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Inleiding 

Doel van de BEO en van dit Jaarverslag 

De belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) bestaat sinds 1986 en is een actieve 
vereniging. Het doel van de BEO is de leefbaarheid in het buurtschap Exel en omgeving 
te bevorderen. Het bestuur probeert zo goed mogelijk te luisteren naar de bewoners en 
verwoordt de belangen zo goed mogelijk bij bestuurlijke en andere instanties. De 
belangenvereniging zal altijd het algemene belang boven dat van het individu stellen. 
Het bestuur volgt alle lopende zaken zo goed mogelijk op en tracht waar nodig 
uitvoering van de uitstaande acties te stimuleren. Tevens coördineren we activiteiten die 
bijdragen aan de leefbaarheid. Het bestuur probeert de onderlinge banden tussen de 
bewoners te versterken, door onder andere het ondersteunen en activeren van leden bij 
het organiseren van activiteiten voor diverse groepen binnen de bevolking. 

In overeenstemming met de statuten presenteert de BEO tijdens de jaarvergadering het 
jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde bestuur. 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 284 per 7 mei 2018 iets gedaald naar 281 
leden per 31 maart 2019, veroorzaakt door verhuizingen. Van de huidige 281 leden zijn 
36 mensen donateur. Donateurs zijn de leden die niet in het BEO gebied woonachtig 
zijn. 
  

 

BEO Jaarverslag 2018-2019 Pagina  2



1. Organisatie en bestuur 

1.1 Samenstelling bestuur 

Op de ledenvergadering in 2018 zijn de zes zittende bestuursleden aangebleven en is 
het bestuur versterkt met een nieuw lid: Edwin Loermans. Binnen het bestuur zijn de 
functies van voorzitter (Hilde Buitelaar), penningmeester (Alie Fleerkate) en secretaris 
(Anne Bruggink) niet gewisseld. Verder completeren Jan Vrielink, Marieke Zweverink en 
Simone Keppels het overige deel.  Elk bestuurslid wordt in principe aangesteld voor 3 
jaar en is daarna herkiesbaar voor nogmaals 3 jaar. In 2019 zal Simone Keppels het 
bestuur verlaten, omdat ze de maximale periode van 6 jaar in het bestuur heeft 
gezeten. Een opvolger wordt op de jaarvergadering benoemd. Wij danken Simone voor 
haar actieve bijdrage gedurende haar bestuursperiode. 

1.2 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. Soms zitten bestuursleden in een werkgroep, maar dit is niet 
altijd het geval. De rapportage van iedere werkgroep in dit jaarverslag is door een lid 
van de werkgroep verzorgd. 
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 zoveel mogelijk rechtstreeks vanuit het 
secretariaat via de mail naar de leden verzonden, maar BEO leden die geen mail 
hebben, worden door de bkp-ers van een papieren versie voorzien. Ook verzorgen zij 
namens de BEO een warm welkom in de buurt  voor nieuwe bewoners, o.a. door een 
welkomstmandje met streekproducten en informatie. De welkomstmandjes worden 
samengesteld door Diny van Oene 

Buurt     Contactpersoon           Aftredend/Herkiesbaar       
Armhoede Judith Nijkamp   2019 
Ampsenseweg/Exelse Tol  Hilde Buitelaar   2020  
Boomkampsweg/Holmershuizen Herman Woestenk   2022 
Bouwhuisweg Oost   Janet Vrielink    2019  
Bouwhuisweg West   Romke de Vries   2020   
Exelseweg/Hooislagen  Flos van der Vliet   2019 
Kern Exel    Dinie Welmer    2022 
Verwolde Noord   Martin Woestenenk   2019 
Verwoldseweg/Kattendaal  Ruud van Noord   2022 
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1.3 Vergaderingen  

Het bestuur heeft zoals gebruikelijk maandelijks vergaderd m.u.v. juli. In maart 2019 is 
vergaderd met de bkp-ers. In oktober is er een vergadering geweest met de 
commissies. Het bestuur streeft ernaar om eens per jaar met de BKP-ers en eens per 
jaar met de diverse commissies te vergaderen. Op deze manier wordt er getracht om 
zoveel mogelijk contact te houden met de achterban. 

In november 2018 en (komende mei 2019) hebben de halfjaarlijkse overleggen met de 
kernwethouder Henk van Zeijst (kernwethouder) 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 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. In het najaar van 2018 hebben leden van het bestuur de algemene 
ledenvergadering van de DKK bezocht. 
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2. Uitvoering Dorpsplan 

Het nieuwe dorpsplan dat vorig jaar is gepresenteerd wordt de komende jaren verder 
uitgevoerd.  Het nieuwe dorpsplan is nog steeds op de website te downloaden, zodat 
het bereikbaar is voor alle leden en overige belangstellenden. 
Inmiddels werkt het bestuur aan de uitvoering van het plan. Een overzicht van de 
belangrijkste voortgang wordt hieronder aangegeven: 

Aanleg glasvezel 
De aanleg van glasvezel is inmiddels afgerond. Inmiddels is het gehele buitengebied 
rondom Exel voorzien van een glasvezel netwerk, waarop de meeste huishoudens 
inmiddels zijn aangesloten. De ambassadeurs hebben destijds hun steentje 
bijgedragen, wat mee heeft geholpen voor het grote aantal aanmeldingen. Het bestuur 
wil de ambassadeurs langs deze weg nogmaals bedanken voor hun inspanningen. 

Woningbouw in Exel 
Inmiddels is de bouw van starterswoningen op 't Veld begonnen. Tevens is er een 
vrijstaande woning bijgebouwd. Na voltooing van de starterswoningen is de bouw op 't 
Veld afgerond. Daarna de gemeente verder gekeken worden naar mogelijke 
ontwikkeling op het terrein van de dorpsschool. Uiteraard zal de BEO hier bij betrokken 
blijven en de ontwikkelingen blijven communiceren met de achterban. 

Lokale verkeersveiligheid en de nieuwe rondweg 
Ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn we betrokken bij twee aandachtspunten. Het 
eerste punt betreft de veiligheid op de Ampsenseweg. Hier wordt veel gefietst (ook door 
schoolgaande kinderen) maar helaas is er veel sluipverkeer dat ook nog eens veel te 
hard rijdt. Om dit probleem nogmaals aanhangig te maken hebben we een bijeenkomst 
met de gemeente en politie gehad om verkeersremmende maatregelen te promoten. 
Hierbij waren ook een groep kinderen aanwezig. Er is toegezegd om tijdelijke 
voorzieningen te gaan onderzoeken en aan te brengen. Het tweede punt betreft de 
nieuwe rondweg. Ook hierbij zijn we nauw betrokken en maken we deel uit van een 
participatieplan dat door de provincie wordt opgesteld. Er zal worden getracht de 
belangen voor de inwoners van het BEO-gebied zo goed mogelijk te behartigen. 
De omgevingscommissie is nauw betrokken bij dit proces.  Later in dit jaarverslag zal 
en uitgebreidere toelichting van de omgevingscommissie meer details verstrekken. 

Het op de kaart zetten van Exel als trekpleister binnen Gemeente Lochem op het 
gebied van wonen en recreëren, zodat mensen de weg naar Exel “vinden” 
Deze doelstelling is nogal algemeen, maar wel degelijk van belang voor Exel en ook 
voor het in stand houden van Brasserie De Mölle. 
De meest tastbare acties zijn hier de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd 
worden met als uitvalsbasis Brasserie De Mölle.  Een noemenswaardige nieuwe 
activiteit is hier de oprichting van een wandelcommissie, bestaande uit een aantal 
enthousiaste wandelaars in ons gebied, die in september 2018 een wandeltocht 
rondom Exel hebben georganiseerd. Dit resulteerde in meer dan 400 deelnemers. De 
BEO is inmiddels lid geworden van de KWBN (Nederlandse wandelbond), zodat 
volgende wandeltochten meer bekendheid krijgen via de agenda van de KWBN. Dit 
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heeft inmiddels al geresulteerd in een tweede wandeltocht in April 2019 met meer dan 
600 deelnemers. 

Verbeteren mobiele telefonie in het buitengebied 
Dit is een moeilijke uitdaging omdat de telefoonproviders niet willen meewerken aan 
verbeterde zendmasten. Het bestuur blijft dit onderwerp echter bij de gemeente 
aankaarten. Dit heeft zelfs geresulteerd in een aangenomen motie bij de gemeenteraad 
met hulp van de politiek. Vooralsnog heeft dit echter nog geen resultaat opgeleverd. 

Behouden van de speeltuin 
Het bestuur blijft vinger aan de pols houden voor het onderhoud en het instandhouden 
van de speeltuin in Exel. Tevens helpen we bij het vinden van de financiële middelen 
hiervoor. 

Het werven van vrijwilligers in het buitengebied voor bediening van de AED 
Later in dit verslag komt dit verder aan de orde in het verslag van de AED-coördinator.  

Dorpsplein 
Al een aantal jaren is er de behoefte om de Oude Lochemseweg tegenover Brasserie 
De Mölle meer sfeervol in ter richten, hetgeen de gezelligheid bij evenementen en het 
aangezicht kan verbeteren. Er zal hiervoor in 2019 een werkgroep in het leven worden 
geroepen met deelname van omwonenden en het bestuur. Gezamenlijk kan er dan 
gekeken worden wat er mogelijk is en hoe e.e.a. is te realiseren. 
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3. Dorpshuis 

Inmiddels is de herinrichting van het Dorpshuis klaar sinds vorige zomer. Ook dit sluit 
aan bij een doelstelling uit het dorpsplan, nl. het verder vormgeven aan de inrichting 
van het dorpshuis, die aansluit op de gebruikers/doelgroepen. 

Omdat het dorpshuis inpandig is in Brasserie de Mölle, wordt er veel samengewerkt 
met het management van de brasserie, waarbij activiteiten soms gecombineerd 
worden. Tevens is er een gebruikersovereenkomst tussen de BEO en Brasserie De 
Mölle. Op deze manier levert Het Dorpshuis een win-win situatie op voor zowel de 
Exelse gemeenschap als Brasserie de Mölle. 

Brasserie de Mölle beheert de agenda van het dorpshuis. De openingstijden van het 
dorpshuis lopen nu in principe gelijk aan die van de Mölle.  

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 
o activiteiten georganiseerd door Brasserie De Mölle 

De ruimte kan ook gebruikt worden door bedrijven en instellingen buiten Exel.   Het 
dorpshuis is dus naast een ontmoeting- en activiteitenruimte ook een ruimte voor 
andere behoeften. 
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4. Jaarlijkse activiteiten (buiten de commissies) 

4.1 Bedrijfsbezoek 

In 2018 is er een bedrijfsbezoek georganiseerd door het bestuur. Ditmaal was het 
bezoek bij de autosloperij en dumpshop van de fam. Stegeman aan de Exelseweg. Ook 
dit jaar was dit weer succesvol met meer dan 35 bezoekers. Het blijkt elk jaar maar 
weer, dat velen toch geïnteresseerd zijn in hetgeen zich in de buurt afspeeltOok voor 
2019 probeert het bestuur weer een bedrijfsbezoek te (laten) organiseren.   

4.2 Onderhoud dorpsbos 

Afgelopen jaar is er weer onderhoud gepleegd aan het dorpsbos. Mannie Slagman is 
hierbij de contactpersoon namens de BEO met gemeente Lochem/Circulus Berkel. Net 
als andere jaren stelt de gemeente op deze dag het materiaal ter beschikking en 
vergoedt de kosten van machines, eten en drinken. Het onderhoud werd dit jaar voor 
het veertiende jaar georganiseerd en leverde weer een aantal gezellige en nuttige 
zaterdagen op in februari. Jaarlijks onderhoud zal nodig blijven om het bos in goede 
conditie te houden en om ook de paden gangbaar 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! 

4.3 Berm opruimactie en Palmpasen 

De organisatie van de berm opruimactie alsmede het eieren zoeken op Palmpasen is 
i.o.m. de Hazenbalcommissie teruggegaan naar het bestuur, alhoewel er dit jaar nog 
sprake was van een overgangsjaar. 

De Berm opruimactie was dit jaar op 23 maart en 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. 
Op Palmpasen op 14 april zijn er ook dit jaar weer wat activiteiten geweest. De 
traditionele paasbrunch was dit jaar op de dag ervoor, omdat er op die zondag een 
wandeltocht was.  Het eieren zoeken voor kinderen t/m 12 jaar was echter wel op 
zondag. Traditioneel worden de kinderen vanaf De Mölle door de paashazen 
meegenomen naar het Dorpsbos om de eieren te zoeken. Dit was zeer geslaagd met 
een  opkomst van ongeveer 30 kinderen. 
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4.4 Buurtpreventie What’s App – WABP BEO 

In 2018 is het Buurtpreventie What’s app netwerk in stand gebleven.. Een groot aantal 
buurtbewoners is hierbij aangesloten. De app wordt nog steeds beheerd Harry Welmer, 
Hilde Buitelaar en Ingrid Wellstood. Gelukkig is de app dit jaar bijna niet gebruikt, 
hetgeen een goed teken is. 

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 uiteraard nog steeds door naam, adres en telefoonnummer per mail 
door te geven aan: buurtpreventie@beo-exel.nl  

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 
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5. Verslag van de commissies 

5.1 Redactie BEO-nieuws en BEO-website 
Ook in 2018 bleek ons redactieteam weer erg solide. Geen enkele wijziging in de 
samenstelling dit jaar. De redactie was dus net als vorig jaar als volgt samengesteld: 

• Aurea van Oene 
• Anita Vrielink 
• Monique Gerfen 
• Ruud van Noord 
• Appie Kleine Haar 

In het verslagjaar 2018 zijn wederom 3 edities BEO nieuws uitgegeven. Hiervoor kwam 
de redactie ook drie keer bij elkaar. Op een paar kleine wijzigingen is het BEO Nieuws 
op dezelfde manier samengesteld als vorig jaar. We proberen steeds om iets meer 
nadruk te leggen op hetgeen nog gaat komen dan de evenementen die al zijn geweest. 
Iedere 2 jaar worden de afspraken die we hebben met de adverteerders herzien. Alle 
adverteerders worden dan benaderd met de vraag of ze de advertentie met 2 jaar willen 
verlengen. Gelukkig was dat met nagenoeg alle adverteerders het geval en sommigen 
maakten van de gelegenheid gebruik om de advertentie wat aan te passen. 

Samengevat is de vaste groep adverteerders, maar ook de zeer betrouwbare 
leveranciers van het nieuws en natuurlijk de vaste groep redactieleden er de oorzaak 
van dat iedere 4 maand weer een verse BEO Nieuws op de deurmat van de leden valt.  

De website www.exelplaza.nl  werd op een aantal plaatsen tekstueel aangepast. Ook 
het BEO bestuur heeft haar bijdrage hierin geleverd. De agenda is steeds zoveel 
mogelijk actueel gehouden. 

Ook het komend jaar zal de redactie haar werk voortzetten en we zullen waar mogelijk 
verbeteringen doorvoeren. 

De BEO redactie 

5.2 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: 
• Ruud van Noord 
• Henri van Heeckeren 
• Menno Terlouw 
• Hilde Buitelaar (bestuur BEO) 
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Activiteiten 
De werkgroep omgevingszaken is in de afgelopen periode actief geweest omdat er zich 
binnen de verslagperiode naast de lopende dossiers ontwikkelingen hebben 
voorgedaan op het gebied van de Rondweg, veiligheid Ampsenseweg, glasvezel, de 
woningbouw en afvalinzameling. 

Ontwikkelingen op het gebied van: 
- De rondweg:  Provincie heeft Ontwerp Inpassingsplan gepubliceerd en 

vrijgegeven voor inspraak.  
Het huidige plan is op een aantal punten verbeterd:  

▪ Instroom/ uitstroom van en naar Exel is verbeterd met 
verkeerslichten i.p.v. invoegstroken. Dit komt omdat de weg is 
opgewaardeerd naar een 80 km weg. 

▪ Betere scheiding van fiets- en autoverkeer bij aftakking. 
- BEO Exel heeft een zienswijze ingediend met aandacht voor de volgende 

aandachtspunten: 
o Inspraak tijdens de ontwikkeling van de plannen. 
o Goede verbinding tussen Exel en Lochem vice versa voor alle verkeer. 
o Oplossing verkeersknoop bij station. 
o Opname van klanteisen in de aanbestedingsprocedure. 

BEO heeft aangegeven niet tevreden te zijn met de reactie van de provincie op 
onze zienswijze. Hiermee zijn onze zorgen niet weggenomen. Het plan wordt 
met bepaalde klanteisen aanbesteed aan een aannemer en daarmee weten we 
niet van te voren hoe de rondweg wordt aangelegd. De provincie heeft naar 
aanleiding van alle zienswijzen een participatieplan opgetuigd. Dit biedt BEO de 
ruimte in 2019 met provincie en gemeente aan tafel te zitten en duidelijke eisen 
en wensen mee te geven. 
BEO heeft besloten niet in beroep te gaan. 

- Veiligheid Ampsenseweg:  
Aandachtspunten: 
-Verkeer via Kwinkweerd gestimuleerd moet worden i.p.v. Ampsenseweg. 
-Wat zijn effecten van verkeerslichten Exelse Tol op sluipverkeer en fileverkeer. 
-Korte doorlooptijd groen vanuit Ampsenseweg ontmoedigt sluipverkeer richting 
Exelse Tol. 

In september is er overleg geweest met bewoners, BEO, gemeente, politie en 
VVN.  Besproken onderwerpen: 
- Betere verlichting 
- Duidelijke signalering voorrang situatie; De kruispunten worden voorzien van 
een slijtlaag zodat duidelijker zichtbaar is dat het om gelijkwaardige kruispunten 
gaat en dat verkeer van rechts voorrang heeft. 
- Gevaarlijke inhaalsituaties in de bochten; De kinderen hebben aangegeven dat 
inhalen in de bochten echt het vervelendste is. Politie geeft aan dat extra borden 
hiervoor niet de oplossing is. 
- Wel kunnen we via VVN materiaal krijgen om borden te maken. Het mooiste 
bord kan op een echt verkeersbord worden gemaakt. De borden kunnen we 
tijdelijk neerzetten. Dit is tot nu toe nog niet opgepakt met de kinderen. We 
kregen 60 stickers voor op de clico's. Deze zijn uitgedeeld op de Ampsenseweg. 
- Kinderen mogen meedoen met een snelheidscontrole. Zo kunnen ze zien hoe 
dit in zijn werk gaat en kunnen ze mensen vragen stellen die aangehouden 
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worden. Maar ook mensen een dikke duim geven die zich aan de snelheid 
houden. Dit is tot nu toe nog niet uitgevoerd. 
- Gemeente gaat kijken naar het bord verboden voor vrachtwagens. Of deze op 
een betere plek kunnen komen te staan. 
-  In de periode voorafgaand aan et overleg heeft de politie bekeurd. Alleen 
boven de 25 km te hard is van de weg gehaald. Anders konden ze iedereen van 
de weg halen. Dit geldt niet alleen voor auto's en motoren.  
- Ook landbouwverkeer rijdt harder dan 30 en hebben de verlichting en andere 
veiligheidsmaatregelen niet goed op orde. 
- Dit geldt ook voor fietsers 
- Politie gaat vaker controleren (De Ampsenseweg zit niet in het reguliere 
systeem omdat het geen "projectweg is". Dit gaan ze doen aan de hand van 
tellingen van vorig jaar zodat ze de juiste tijdstippen kunnen uitpikken. 
- De verkeerslichten exelse-tol worden (nogmaals) afgesteld om verkeer uit 
Ampsen te frustreren. Onderaannemers of andere uitvoerenden maken deze 
instelling vaak weer ongedaan. Niemand weer waarom. Nu wordt met meer 
partijen goed afgesproken dat er zo’n 2 tot 3 auto’s per keer door kunnen vanuit 
en naar Ampsen. 
- Gemeente geeft aan te willen kijken naar de verlichting 

Bovenstaande punten komen terug in de overleggen met de kernwethouder. 

- Aanleg glasvezel: De Aanleg is na de zomer 2018 begonnen en is boven 
verwachting snel gegaan. Inmiddels is het merendeel aangesloten.  

- Woningbouw: De bouw van de starterswoningen op Veld II start in het voorjaar 
van 2019. 5 Van de 6 woningen zijn verkocht.  

- Behoeftepeiling Afvalinzameling: De BEO wilde (op verzoek van de gemeente) 
inzicht krijgen in de behoefte aan een milieustraat in Exel. Hiervoor is een 
digitale enquête gehouden. In totaal zijn er 241 mailadressen aangeschreven 
waarvan er 84 gereageerd hebben. De helft van de reacties betrof 1-2 persoons 
huishoudingen, de andere helft 3 of meer personen. ¾ Van de reacties kwam uit 
het buitengebied. De helft maakt gebruik van de papiercontainer bij de oude 
school en steunt daarmee de BEO. 20% komt regelmatig ruimte tekort in met 
name de plastic container. Veel afvalstoffen worden gescheiden; glas, papier, 
PMD en textiel. Luiers en incontinentiemateriaal niet. 22% van de 84 reacties 
heeft behoefte aan een milieustraat in Exel voor met name glas. Op grond van 
deze resultaten gaan we de gemeente niet vragen om ondergrondse containers 
in Exel. De dichtstbijzijnde voor restafval en groen afval bevinden zich nu aan de 
Dijkmansweg bij de ingang van het bungalowpark ‘Het Exeloo’. 

Lopende dossiers: 
-         Ontwikkeling dorpsplein: In ons dorpsplan hebben we de wens voor een dorpsplein 

opgenomen. In 2019 gaan we starten met de plannen. De werkgroep bestaat uit 
bewoners van de Oude Lochemseweg en een afvaardiging vanuit de Mölle en het 
BEO bestuur.  

-  AB-clustering: Planvorming FAB lis gestagneerd vanwege de situatie op de 
huizenmarkt. 

-         Beleid Laanbomenbeheer: Is in uitvoering. 
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-     Gasvrij Laren: Als BEO zijn we hier niet rechtstreeks bij betrokken maar omdat de kern van 
Exel in het postcodegebied van Laren valt, houden we de ontwikkelingen in de gaten. 

-  Mobiele telefonie 

5.3  Ouderen / 55+ 

Doel 

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

De werkgroep bestaat uit: 
• Toosje Onis  
• Gerda Nijdeken 
• Annemarie van Asseldonk (miv voorjaar 2018) 
• Janny Stokkink  

Locatie: 
Brasserie De Mölle, Oude Lochemseweg 4 te Exel. 

Doorlopende activiteiten 

Elke tweede woensdag van de maand spelen we koersbal in de grote zaal, van 14.00 
uur tot 16.15 uur! We spelen met eigen materiaal, dus kunnen de kosten laag houden. 
Voorlopig betaalt u € 3,00 per keer, inclusief koffie en thee. 
Elke laatste woensdag van de maand is er een inloopmiddag in het Dorpshuis, van 
14.00 uur tot 16.00 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. De kosten zijn 
momenteel € 2,00 per middag, inclusief koffie en thee. 

Gedurende het afgelopen seizoen zijn extra activiteiten georganiseerd 

Op woensdag 5 september 2018 zijn wij met 40 personen al vroeg in de morgen 
vertrokken voor onze jaarlijkse busreis. De reis ging eerst naar Barneveld. Midden door 
een woonwijk gereden, kwamen we uit achter een paar schuren op een voormalig 
boerenbedrijf. Van buiten gezien waren onze verwachtingen niet zo hoog gespannen, 
ook al omdat een regenbuitje op ons neerkwam, maar binnen was de verrassing des te 
groter. Op elk vrij plekje was het borduurwerk uitgestald: van kleine oorbellen tot 
bijzondere, grote schilderijen. Van letterlap en schellekoord tot unieke reproducties van 
foto’s. Na een vrolijke en informatieve inleiding mochten we op eigen gelegenheid 
rondkijken, ook bij het houtsnijwerk en figuurzaagwerk boven. Zeker de moeite waard 
om daar nog eens naar toe te gaan. 
Voor de lunch gingen we naar Garderen. Daar konden we lekker eten op een mooie 
locatie. Vervolgens in dezelfde plaats naar ’t Veluws Zandsculpturenfestijn. Dit jaar was 
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het thema ‘De Grote Meesters’. In de grote hallen waren naast bekende schilderijen, 
zoals De Nachtwacht van Rembrandt en In weelde siet toe van Jan Steen, ook beelden 
van de meesters zelf in zand te zien. Via het terras was vervolgens nog een hele route 
langs de beelden buiten te volgen. Prachtige sculpturen, verfijnd weergegeven door 
belichting en speciale effecten. En ook op het terras was het goed toeven. 
Door de chauffeur werden we steeds netjes op tijd en voor de deur opgehaald en aan 
het eind van de middag teruggebracht bij Brasserie De Mölle. Het diner daar vormde 
een lekkere en gezellige afsluiting van een bijzondere dag! 

 
Zaterdagmiddag 12 januari 2019 was onze nieuwjaarsvisite. Met 29 personen 
schoven we aan tafel voor het traditionele stamppotbuffet. Twee soorten stamppot, 
worst, speklapjes, hachee en garnituur: er was ruim voldoende en iedereen vond het 
eten erg lekker!  
Na even natafelen met koffie en thee was het tijd voor de bingo. Altijd een gezellige 
tijdsbesteding, waarbij een onterechte bingo veel hilariteit oplevert en een correcte 
bingo een leuk prijsje. En veel van de prijsjes zijn die middag al gedeeld en opgegeten 
of gedronken!  Al met al weer een vrolijke en ontspannen middag voor alle aanwezigen.  

Zaterdagmiddag 16 maart 2019 zijn de dames van De Olde Deerns uit Twello bij ons 
op bezoek geweest. Dit is een Veluws-Sallandse muziekgroep die bestaat uit oud-leden 
van Jong Gelre Twello. Zij hebben in het verleden al eens een geslaagd optreden voor 
ons verzorgd en ook dit jaar was het een muzikale en gezellige middag. Er waren 23 
personen aanwezig.  

5.4 Crea-commissie

Doel 
De werkgroep Crea organiseert jaarlijks creatieve avonden e/o workshops, de 
plantenruilochtend en de kerstmarkt. 

Samenstelling groep: 
• Dinie Welmer 
• Gerdien Beunk 
• Laura Hilhorst 
• Karen Roco 
• Josien Wissink 
• Marieke Zweverink 

Zoals ook voor af gaande jaren heeft de creatieve commissie weer een aantal 
activiteiten verzorgd. 
In oktober 2018 was er een keramiekworkshop onder leiding van Laura Hilhorst, 
Verschillende dames hebben met veel plezier een prachtige vlinder gemaakt van 
keramiek. 
Op 20 oktober was onze jaarlijkse plantenruilochtend, op het terras van De Mölle. Deze 
was goed bezocht en er zijn veel planten van eigenaar/tuin gewisseld.
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De kerstmarkt was dit jaar op 9 december en weer druk bezocht. Het aantal aanvragen 
voor standhouders was dit jaar zelf groter dan dat het aantal beschikbare plaatsen. Ook 
het aantal bezoekers was weer groot dit jaar. Traditioneel viel dit evenement samen met 
de Midwinterhoorn wandeling.  Aansluitend was er in december nog een workshop om 
kerst stukjes te maken.  
In 2019 was er een haakworkshop onder leiding van Karin Roco. Zij leerde een aantal 
dames een nieuwe steek ter inspiratie voor het maken van kussens of plaids.  
Tenslotte was er op 11 april een workshop bloemschikken waar de deelnemers hun 
creativiteit met bloemen konden tonen. 

5.5  Hazenbal-commissie 

Doel  
De hazenbalcommissie organiseert jaarlijks festiviteiten in het paasweekend.  

Hazenbal 2018 en 2019 
Op 1 april 2018 vond de 6e editie van het Hazenbal plaats. Net als voorgaande jaren 
begon het weer met de fakkeloptocht vanaf Elweco-Medo door Exel naar het paasvuur. 
Het vuur kwam wat langzaam op gang door het natte hout maar desondanks was het 
heel gezellig. Het “buitenterrein” naast de tent in het dorpsbos was dit jaar voor het 
eerst gratis toegankelijk zodat bezoekers van het paasvuur ook gezellig iets konden 
drinken zonder entree te hoeven betalen. Rond kwart voor 9 begon GUTS te spelen in 
de tent. Aansluitend was er een optreden van the Allstarz. Er kwam veel jeugd op de 
dj’s af en het Hazenbal was dan ook zo goed als uitverkocht. Al met al was het weer 
een geslaagde editie. 
Het  hazenbal voor 2019 viel dit jaar laat in april. Helaas kon het paasvuur en de 
fakkeloptocht niet doorgaan vanwege de droogte.  Het feest in de tent is echter wel 
doorgegaan met optredens van Livin' Room en daarna een DJ.  

5.6  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 het reanimeren en het gebruik van de AED.  

Coördinator 
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 zijn. In totaal zijn er tegen de veertig vrijwilligers die kunnen reanimeren en de 

BEO Jaarverslag 2018-2019 Pagina  15



AED bedienen. Een actuele lijst met hun namen en vaste en mobiele telefoonnummer 
is te vinden op www.exelplaza.nl.  

De gemeente Lochem houdt periodiek overleg met de contactpersonen voor de AED uit 
de verschillende kernen en stadsdelen van de gemeente Lochem. Daarnaast stimuleert 
de gemeente de vrijwilligers-organisatie met een financiële bijdrage voor training en 
voor de servicekosten van de AED en de kast (die hangt bij de ingang van Brasserie de 
Mölle).  

Er is nog steeds behoefte aan nieuwe deelnemers om "lege" plekken in het 
buitengebied te vullen. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via het secretariaat van de 
BEO. 

6. Overige activiteiten 

Elk jaar zijn er binnen de BEO-gemeenschap vrijwilligers die het leuk vinden om iets te 
organiseren voor de gemeenschap. Hieronder volgt een overzicht: 

Kerstfeest 
Het jaarlijkse Kerstfeest was er dit jaar in een nieuwe stijl en werd georganiseerd door 
Dinie Welmer en Janet Vrielink. Er werd begonnen met glühwein of een andere borrel. 
Daarna was er een stamppotbuffet voor iedereen, waarbij de kinderen konden genieten 
van patat. Dinie vertelde tijdens het eten een leuk kerstverhaal. Na afloop werd er nog 
gezellig nageborreld.  

Schaaktoernooi 
Het jaarlijkse schaaktoernooi rond kerst is dit jaar georganiseerd door Derk Hilhorst 

Halloween / Sint Maarten 
 is dit jaar weer georganiseerd door een groep ouders. Ook deze maal leverde dit een 
groot aantal deelnemers op, mede omdat er weer veel kleine kinderen betrokken 
werden 

Kinderbedrijfsbezoek 
Op zaterdag 16 maart was er een kinderbedrijfsbezoek aan de firma Elweco in Exel. 
Kinderen konden hier kennismaken met alle (landbouw)machines. Ook dit was druk 
bezocht. Met dank aan de firma Elweco voor de gastvrijheid. 
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