarop informatie en de gegevens waar men zich kan aanmelden. Aan 
informatie op de website en de beschikbaarheid van borden en stickers wordt momenteel 
aandacht besteed.  
 
Algemene informatie:  
WABP BEO  
WABP BEO staat voor WhatsApp buurtpreventie BEO. Een WABP groep is een WhatsApp groep 
waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een 
inbraak of een verdacht persoon etc.  
 
Samen staan we sterk!  
Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met 
aangrenzende WABP groepen via de beheerder belangrijk is. WhatsApp Buurtpreventie is een 
Burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt 
veiliger!  
 
Werkwijze:  
S signaleren  
A alarmeren  
A appen  
R reageren 
 
Aanmelden kan door naam, adres en telefoonnummer per mail door te geven aan: 
buurtpreventie@beo-exel.nl  
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Globale verdeling per Appbeheerder  

 Harry Welmer: ’t Veld, Oude Lochemseweg, Dijkmansweg, Aardappeldijk, Bouwhuisweg 
West, Huurne, Pekkeriet, Verwoldseweg West, Boomkampsweg 

 Ingrid Wellstood: Holmershuizen, Verwoldseweg Oost, Kattendaal, Dwarsdijk, Kielersdijk, 
Wildriezendijk, Wolversveen, Bouwhuisweg, Vreebroek, Stobbendijk, Papenslagweg, 
Hooislagen, Exelseweg Oost 

 Hilde Buitelaar: Exelseweg West, Exelse tol (Rengersweg), Ampsenseweg, Rossweg (tot Ten 

Broeke), Priezersteeg, Dijkmansweg (tot kruising Exelseweg), Laan Ampsen, Bouwdijk, Grote 

Drijfweg, Mogezompsweg, Hagendijk, Middenweg 

   

3.5 Uitvoering dorpsplan 

In het afgelopen bestuursjaar zijn 4 onderwerpen uit het oude dorpsplan, binnen de 
mogelijkheden, opgepakt. 
1. In december 2015 is het dorpshuis officieel geopend. Aansluitend hebben vrijwilligers de 

inrichting verder opgepakt en is de ruimte al voor vele activiteiten gebruikt, precies zoals 
het bedoeld was. 

2. In september 2016 is het eigendom van het pand van de Exelse Molen overgegaan in 
handen van De Mölle BV, een groep investeerders uit de eigen samenleving. Daarmee is een 
belangrijk punt uit het oude dorpsplan; n.l. het voortbestaan van de horeca en 
gemeenschapsruimtes definitief ingelost, De gemeenschap is nu eigenaar van Brasserie de 
Mölle geworden zodat alle Exelse verenigingen een onderdak hebben en houden. Voor het 
dorpshuis dat beheerd wordt door BEO is een nieuwe gebruiksovereenkomst gesloten. 
Saillant detail: het gehalte BEO-leden en oud BEO-bestuurders, dat betrokken is bij 
Brasserie de Mölle is bijzonder groot.  

3. Een nog openstaand punt is het realiseren van een dorpsplein. De nieuwe eigenaren van 
Brasserie de Mölle nemen hier voorlopig een beperkt voorschot op door het terras en het 
parkeren zo te wijzigen dat er al iets als een dorpsplein ontstaat. 

4. Veiligstellen van toekomstige woningbouw. (FAB-clustering en nieuwbouw 
starterswoningen) Beide dossiers zijn in gang waarbij de rol van BEO (zorg dat de Exelse 
gemeenschap betrokken blijft en serieus gehoord wordt) goed wordt bewaakt. 

 

3.6  Opstellen nieuw dorpsplan 

Met bovenstaande zijn veel doelstellingen uit het oude dorpsplan gerealiseerd. Het dorpsplan 
sluit daarmee niet meer aan bij wat Exel nu is en de veranderingen die nu gaande zijn. In het 
kalenderjaar 2017 wordt er een nieuw dorpsplan geschreven en ter toetsing/inzage gelegd bij 
de brede Exelse samenleving. Het streven is om dit proces nog voor het einde van het jaar af te 
ronden. Het zal” Exel naar 2025” gaan heten. 
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4. Verslag van de werkgroepen 

4.1 Redactie BEO-nieuws en BEO-website 

In 2016 heeft er geen personele wijziging plaatsgevonden in de redactie. Net als een jaar eerder 
bestond de redactie uit Appie Kleine Haar (tevens webmaster), Ruud van Noord, Aurea van 
Oene, Anita Vrielink en Otto Zeijpveld. Zoals gebruikelijk zijn er in het verslagjaar 2016 drie 
edities van het BEO nieuws uitgegeven. Verder heeft de webmaster gezorgd voor het bijhouden 
van de website Exelplaza.nl waarmee ook mensen buiten het gebied van Exel worden bereikt. 
In 2016 is het bestand van adverteerders niet aangepast. Begin 2017 zijn alle adverteerders en 
potentiële adverteerders benaderd voor een nieuwe periode van adverteren. 
 
Van de verschillende (vaste) “correspondenten” hebben wij veel kopij gekregen, waardoor 
iedere editie vol met veel lezenswaardige verhalen en items stond. De redactie heeft zich naast 
het redigeren van de ingezonden kopij dan ook met name bezig gehouden met het indelen en 
het zorgen voor een mooie opmaak van ons nieuwsblad. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd 
dat er in iedere editie wat redactionele stukjes stonden.  
 
Het jaar 2016 stond in het teken van evalueren en inventariseren. Het BEO nieuws in de huidige 
vorm bestaat al lang en alle nieuwe ontwikkelingen als Facebook, Twitter etc. gaan ook aan de 
Exelse gemeenschap niet voorbij. In hoeverre is er vanuit de leden behoefte aan een andere 
vorm van het aanbieden van nieuws?  
Hiervoor is medio 2016 een enquête gemaakt met 6 vragen. Deze enquête is in de 
zomervakantie  uitgezet onder de leden (bij het BEO nieuws van juli). Uiteraard is e.e.a. in nauw 
overleg met het bestuur opgesteld. 
 
De response op de enquête is dusdanig dat er met de uitkomsten zeker serieus kan worden 
gekeken naar de toekomst. In totaal ontvingen wij 110 ingevulde formulieren terug. 
Met de uitkomsten is de redactie aan het werk gegaan. Want het bleek dat een meerderheid 
toch het BEO nieuws in de huidige vorm wil behouden, maar dat een “moderner” uiterlijk wel 
gewenst is. 
 
Verdere conclusies en uitkomsten:  

 Bijna 85% leest de BEO nieuws regelmatig of altijd 

 Een ongeveer even groot aantal lezers geeft aan BEO nieuws te lezen uit betrokkenheid 

 Ook in 85% van de teruggestuurde enquêtes wordt aangegeven dat BEO nieuws wordt 

gelezen door 1 of 2 personen op het adres 

 Op bijna 59% van de ingevulde enquêteformulieren is ingevuld dat men BEO nieuws in de 

huidige (op papier) vorm wil ontvangen, maar ook zo’n 37,5% ziet dit liever via de mail 

 In meer dan 80% van de ontvangen reacties wordt aangegeven dat 3x per jaar een goede 

frequentie is. Wel geven bijna 45% van de lezers aan dat zij ook graag nieuws ontvangen 

wanneer er wat te melden is (een groot deel daarvan naast de reguliere uitgave van BEO 

nieuws) 
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 Verhalen over onderwerpen uit je omgeving en interviews met mensen uit de omgeving 

scoren het hoogst bij de vraag wat men graag in BEO nieuws leest 

Verder werden er een groot aantal suggesties gedaan waarmee BEO nieuws in de toekomst 
verbeterd kan worden. In de eerste editie van 2017 is al een eerste aanzet gegeven voor een 
andere lay-out. In komende edities zullen nog meer veranderingen worden doorgevoerd. 
 
De BEO redactie 
 

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 is in de afgelopen periode weinig actief geweest omdat er zich 
binnen de verslagperiode weinig ontwikkelingen hebben voorgedaan. 
Lopende dossiers: 
-          Rondweg / Ampsenseweg / bruggenproblematiek: Zoals het er nu naar uitziet naar 

achteren (2021) geschoven door provincie. 
-          FAB-clustering en woningbouw: Planvorming FAB loopt. Starterswoningen op Veld II zit in 

de ontwikkelfase, waarbij er nu (eindelijk) concrete plannen en aspirant kopers zijn.  
-          Glasvezel in het buitengebied: Wederom naar achteren geschoven vanwege terugtrekken provider 
-          Beleid Laanbomenbeheer: Is in uitvoering. 
 

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) 
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- Erwin Stegeman 
 
In 2016 zijn er minder activiteiten georganiseerd dan andere jaren door de activiteiten 
commissie. Dit had 2 redenen; 1. We waren aan het wachten op voorziening in het dorpshuis, 
dit liep echter minder vlot dan in eerste instantie de bedoeling was en 2. De commissie bestaat 
grotendeels uit personen die geen kinderen hebben of al oudere kinderen waardoor de 
behoefte lastig in te schatten is.  
 

 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. 

 Kerstfeest was wederom een succes. Er was een groot aantal deelnemers de met veel 
enthousiasme het stuk opvoerde. Er waren naast “Exelse” kinderen ook kinderen uit de 
omgeving (Lochem/laren).  

 
Halloween / Sint Maarten is dit jaar georganiseerd door een groep ouders nadat wij als 
activiteiten commissie onvoldoende deelname hadden verwacht. Het effect dat ouders het 
organiseerden en doordat ook de kleine kinderen betrokken werden, was er een grote 
opkomst. 
 
Het dorpshuis is in 2016 verder ingericht en aantrekkelijker voor gebruik gemaakt. Begin 2017 is 
het uitgebreid met een grote kast met allemaal knip en knutsel spullen en is er een enorme 
televisie geïnstalleerd waar films mee gekeken kunnen worden, maar waar ook mee gegamed 
kan worden. 
 
We willen op korte termijn met de activiteiten-commissie een avond organiseren waarbij we 
alle ouders binnen de Exelse gemeenschap uitnodigen. We gaan hier behoefte inventariseren 
en proberen de commissie te verversen.  
 

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  
 
OPROEP:         Nieuwe werkgroepleden zijn van harte welkom. Aanmelding kan via de 

werkgroepleden of het secretariaat.  
 
Gedurende het seizoen zijn de volgende activiteiten georganiseerd 
Woensdag 2 september 2016 was het weer zover: onze jaarlijkse busreis. Helaas moesten op 
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het laatste moment een aantal mensen verstek laten gaan, maar uiteindelijk gingen we met 
38 personen de bus in. Door het prachtige weer en een goed gehumeurde chauffeur was de 
sfeer meteen goed en dat bleef zo de hele dag! De reis ging eerst naar het Tapijtmuseum in 
Genemuiden. Daar werd ons getoond hoe de ontwikkeling van het maken van kleedjes en 
tapijten is gegaan, van handgeknoopt tot de machinale technieken die nu nog worden gebruikt. 
Mooi om te zien en menig deurmat ging mee de bus in!  
Vervolgens ging de reis richting restaurant De Otterskooi in Dwarsgracht. Aan het einde van een 
smalle weg een fantastische locatie, waar we een goedverzorgde koffietafel kregen. Ook 
gelegen aan mooie fietsroutes, een echte aanrader.  
Onze reis ging daarna naar Luttelgeest. Dit keer naar Fruitverwerkingsbedrijf Verhage. Tijdens 
de rondleiding op dit bedrijf kregen wij onder meer de grote koelsystemen te zien, die ervoor 
zorgen dat ook de Hollandse appels en peren in de winter en het voorjaar nog voorhanden zijn. 
En in de uitgebreide winkel waren ook andere streekproducten te verkrijgen. 
Tegen kwart over zes arriveerden we weer in Exel, met nog steeds stralend zomerweer. Rikus 
had ook dit jaar weer een mooi afsluitend diner voor ons klaargemaakt. Namens ons allemaal 
nogmaals dank voor vele jaren smakelijk eten! 
Het was een gezellige groep die er met elkaar een fantastische dag van heeft gemaakt.  
 
Zaterdagmiddag 12 november 2016  
Dit keer een middagprogramma op de zaterdag! De heer Weenink uit Barchem heeft deze 
middag verzorgd. Tijdens zijn diapresentatie “Ach lieve Tijd, van verleden naar heden” toonde 
hij mooie beelden van vroeger en nu. Aan de hand van de dia’s wist hij ons veel mooie verhalen 
en anekdotes te vertellen. De Lebbenbrugge, Staring en meester Heuvel kwamen bijvoorbeeld 
in zijn verhalen voorbij. Verder hoorden wij de herkomst van veel spreekwoorden en gezegden 
en werden wij verrast met herkenbare liedjes. Met dertig personen genoten wij van een 
gezellige middag in het dorpshuis. 
 
Zaterdagmiddag 14 januari 2017 

Ook dit jaar hebben we weer genoten van het jaarlijkse stamppotbuffet. Door het grote aantal 

aanmeldingen (maar liefst 36 personen!) moesten we uitwijken naar de serre. Daar konden we 

prima zitten, alleen de temperatuur bleek door de werkzaamheden wat moeilijk op peil te 

krijgen. Maar de sfeer was goed en er werd volop gegeten van het door Piet verzorgde, 

smakelijke buffet. Na de pauze was het tijd voor de jaarlijkse bingo. Er werd enthousiast 

gespeeld en het was een heel gezellige middag! 

 

Woensdagavond 14 maart 2017 

Deze avond was alweer de laatste van het seizoen. “De Mölle Deerns” uit Vorden, Linie Esselink 

en Diny Berenpas, hebben ons getrakteerd op een avond met liedjes en gedichten in het 

dialect. Met zevenentwintig aanwezigen genoten we van een ontspannen en gezellige avond! 

 

Dorpshuis inloopmiddagen 

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

maandelijkse inloopmiddag in het Dorpshuis. Elke laatste woensdag van de maand kan men 

van 14.00 uur tot 16.00 uur aanschuiven voor een spelletje, een kop koffie of thee, maar ook 
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even binnenlopen voor het ruilen van een boek of legpuzzel. Jokeren en rummikub zijn op dit 

moment de favoriete spelletjes.  

 

4.5 Crea 

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

 
Samenstelling groep: 
 Dinie Welmer 

 Rikie Groot Wesseldijk 

 Laura Hilhorst 

 Karen Roco 

 Josien Wissink 
 
Kerstmarkt 
De kerstmarkt was afgelopen 11 december. Dit is goed verlopen. Het aantal standhouders was iets 
minder dan voorgaande jaren, maar er waren wel een aantal nieuwe standhouders aanwezig. Daarnaast 
paste alles weer in één zaal, wat prettig was. Iedereen was tevreden. 
 
Creatieve middag 
Op 30 maart hebben we weer een creatieve middag gehad met een bloemschik activiteit. In totaal 
waren hier 6 deelneemsters, daar hadden er wel wat meer bij gekund. Het is daarom wenselijk om de 
activiteit volgend jaar maar weer op een avond te organiseren. Wel was de middag weer gezellig en 
ieder ging met een tuintje met 10 tulpen naar huis.  
 
Plantenruil ochtend 
De plantenruilbeurs is dit jaar voor het eerst in oktober gehouden. Voor sommigen was dit wel even 
wennen. Echter, aangezien dit een goede tijd van opruimen én planten is, willen we dit graag 
vasthouden. Er was voldoende inbreng en animo om te ruilen. Hier gaan we zeker mee door. 

 

4.6 Paasvuur (Hazenbal) en Bermopruimactie 2017 

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. 
  
Samenstelling werkgroep 
         Michiel Woestenenk 
         Jan Oudenampsen 
         Jos Vrielink 
         Erik Nijkamp 
         Bert Jansen 
         Marijn Ufkes 
         Gerben Heijink (bestuur) 
         Huub Stegeman 
         Judith Stegeman 
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         Jolien Fleerkate 
         Anneloes Fleerkate 

  
Activiteiten 
Bermopruim actie op 18 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 Brasserie De Mölle 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 +/- 30 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 erg laag. Volgend jaar eens kijken of we hier verbetering in 
kunnen krijgen. 
 
Palmpasen op 9 april - met Palmpasen zijn er ook dit jaar weer allerlei leuke activiteit georganiseerd. 
Om 12.30 uur begon de bekende gezellige paasbrunch bij Brasserie de Mölle. Dit jaar voor het eerst bij 
de nieuwe eigenaar van de Mölle, het viel erg in de smaak. 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 knutsel activiteit. Dit keer was het geen attribuut of aankleding voor het 
hazenbal maar iets voor eigen belang, namelijk een mandje om later op de middag de gevonden eieren 
mee te nemen.  
 
Na het gewandel en geknutsel werd het tijd voor het inmiddels traditionele eieren zoeken. Om 15.00 
uur verzamelden de kinderen zich bij De Mölle. 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. De opkomst viel erg tegen, er waren 
maar 9 kinderen.   

 
Paasvuur i.c.m. met Hazenbal op 16 april – Om überhaupt een paasvuur te 
hebben om aan te kunnen steken, dient er eerst hout ingezameld te worden. 
Op 18 februari en 18 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 het paasvuur ontstoken. Dit jaar is 

het vuur door de lopers opgehaald in Ampsen bij Peter Noordanus. Hij heeft voor het aansteken van de 
fakkels een verhaal verteld over het ontstaan van de paasvuren. Rond 20.00u werd het vuur 
binnengebracht op het terrein van Elweco en kon een ieder zijn fakkel ontsteken waarna er in optocht 
onder begeleiding van de drumband Graaf Otto groep naar het paasvuur gelopen werd. Gelukkig bleef 
het tijdens de optocht zo goed als droog. De voorspellingen waren vooraf niet erg gunstig. Er waren 
weer een heleboel bezoekers, hier kwam ook een aanzienlijk deel van uit Lochem. 
 
Toen het Paasvuur in lichten laaien stond begon de eerste band in de tent van de 5e editie van het 
Hazenbal met spelen. Het paasvuur in combinatie met het Hazenbal in het Exelse dorpsbos is door het 
succes van de afgelopen jaren een bekend fenomeen geworden. 
 
Dit jaar was pasen laat, het vertrouwen in mooi weer was op voorhand dan ook groot maar het was 
echter behoorlijk koud met zelfs een paar druppels regen gedurende de avond.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197835320399601&set=a.101187723397695.1747.100005194021924&type=1&source=11
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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 +/- 450 bezoekers het 
feestterrein (400 volwassen en 50 kinderen) bezocht. BEO-leden konden middel het BEO-bonnetje 
(gedrukt in het beo-boekje) in de voorverkoop een kaartje met extra korting kopen. Kinderen tot 16 jaar 
zijn gratis. 
 
Het terrein was net als voorgaande jaren weer sfeervol aangekleed. Verlichte IBC-vaten, sfeerlampen, 
kaarsjes, vuurkorven, etc. De aankleding was weer erg gezellig. 
 
Het jubileumjaar hebben we niet gevierd door een extra groot feest te geven maar door wat extra 
aankleding en een special act in de pauze. Extra toevoeging was dat iedereen het terrein alleen kon 
betreden door door het “hol” bij de ingang te lopen.   
 
De drank, tapvoorziening, podium, koelkasten en dergelijke kwamen van de locale horeca, Brasserie de 
Mölle. 
 
De Traveling Wilburys en De Draad Kwijt  waren dit jaar onze bands. Special act in de pauze kwamen uit 
Harfsen, deze 2 mannen zongen van alles en kregen de menigte goed in beweging. 
 
Het Hazenbal wordt georganiseerd door deze werkgroep, maar zou nooit kunnen bestaan zonder de 
fantastische hulp van onze sponsoren en vooral de extra vrijwilligers. 
 
Er is inmiddels een financiële buffer opgebouwd die apart op de BEO balans vermeld staat. 
 
De Paasvuurcommissie (Hazenbalcommissie) 
 

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 
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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. 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: 
 Uitwerken plannen en realisatie dorpsplein 
 Rondweg / Ampsenseweg / bruggenproblematiek 
 FAB-clustering en woningbouw Veld 2 
 Glasvezel in het buitengebied 
 Afronden nieuw dorpsplan  
 3 transities in de zorg: Inspelen op de kansen en bedreigingen voor Exel 
 

 


