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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 acAeve 
vereniging. Het doel van de BEO is de leeEaarheid 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 instanAes. De belangenvereniging zal 
alAjd 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 plannen en acAes te 
sAmuleren.  Het bestuur probeert de onderlinge banden tussen de bewoners te versterken, 
door onder andere het ondersteunen en acAveren van leden bij het organiseren van acAviteiten 
voor diverse groepen binnen de bevolking. 

In overeenstemming met de statuten presenteert de BEO Ajdens 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 (i.e. aangesloten huisadressen) is 280 per april 2020. Hiervan zijn 36 mensen 
donateur. Donateurs zijn de leden die niet in het BEO gebied woonachAg zijn. 
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1. Organisatie en bestuur 

1.1 Samenstelling bestuur 

Sinds de ledenvergadering van 2019 bestaat het bestuur uit 7 personen. Elk bestuurslid wordt in 
principe aangesteld voor 3 jaar en is daarna herkiesbaar voor nogmaals 3 jaar. In 2020 zijn er 
geen bestuursleden waarvan de termijn afloopt. De huidige samenstelling is als volgt: 
Hilde Buitelaar (voorziVer), sinds mei 2017 
Alie Fleerkate (penningmeester), sinds mei 2015 
Anne Bruggink (secretaris), sinds mei 2017   
Marieke Zweverink sinds mei 2015 
Jan Vrielink, sinds mei 2016 
Edwin Loermans, sinds mei 2018 
Dirk Welmer, sinds mei 2019 

Edwin hee_ te kennen gegeven dat hij het bestuur op de komende ALV van 2020 wil verlaten na 
2 jaar zi`ng te hebben gehad. Het bestuur bedankt Edwin alvast langs deze weg voor zijn 
bewezen diensten de afgelopen twee jaar.  

1.2 Werkgroepen en buurtcontactpersonen  

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door werkgroepen en 
buurtcontactpersonen. Doel, samenstelling en acAviteiten van de werkgroepen zijn in hoofdstuk 
3 beschreven. Soms ziVen bestuursleden in een werkgroep, maar dit is niet alAjd 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. acAviteiten 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 welkomstpresentje met 
informaAe. 
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Buurt     Contactpersoon           A_redend/Herkiesbaar       
Armhoede Judith Nijkamp   2023 
Ampsenseweg/Exelse Tol  Hilde Buitelaar    2020  
Boomkampsweg/Holmershuizen Herman Woestenk   2022 
Bouwhuisweg Oost   Janet Vrielink    2023  
Bouwhuisweg West   Romke de Vries   2020   
Exelseweg/Hooislagen  Flos van der Vliet   2023 
Kern Exel    Dinie Welmer    2023 
Verwolde Noord   MarAn Woestenenk   2022 
Verwoldseweg/KaVendaal  Ruud van Noord   2023 

1.3 Vergaderingen  

Het bestuur hee_ maandelijks vergaderd m.u.v. juli.  In oktober is er een vergadering geweest 
met de commissies. De vergadering met bkp-ers in april 2020 is afgelast i.v.m. de heersende 
coronacrisis. Het bestuur stree_ 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 2019 en februari 2020 hee_ overleg met de kernwethouder Henk van Zeijst en 
Appie Baas (ideëen-makelaar)) 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 beharAgt de belangen van dorpshuizen en kleine kernen op provinciaal 
niveau en ondersteunt belangenverenigingen met specialisten en adviezen. 
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2. Uitvoering Dorpsplan 

Het huidige dorpsplan (uit 2018) is volop in uitvoering. 
Het dorpsplan is op de website te downloaden, zodat het bereikbaar is voor alle leden en 
overige belangstellenden. Een overzicht van de belangrijkste voortgang wordt hieronder 
aangegeven: 

Aanleg glasvezel buitengebied  
Gereed 

Woningbouw in Exel   
De bouw van starterswoningen op 't Veld is afgerond. 
Door de gemeente wordt gekeken 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 betre_ de veiligheid op de Ampsenseweg. Hier worden in 2020 verkeersremmende 
maatregelen genomen op enkele gevaarlijke kruisingen. Verder zijn er af en toe 
snelheidscontroles. 
Het tweede punt betre_ de nieuwe rondweg. Ook hierbij zijn we nauw betrokken en hebben we 
m.b.v. de omgevingscommissie een bijdrage geleverd aan het plan dat door de provincie is 
opgesteld.  Later in dit jaarverslag zal en uitgebreidere toelichAng van de omgevingscommissie 
meer details verstrekken. 

Het op de kaart zeVen 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 de lokale horeca. 
Enige acAviteiten met Exel als plaats of uitvalsbasis: 
Jaarlijkse kerstmarkt met bijpassende midwinterwandeling 
Wandeltocht "Rondom Exel" georganiseerd door de wandelcommissie 
Jaarlijkse wielerwedstrijd 
Exels Feest 
Hazenbal met paasvuur 

Verbeteren mobiele telefonie in het buitengebied 
Vooralsnog hee_ dit nog geen resultaat opgeleverd. 

Behouden van de speeltuin 
Het bestuur blij_ vinger aan de pols houden voor het onderhoud en het in stand houden van de 
speeltuin in Exel.  
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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 
M.b.v. een werkgroep wordt er gewerkt om de Oude Lochemseweg tegenover restaurant Lu Lin 
meer sfeervol in ter richten, hetgeen de gezelligheid bij evenementen en het aangezicht kan 
verbeteren.  

3. Dorpshuis 

Brasserie de Mölle is per 1 januari 2020 verpacht aan restaurant Lu Lin.  Dat betekent dat 
het dorpshuis inpandig is binnen deze nieuwe onderneming.  De bestaande 
gebruikersovereenkomst tussen de BEO en Brasserie De Mölle is aangepast en overeengekomen 
met Lu Lin.  
Lu Lin beheert de agenda van het dorpshuis. De openingsAjden van het dorpshuis lopen nu in 
principe gelijk aan die van Lu Lin.  

Het dorpshuis is een ontmoeAngsruimte voor sociale contacten van de inwoners van Exel en 
omgeving. Het biedt ruimte aan groepen en verenigingen met een eigen programma van 
acAviteiten op het gebied van zorg, recreaAe en educaAe. Het hee_ een acAviteitenfuncAe om 
ruimte te bieden aan sociaal-culturele acAviteiten met een open karakter. 

Het dorpshuis staat open voor: 
• alle verenigingen, organisaAes, clubs en groepen uit Exel en omgeving 
• acAviteiten van dienstverlenende instellingen gericht op de bevolking van Exel en omgeving 
• voorlichAng- en informaAebijeenkomsten, cursussen, educaAeve en creaAeve acAviteiten 
• acAviteiten georganiseerd door Lu Lin 

De ruimte kan ook gebruikt worden door bedrijven en instellingen buiten Exel. Het dorpshuis is 
dus naast een ontmoeAng- en acAviteitenruimte ook een ruimte voor andere behoe_en. 
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4. Activiteiten vanuit het bestuur 

4.1 Bedrijfsbezoek/Cultureel bezoek 

In mei 2019 is er een bezoek georganiseerd door het bestuur aan de oude begraafplaats in 
Lochem. Ruim 30 mensen lieten zich voorlichten door het historisch genootschap Lochem over 
de historie van deze begraafplaats. 

In mei 2020 stond er een bedrijfsbezoek gepland aan Hoveniersbedrijf Schepers, maar helaas is 
deze door de corona crisis uitgesteld.  

4.2 Zomer BBQ 

In juni 2019 hee_ het bestuur samen met de lokale koks Marijn Upes en Daniël Keppels een 
zomer BBQ georganiseerd in het dorpsbos. Een geslaagd evenement met culinair hoogstaand 
eten opgeluisterd met een drankje en een troubadour. Ruim 70 mensen hebben volop genoten 
van dit evenement, dat mede door het goede weer een succes mag worden genoemd.  
Wegens Covid-19 maatregelen is de zomer BBQ 2020 geannuleerd. 

4.3 Berm opruimactie en Palmpasen 

De organisaAe van de berm opruimacAe alsmede het eieren zoeken op Palmpasen stond 
gepland in maart 2020. Helaas zijn deze (jaarlijks terugkerende) acAviteiten afgelast door de 
corona crisis. 

4.4 Buurtpreventie What’s App – BEO 

In 2019 is het BuurtprevenAe What’s app netwerk in stand gebleven. Een groot aantal 
buurtbewoners is hierbij aangesloten. De app wordt beheerd door Harry Welmer en Hilde 
Buitelaar. Gelukkig is de app dit jaar bijna niet gebruikt, hetgeen een goed teken is. 
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Aanmelden kan uiteraard nog steeds door naam, adres en telefoonnummer per mail door te 
geven aan: buurtprevenAe@beo-exel.nl 
Globale verdeling per Appbeheerder  
• Harry Welmer: ’t Veld, Oude Lochemseweg, Dijkmansweg, Aardappeldijk, 

Bouwhuisweg West, Huurne, Pekkeriet, Verwoldseweg West, Boomkampsweg, 
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 

4.5. Energie transitie in de gemeente Lochem / Klankbordgroep 
Energie 

De gemeente Lochem moet in de zomer van 2020 haar plannen indienen voor de RES 
(Regionale Energie Strategie)  De energie transiAe omvat o.m. het opwekken van duurzame 
energie m.b.v. zonneparken en windmolens. Om de belangen van Exel e.o. zo goed mogelijk te 
beharAgen is er een Klankbordgroep Energie opgericht vanuit het bestuur, met meer dan 15 
leden die hierin meedoen.  De energie transiAe zal o.a. gepaard gaan met installaAe van 
zonneparken en windmolens voor opwekking van duurzame energie. Vanuit de BEO proberen 
we invloed op de plannen uit te oefenen, om de impact van de plannen op de leefomgeving zo 
gering mogelijk te houden.  Vanuit de klankbordgroep wordt veelvuldig overleg gevoerd met de 
gemeente en de poliAek om dit doel te bereiken.  Ook wordt samengewerkt met andere 
dorpsraden in de gemeente Lochem. In Laren is een projectgroep Gasvrij Laren opgericht, die 
onderzoekt hoe (het postcodegebied) Laren gasvrij gemaakt kan worden.  De BEO maakt hier 
geen deel van uit, maar volgt wel de informaAe over dit project, omdat delen van de BEO in het 
postcodegebied van Laren vallen.  
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5. Verslag van de commissies en overige activiteiten  

5.1 Redactie BEO-nieuws en BEO-website 

Geen veranderingen qua samenstelling van de redacAe in 2019. De samenstelling was: 

• Aurea van Oene 

• Anita Vrielink 

• Monique Gerfen 

• Ruud van Noord 

• Appie Kleine Haar 

Een van de belangrijkste taken van de redacAe is het samenstellen en drukken van het BEO 
Nieuws, de vertrouwde papieren informaAevoorziening over wat er zoal te doen is in het BEO-
gebied. Met behulp van de buurtcontactpersonen worden de krantjes bij de leden bezorgd. 
Organiserende commissies hebben weer hun aankondigingen en verslaglegging in het BEO 
Nieuws kunnen doen en het bestuur gebruikt het BEO Nieuws om de leden te informeren over 
waar zij mee bezig zijn. Er is eigenlijk nooit gebrek aan kopij, mede door onze vaste 
nieuwsleveranciers. Ook publiceert de redacAe arAkelen van andere verenigingen zoals AEV, KV 
De Mölle en De Wielerronde van Exel. Als het maar Exels nieuws is.  

Hoewel er wat verschuivingen waren in het adverteerdersbestand, kunnen we ons verheugen in 
een voldoende aantal adverteerders waarvan er een flink aantal al vele jaren met het BEO 
Nieuws verbonden zijn. Zij maken het financieel mogelijk dat we 3 maal per jaar het blad 
uitbrengen.  

De website www.exelplaza.nl  werd op een aantal plaatsen tekstueel aangepast. De agenda is 
steeds zoveel mogelijk actueel gehouden. Standaard worden vanaf 2020 ook de nieuwsbrieven 
gepubliceerd op de website. Ook in 2020 zal de redacAe doorgaan met haar werk en waar 
mogelijk verbeteringen aanbrengen. 

5.2 Omgevingszaken 

Doel  

De werkgroep Omgevingszaken beoogt een kwalitaAef goede inrichAng van de BEO omgeving. 
Onder dit werkgebied vallen ruimtelijke ordening, bebouwing, verkeer, groenvoorziening etc.  
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Samenstelling werkgroep  

De werkgroep bestaat uit: • Ruud van Noord • Henri van Heeckeren • Menno Terlouw • Hilde 
Buitelaar (bestuur BEO)  

AcAviteiten in 2019-2020 

De werkgroep omgevingszaken is in de afgelopen periode acAef geweest omdat er zich binnen 
de verslagperiode naast de lopende dossiers ontwikkelingen hebben voorgedaan op het gebied 
van de Rondweg, veiligheid Ampsenseweg, het dorpsplein en woningbouw.  

Ontwikkelingen op het gebied van:  

- De rondweg:   

Het 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 a_akking.  

De plannen voor de nieuwe rondweg zijn inmiddels in de eindfase. De klanteisen (alsmede de 
punten die door de BEO zijn ingebracht) en de technische eisen zijn verder uitgewerkt voor de 
aanbesteding en zijn nu in de eindfase.  
Tijdens de werkzaamheden zal de Kwinkweerd voor het verkeer toegankelijk blijven, zodat er zo 
min mogelijk overlast op de Ampsenseweg ontstaat.  
Voor het deelplan StaAonsplein worden er nadere eisen door de Provincie gesteld. Dit wordt 
nog verder uitgewerkt. 
Voor de fietsverbinding naar Lochem over de bestaande brug zullen de N346, de Ampsenseweg 
en de parallelweg voor de Kwinkweerd allemaal ongelijkvloers worden gekruist.  De ambulance 
zal gebruik kunnen maken van de fietsbrug. De fietsbrug wordt niet toegankelijk voor auto's, 
tractoren, etc. 
Volgens de laatste planning begint de aanleg in januari 2022 en is de weg gereed in december 
2024. 

- Veiligheid Ampsenseweg:  

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

In september 2018 is er overleg geweest met bewoners, BEO, gemeente, poliAe en VVN.   
De controle door en met kinderen staat gepland in mei 2020. In verband met Corona wordt dit 
moment wellicht uitgesteld.  
Gemeente hee_ aangegeven dat extra verlichAng niet mogelijk is. 
De kruispunten worden voorzien van een slijtlaag zodat duidelijker zichtbaar is dat het om 
gelijkwaardige kruispunten gaat en dat verkeer van rechts voorrang hee_.  
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- De verkeerslichten Exelse-tol worden (nogmaals) afgesteld om verkeer uit Ampsen te 
frustreren.  

Bovenstaande punten komen terug in de overleggen met de kernwethouder.  

- Woningbouw: De zes starterswoningen op Veld II zijn klaar en bewoond.  

- Dorpsplein: Met een aantal bewoners wordt gekeken naar de inrichAng van een dorpsplein. 
Zodra een architect aan boord is, kunnen er plannen worden gemaakt. 

Lopende dossiers:  
- FAB-clustering: Planvorming FAB is gestagneerd vanwege de situaAe op de huizenmarkt. 
- Beleid Laanbomenbeheer: Is in uitvoering.  
- 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 hee_ tot doel de sociale contacten tussen ouderen te bevorderen door het 

organiseren van leuke, gezellige acAviteiten. 
 
De werkgroep bestaat uit: 

- Toosje Onis 

- Gerda Nijdeken 

- Annemarie van Asseldonk 

- Janny Stokkink 

Loca8e: 
Dorpshuis aan de Oude Lochemseweg 4 te Exel. 

Doorlopende ac8viteiten 

Elke tweede woensdag van de maand wordt er koersbal gespeeld in het Dorpshuis of de grote 
zaal, van 14.00 uur tot 16.15 uur! Er wordt gespeeld met eigen materiaal, dus kunnen de kosten 
laag gehouden worden.  
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 
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boeken worden geruild, maar kan er ook gewoon een praatje worden gemaakt en een kopje 
koffie of thee worden gedronken. 

Extra ac8viteiten  

Op woensdag 11 september 2019 was iedereen ondanks het vroege AjdsAp (kwart over acht) 
mooi op Ajd voor de jaarlijkse BEO-reis. Met 43 personen en een zonnetje erbij ging iedereen 
op weg naar onze eerste bestemming. In Museum de Wachter te Zuidlaren was er een 
ontvangst met koffie en gebak. Gelukkig was er een trapli_ aanwezig, zodat ook de 
bovenverdieping voor iedereen bereikbaar was. Na een korte uitleg kon op eigen gelegenheid 
het museum verkend worden. Eerst in het hoofdgebouw, met onder andere een 
klompenmakerij, een smederij, bijzondere orgels en inventaris van vroeger: veel herinneringen 
kwamen boven bij het zien van bijvoorbeeld de losse centrifuge, de trapnaaimachine, maar ook 
bij allerlei kleine gebruiksvoorwerpen. Daarna kon er een kijkje genomen worden in de honderd 
meter verderop gelegen molen met zagerij. Helaas begon het toen te regenen en de afstand 
bleek niet voor iedereen te overbruggen. 

Na een uitstekend verzorgde koffietafel in Gasselte werd de reis voortgezet naar de Rosinkhof in 
Dwingeloo. Een boerenbedrijf met als neventak het maken en verkopen van verschillende 
soorten advocaat en likeur. Na een film met mooie beelden van de omgeving kreeg iedereen 
van alle verschillende soorten een bodempje om te proeven: dat zorgde voor flink wat rode 
wangen in de bus op de terugweg! 

De chauffeur leverde iedereen op het afgesproken AjdsAp weer veilig af in Exel voor het 
afsluitende diner bij Brasserie de Mölle. Daar hebben we heerlijk gegeten en lekker nagepraat. 
Een zeer geslaagde reis! 

De najaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats op zaterdagmiddag 19 oktober 2019. Marja Eggink-
Meuleman hee_ verteld over haar werk als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 
o_ewel trouwambtenaar. Zij is in 1991 met dit werk begonnen en hee_ inmiddels al 684 
bruidsparen in de echt verbonden. Voor de bruilo_ hee_ ze één gesprek met het bruidspaar en 
aan de hand daarvan maakt ze haar speech. En ze hee_ elke speech nog bewaard! Marja 
vertelde verder dat haar werk in de afgelopen 25 jaar flink is veranderd: vroeger was de 
plechAgheid alAjd op het gemeentehuis, maar tegenwoordig vaak bij de mensen thuis. Ook de 
samenstelling van het bruidspaar is gewijzigd: tegenwoordig zijn het vaak partners van gelijk 
geslacht of is sprake van een tweede, derde of volgend huwelijk.  

Marja vindt het werk nog steeds leuk en goed te combineren met haar werk thuis 
(melkveebedrijf). Ze hoopt nog een hele Ajd als Babs in funcAe te blijven. Marja is een 
enthousiast verteller en zorgde voor een boeiende middag, zodat het ondanks de geringe 
deelname een hele leuke bijeenkomst werd. 

Zaterdagmiddag 11 januari 2020 was onze nieuwjaarsvisite. Net als in 2019 waren er 
29 personen aanwezig en kon iedereen eerst genieten van het stamppotbuffet. De nieuwe 

BEO Jaarverslag 2019-2020 Pagina 12



eigenaar Rick Ling had hiervoor dezelfde kok ingeschakeld als vorig jaar en het eten smaakte 
weer erg lekker! 
Na een rondje koffie en thee werd de de jaarlijkse bingo gehouden. Voor een correcte bingo kon 
een leuk en vaak smakelijk prijsje worden uitkozen. De pakken drank, koekjes en snoepjes zijn 
grotendeels al Ajdens de middag genu`gd, zodat iedereen kon meegenieten van de winst aan 
hun tafel. Het was weer een vrolijke en gezellige middag voor alle aanwezigen. 

5.4 Crea-commissie

Doel 
De werkgroep Crea organiseert jaarlijks creaAeve avonden e/o workshops, de planten 
ruilochtend en de kerstmarkt. 

Samenstelling groep afgelopen periode: 

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

Zoals ook voor af gaande jaren hee_ de creaAeve commissie weer een aantal acAviteiten 
verzorgd. 
In oktober 2019 was er een workshop kerstkabouters maken onder leiding van Gera Heijink. 
Verschillende dames hebben met veel plezier een prachAge kabouter gemaakt.  
Op 19 oktober was onze jaarlijkse plantenruil ochtend, op het terras van De Mölle. Deze werd, 
waarschijnlijk door het slechte weer, maAg  bezocht. 
De kerstmarkt was dit jaar op 8 december en druk bezocht. TradiAoneel viel dit evenement 
samen met de Midwinterhoorn wandeling.  De kerstmarkt werd dit jaar voor de 25e keer 
gehouden. Vandaar dat er een feestelijk Antje aan gegeven werd. Zangkoor LaPoko uit Laren en 
de boerendansers uit Holten gaven een optreden en de kerstman was aanwezig. Buiten waren 
er extra standjes waaronder een tweedehands stand kerstarAkelen van de BEO met 
medewerking van Bente Stegeman en Mathijs Wissink. De opbrengsten van de tweedehands 
kraam zijn geschonken aan de speeltuincommissie. Broes Nijkamp verkocht zijn eigengemaakte 
schilderijen en schonk ook een groot deel van de opbrengst aan de speeltuincommissie. 
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5.5 Hazenbal-commissie 

Doel  
De hazenbal commissie organiseert jaarlijks festiviteiten in het paasweekend.  

Hazenbal 2019 
Op 21 april 2019 vond de 7e ediAe van het Hazenbal plaats. Helaas met een iets andere opzet 
dan andere jaren, omdat het paasvuur niet door kon gaan i.v.m. de droogte.  Ook zonder 
paasvuur werd het echter weer een succes.  Het feest in de tent ging gewoon door met 
optredens van Livin' Room en daarna een DJ.  Ook dit jaar was het bezoekers aantal weer hoog, 
met een bijna uitverkocht evenement.   
Het hazenbal van 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege de corona crisis.  Dit betekende dat 
een jaar voorbereiding van alle commissie leden voor niets was geweest. Hopelijk kan de draad 
volgend jaar weer opgepakt worden met een paasvuur en een volle feesVent! 

5.6  AED 

Doel  
De BEO-activiteit ‘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.  

Ac9viteiten  
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 
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 bewaarkast (die hangt bij de ingang van 
Restaurant Lu-Lin). 

In de afgelopen periode is er contact gelegd met beheerders van andere AEDs in of aan 
de rand van het BEO gebied. Met instemming van die beheerders worden deze AED’s 
‘in kaart gebracht’ en komen ze zo beschikbaar voor hulpverleners in de buurt. 

Tegenwoordig is er voor Nederland één organisatie – HartslagNu – die na een 112-
melding de automatische oproep van hulpverleners via SMS of mbv een app 
coördineert. In de komende periode gaan we met de hulpverleners bekijken hoe we de 
(snelle) automatische oproep beter kunnen benutten t.o.v. het (trage) gebruik van de 
bellijst. 

Coördinator 
Gert Vegter 
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5.7 Onderhoud aan het 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 
het zesAende jaar georganiseerd. De gemeente hee_ 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. DesalnieVemin zal er 
onderhoud nodig blijven om het bos in goede condiAe te houden. Dit jaar moest de catering 
aangepast worden. De eerste zaterdag werd de vertrouwde erwtensoep geserveerd, maar de 
daaropvolgende keren was Lu Lin nog gesloten en hee_ Mannie gezorgd voor een voedzame 
maalAjd. Met Circulus Berkel zal er overleg gepland worden voor de aanpak van het onderhoud 
van de komende jaren. Het bos neemt een belangrijke plaats in bij de Exelse gemeenschap. 
Daarom graag nog een keer een bedankje aan iedereen die zijn medewerking hee_ verleend bij 
het onderhoud van het dorpsbos! 

5.8 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: 

Kers{eest 
Het jaarlijkse Kers{eest was er dit jaar in een nieuwe sAjl en werd georganiseerd door Dinie 
Welmer en Rudi Soumeru. 
Dit jaar was er een "high wine" georganiseerd met allerlei overheerlijke hapjes en wat te 
drinken.  Brasserie De Mölle was voor deze gelegenheid omgetoverd tot gezellige kerst-eetzaal 
aangekleed met originele oude serviezen. De avond was goed bezocht en er kan teruggekeken 
worden op een geslaagd evenement. 

Schaaktoernooi 
Het jaarlijkse BEO-schaaktoernooi is dit jaar georganiseerd door Anne Bruggink. Het vond plaats 
in februari 2020 en werd gewonnen door Dirk Welmer.  

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 

Nestkasten bouwen 
Op zaterdag 22 februari 2020 zijn er met een groep leden en kinderen ruim 70 nestkasten 
gebouwd. Deze middag werd georganiseerd door Simone Keppels. De kastjes zijn opgehangen 
in de omgeving van Exel voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups door mezen. 
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