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Het doel van de Belangenvereniging Exel en Omstreken (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. 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. 

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 
kalenderjaargepresenteerd.  

Omvang van de vereniging 
Het aantal leden (incl. donateurs) is van 289 per 27 april 2017 iets gedaald naar 284 
leden per 7 mei 2018, veroorzaakt door verhuizingen. Van de huidige 284 leden zijn 36 
mensen donateur. Donateurs zijn de leden die niet in het BEO gebied woonachtig zijn. 
  

1. Organisatie en bestuur 

1.1 Samenstelling  bestuur 

Op de ledenvergadering in 2017 zijn er wisselingen geweest in het bestuur. We hebben 
afscheid genomen van Peter Noordanus en Gerben Heijink.  Peter heeft zich na het 
sluiten van de Exelse School sterk gemaakt om voor Exel een dorpshuisvoorziening te 
realiseren. Gerben heeft naast zijn betrokkenheid bij vele andere activiteiten, samen 
met een groep enthousiastelingen 5 jaar op een rij het Hazenbal georganiseerd. Dit zijn 
enkele voorbeelden van hoe zij zich hebben ingezet om de sociale betrokkenheid te 
bevorderen en Exel in de regio op de kaart te zetten. Hilde Buitelaar en Anne Bruggink 
zijn tijdens de ALV benoemd als nieuwe bestuursleden. Hilde is de nieuwe voorzitter en 
Anne de nieuwe secretaris. Elk bestuurslid wordt in principe aangesteld voor 3 jaar en 
is daarna herkiesbaar voor nogmaals 3 jaar. 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Hieronder een foto van het  bestuur in deze verslagperiode. 
 

Van links naar rechts: 
Alie Fleerkate (penningmeester) 
Marieke Zweverink (lid) 
Anne Bruggink (secretaris) 
Hilde Buitelaar (voorzitter) 
Jan Vrielink (ledenadministratie) 
Simone Keppels (lid) 
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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.  
Aan het begin van het jaar was er nog een vacature voor de buurt Boomkampsweg/
Holmershuizen, maar inmiddels is deze sinds oktober 2017 vervuld door Herman 
Woestenenk. 
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           Herkiesbaar      aftredend 
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   2018 
Verwolde Noord   Martin Woestenenk  2019 
Verwoldseweg/Kattendaal  Ruud van Noord     2018 

1.3 Vergaderingen  

Het bestuur heeft zoals gebruikelijk maandelijks vergaderd m.u.v. juli. In oktober 
2017 en maart 2018 is vergaderd met de bkp-ers. In november 2017 en in april 2018 
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 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.  
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2. BEO-activiteiten (naast de werkgroepen) 

2.1  Informatie avond 

Om de leden tijdig te informeren over een aantal actuele zaken is er eind januari een 
informatie avond georganiseerd door het bestuur. Er zijn die avond een aantal 
onderwerpen aan de orde gekomen. 
Ten eerste is het nieuwe dorpsplan voor Exel en omgeving gepresenteerd door Hilde 
Buitelaar.  In dit dorpsplan (dat ook aan de gemeente Lochem wordt overhandigd) zijn 
verschillende aandachtspunten/doelstellingen geformuleerd waaraan we de komende 
tijd willen gaan werken.  Een aantal grote zaken zijn o.a. de aanleg van het glasvezel,  
de nieuwe rondweg in Lochem, woningbouw en de ontwikkeling van een dorpsplein. 
Ten tweede is er die avond door Jan Vrielink informatie gegeven over de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied.  
Ten derde zijn activiteiten besproken en geïnventariseerd die door de leden/commissies 
reeds worden georganiseerd of waaraan behoefte bestaat. Het uiteindelijke resultaat 
was een interessante lijst met daarop een aantal voorstellen voor de huidige en nieuwe 
activiteiten. 
De avond werd verder afgesloten met een hapje en een drankje 

2.2 Verdere ontwikkeling Dorpshuis 

Inmiddels is de herinrichting van het Dorpshuis (die in 2016 reeds was gestart) bijna  
een feit.  De video en audio apparatuur is up to date, zodat er naar films kan worden 
gekeken, muziek kan worden geluisterd, presentaties kunnen worden gegeven, etc. Er 
is nieuw meubilair aangeschaft bestaande uit o.a. een boekenkast, een kast voor 
video en geluidsapparatuur, een opbergkast en nieuwe tafels, stoelen en gordijnen.  

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. 
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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 

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 
• 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.   Het 
dorpshuis is dus naast een ontmoeting- en activiteitenruimte ook een ruimte voor 
andere behoeften. 

2.3 Dorpsplan 

Het oude dorpsplan was achterhaald omdat de tijd niet stil staat. Daarom is er een 
nieuwe versie uitgebracht en overhandigd aan de gemeente. In het nieuwe dorpsplan 
2017-2025, met de naam 'Werken aan een bloeiend Exel',  zijn een aantal duidelijke 
doelstellingen geformuleerd waar de komende jaren aandacht aan zal worden gegeven. 
Het nieuwe dorpsplan is op de website geplaatst, zodat het bereikbaar is voor alle leden 
en overige belangstellenden. 
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2.4 Nieuw BEO logo 

Inmiddels is er ook een nieuw logo voor de BEO in gebruik genomen. Dit logo is 
ontworpen door Jolien Fleerkate. Het oude logo ging al weer eventjes mee, en het 
bestuur vond het tijd voor iets nieuws. Het nieuwe logo is inmiddels gepresenteerd en 
verschijnt inmiddels op alle BEO correspondentie, website etc. 
Er is gekozen voor de kleur groen omdat Exel in een bosrijk gebied ligt. De vorm van 
het ‘groen’ geeft het Beo gebied weer. Het kader daarbij zorgt ervoor dat het Beo 
gebied samen één verbinding heeft. 

  

!  

2.5 Bedrijfsbezoek 

In 2017 is er een bedrijfsbezoek geweest bij Noten Transportbanden. Dit was een 
succesvol bezoek,  met meer dan 35 bezoekers. Het bezoek was georganiseerd door 
Erwin Stegeman. Ook voor 2018 probeert het bestuur weer een bedrijfsbezoek te 
(laten) organiseren.  

2.6 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 dertiende jaar georganiseerd en leverde weer drie gezellige en nuttige zaterdagen 
op in februari. 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! 
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2.7 Buurtpreventie What’s App – WABP BEO 

In 2017 is het Buurtpreventie What’s app netwerk in gebruik genomen. Een groot aantal 
buurtbewoners heeft zich hierbij aangesloten. 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. 

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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2.8 Overige activiteiten vanuit het bestuur 

De BEO heeft het Dorpshuis beschikbaar gesteld voor een inloopmiddag georganiseerd 
door de gemeente Lochem in september 2017. Doel van de middag was het 
presenteren het wegenonderhoud in het gebied Exel-Laren.  De inwoners konden de 
plannen bekijken en van hun commentaar voorzien.   

Ten aanzien van de Openbare ruimte heeft het bestuur een kennismaking gehad met 
het bestuur van Circulus Berkel. Er werd uiteengezet wat Circulus Berkel precies doet 
en hoe inwoners meldingen kunnen doen.  E.e.a. is later in het BEO-nieuws 
gepubliceerd. 

3. Verslag van de werkgroepen 

3.1 Redactie BEO-nieuws en BEO-website 

In 2017 heeft er een kleine wijziging in de bezetting van de BEO redactie 
plaatsgevonden. Na vele jaren actief te zijn geweest is Otto Zeijpveld gestopt met het 
redactiewerk. Monique Gerfen heeft inmiddels zijn plaats ingenomen. De redactie was 
als volg samengesteld: 

• Aurea van Oene 

• Anita Vrielink 

• Otto Zeijpveld/ Monique Gerfen 

• Ruud van Noord 

• Appie Kleine Haar 

In het verslagjaar 2017 zijn wederom 3 edities BEO nieuws uitgegeven. Hiervoor kwam 
de redactie drie keer bij elkaar. Daarnaast heeft de redactie een maal vergaderd om de 
lijn naar de toekomst verder te bepalen. Dit mede naar aanleiding van de uitkomsten 
van de enquête, die een jaar eerder werd uitgevoerd. Het blijkt toch lastig om 
structurele wijzigingen door te voeren. Hiervoor zal meer tijd vrijgemaakt moeten 
worden. De reguliere redactievergaderingen worden meestal geheel gevuld met het 
redigeren en samenstellen van het BEO Nieuws. Helaas heeft de roemruchte 
‘Rondfietser’ te kennen gegeven voorlopig geen kopij meer aan te leveren. De overige 
werkgroepen, bestuursleden etc. hebben weer trouw bijgedragen aan het BEO Nieuws.  

De website www.exelplaza.nl is zoveel mogelijk bijgehouden door de redactie. Hiervoor 
zou nog wat meer kopij aangeleverd mogen worden. De agenda is volgens de redactie 
een nuttige pagina die eigenlijk bij alle inwoners van Exel en omgeving als favoriet zou 
moeten worden ingesteld. 
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Voor komend jaar zal de redactie haar huidige werk voortzetten en geleidelijk verdere 
veranderingen doorvoeren om de nieuwsvoorziening voor onze leden ‘up to date’ te 
houden. 

De BEO redactie 

3.2 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) 

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 glasvezel, de Rondweg, veiligheid Ampsenseweg en ook 
de woningbouw. 

Ontwikkelingen op het gebied van: 
- De rondweg:  De besluitvorming Provinciale Staten over Ontwerp heeft in 

december 2017 plaatsgevonden. Voor bedrijven en inwoners zijn bijeenkomsten 
gehouden. Provincie heeft Ontwerp Inpassingsplan gepubliceerd en vrijgegeven 
voor inspraak. BEO Exel is voornemens een zienswijze in te dienen met 
voorbehoud van uitwerking voor borging van uitgangspunten: 

▪ Aftakking en ontsluiting Stationsgebied. 
▪ Doorgang fietsverkeer Exel-Lochem. 
▪ Landbouwverkeer Grote Drijverweg Exel. 

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. 

- Veiligheid Ampsenseweg: We hebben aan de gemeente gevraagd om de 
samenhang met de verkeerslichten Exelse Tol na te gaan. De gemeente heeft 
toegezegd hier naar te kijken. Dit gaat in combinatie met een gesprek met 
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bewoners, BEO, gemeente, politie en VVN. Het idee is om ook de kinderen die 
een pamflet aan de wethouder aanboden hier bij de betrekken. 
Veiligheidsaspecten zijn: 
-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. 

- Komst glasvezel: De afgelopen periode is aan het buitengebied van Lochem de 
kans geboden om glasvezel te realiseren. Door verschillende partijen en 
ambassadeurs uit het gebied is volop gewerkt om meer dan 50% van de 
adressen in actie te laten komen en zich aan te melden. Eind april werd duidelijk 
dat meer dan 50% van onze inwoners zich heeft aangemeld bij Digitale Stad 
Lochem. Inmiddels heeft deze aanbieder te kennen gegeven definitief over te 
gaan tot de aanleg. De tweede aanbieder Glasvezel Buitenaf heeft het 
benodigde deelnamepercentage helaas niet behaald. Zij zullen de inwoners die 
een contract hebben afgesloten persoonlijk aanschrijven en de overeenkomst 
nietig verklaren. De komende periode worden deze mensen alsnog in de 
gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het aanbod van Digitale Stad 
Lochem. Hierdoor kr i jg t ook deze inwonersgroep z icht op een 
glasvezelaansluiting. Verdere correspondentie daaromtrent loopt via Digitale 
Stad Lochem. 
 
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om zo spoedig mogelijk 
over te kunnen gaan tot de aanleg van het netwerk. De verwachting is dat direct 
na de zomervakantie een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden, 
mogelijk zelfs eerder. De verwachting is dat de bouw vóór de zomer van 2019 
wordt afgerond.  

- Woningbouw: . Starterswoningen op Veld II zit in de ontwikkelfase, waarbij er nu 
(eindelijk) concrete plannen zijn. Helaas komen de plannen te laat voor de 
aspirant kopers zij zijn elders gaan zoeken. Van het feit dat de 
projectontwikkelaar de kavels op funda had gezet, was de Beo niet op de 
hoogte. Dit was wel afgesproken en is teruggekoppeld aan de kernwethouder. 

Lopende dossiers: 
-  FAB-clustering: Planvorming FAB is gestagneerd vanwege de situatie op de 

huizenmarkt. 
-    Beleid Laanbomenbeheer: Is in uitvoering. 
- Beleid wegcategorisering : in het voorjaar 2018 ligt het bij de raad. 

3.3 Ouderen / 55+ 

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

Samenstelling werkgroep 
De werkgroep bestaat uit: 
• Toosje Onis  
• Gerda Nijdeken 
• 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 

Woensdag 6 september 2017 was er weer de jaarlijkse busreis. De bus was met 43 
personen weer goed gevuld en ging op weg met de bestemming Veluwe. De tocht ging 
eerst naar Partycentrum De Molen in Harskamp voor koffie en gebak. Daarna werd met 
een gids in de bus een rondtocht gedaan over het park De Hoge Veluwe, met uitleg 
over de flora en de fauna. Na een lunch/koffietafel werd er een bezoek gebracht aan 
het oude ambachten museum in Terschuur.  Na de terugreis richting Exel werd de dag 
weer afgesloten met een lekkere maaltijd in Brasserie De Mölle.  Al met al een 
geslaagde dag! 

Zaterdag 13 januari 2018 schoven we om 13.00 uur weer aan voor de 
nieuwjaarsvisite. Met 32 (!) personen was de serre mooi gevuld. Iedereen liet zich het 
stamppotbuffet goed smaken. Ook al werden de borden een tweede of derde keer 
gevuld, kok Hans zorgde ervoor dat de bakken niet leeg raakten. Na complimenten aan 
de kok, werd overgegaan naar het tweede deel van de middag: de jaarlijkse bingo. Er 
werd enthousiast gespeeld, soms fanatiek, maar altijd met humor. Aan het eind van de 
middag ging iedereen met een aantal cadeautjes naar huis. Het was een vrolijke en 
gezellige middag! 

Dinsdagavond 13 februari 2018 werd de BEO-avond verzorgd door de heer en 
mevrouw Geerdink uit Hengelo (O). Met een 3D-bril op genoten wij van prachtige 
beelden van bloemen, planten, dieren, de natuur in Nederland, maar ook beelden uit 
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het buitenland. De giraf die haar lange nek uit het beeld stak, de orchidee die tot in 
detail was weergegeven of de bij vol met stuifmeel, zijn slechts enkele voorbeelden van 
de prachtige selectie van beelden die werden getoond. Een indrukwekkende en mooie 
avond. Er waren 19 personen aanwezig. 

Dinsdagavond 27 maart 2018 was de slotavond van dit seizoen. Met 19 personen 
genoten we van een muzikale avond, verzorgd door Duo Canbesso. Via een bingo 
werd een keuze gemaakt uit meer dan zestig bekende liedjes. Onder begeleiding van 
de gitaren werd er volop mee gezongen! Aan het eind van de avond waren Jan en 
Gerda Scholten de winnaars van een mooi schilderijtje van Kasteel Ampsen, gemaakt 
door Evert. Al met al een vrolijke, sfeervolle en vooral gezellige avond!  

3.4 Crea-commissie 

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 

Zoals ook voor af gaande jaren heeft de creatieve commissie weer een aantal 
activiteiten verzorgd. 
Op 30 maart 2017 was er een creatieve workshop een bloemstukje maken met als 
onderwerp "tuintje met 10 tulpen". Hieraan hebben een tiental dames meegedaan die 
een gezellige middag hadden. 
Vervolgens was er 21 oktober 2017 de jaarlijkse plantenruil ochtend. Deze was ook 
goed bezocht en er zijn veel palnten van eigenaar/tuin gewisseld. 
En op 10 december 2018 was er de jaarlijks kerstmarkt In Brasserie De Mölle.  
Hiervoor hadden zich 28 standhouders aangemeld. Het weer hielp mee, want het 
sneeuwde flink, hetgeen winterse taferelen en een echte kerstsfeer gaf. 
Een mooie en gezellige markt naar ieders tevredenheid. 
Tenslotte is er op 28 maart 2018 een workshop wilgetenen vlechten georganiseerd. ook 
deze avond  was succesvol met meer dan 20 dames.  Allen gingen hier naar huis met 
een mooie mand/vaas van wilgetenen. 

3.5  Paasvuur (Hazenbal) en Bermopruimactie 2018 
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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  
*  Huub Stegeman 
*  Judith Stegeman 
*  Jolien Fleerkate 
*  Anneloes Fleerkate 

Activiteiten 

Bermopruim actie op 10 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. Zoals  vorig jaar ook al gezien werd, was de opkomst van kinderen laag. Minder 
kinderen in de doel groep en voor velen een drukke sport dag.  

 Palmpasen op 25 maart  
Met Palmpasen zijn er ook dit jaar weer allerlei leuke activiteit georganiseerd. 
We begonnen dit jaar om 10.30 uur met het eieren zoeken voor kinderen t/m 12 jaar. 
Traditioneel worden de kinderen vanaf de Molle door de paashazen meegenomen naar 
het Dorpsbos om de eieren te zoeken. 
Dit was zeer geslaagd met een  opkomst van ongeveer 30 kinderen. 

Om 12.00 uur was de bekende gezellige paasbrunch bij Brasserie de Mölle waar weer 
een grote deelname was. 
De wandel tocht van 3 km met leuke vragen over lokale weetjes werd weer enorm 
gewaardeerd.  

Paasvuur i.c.m. met Hazenbal op 1 april –  
Om überhaupt een paasvuur te hebben om aan te kunnen steken, dient er eerst hout 
ingezameld te worden. 
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Op 3 en 24 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. 
De bijdrage was beduidend lager dan voor gaande jaren. 

Traditie getrouw, werd op eerste Paasdag het paasvuur ontstoken. 
Het vuur is door de lopers opgehaald bij Kasteel Ampsen. Rond 20.00u werd het vuur 
binnengebracht op het terrein van Elweco 
Hier kon een ieder zijn fakkel ontsteken waarna er in optocht onder begeleiding van de 
drumband Graaf Otto groep naar het paasvuur gelopen werd. Het aantal bezoekers die 
mee liepen in de optocht was beduidend groter dan voorgaande jaren. 
De optocht liep over het terrein van het Hazenbal en was zo voor velen reden om hier 
nog even na te borrelen, dit jaar was het terrein voor het eerst vrij toe toegankelijk en 
hoefde er pas entree betaald te worden bij binnen gaan van de tent. 
Het aansteken van het paasvuur zal komend jaar meer zorg aan besteed moeten 
worden. Door het iets te natte hout koste het extra stro en tijd om de Paasbult aan te 
krijgen. 

Toen het Paasvuur in lichten laaien stond begon de eerste band in de tent 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. 
De . 
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 a 500 mensen jong en oud het hazenbal bezocht. 
De band Cuts en voor het eerst een DJ , All Stars, brachten een nieuw en jonger 
publiek naar Exel. 
Het terrein was net als voorgaande jaren weer sfeervol aangekleed. Verlichte IBC-
vaten, sfeerlampen, kaarsjes, vuurkorven, etc. De aankleding was weer erg gezellig. 

De drank, tapvoorziening, podium, koelkasten en dergelijke kwamen van de lokale 
horeca, Brasserie de Mölle. 
Het Hazenbal wordt georganiseerd door deze werkgroep, maar zou nooit kunnen 
bestaan zonder de fantastische hulp van onze sponsoren en vooral de extra 
vrijwilligers. Al met al zijn er 15 –20 personen 4 dagen aan het opbouwen en weer 
opruimen geweest. 

3.6  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.  
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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 
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. Dit voorjaar zijn we 
geïnformeerd dat de twee ondersteunende organisaties voor AED in Nederland 
samengaan onder de naam Hartslag Nu. Doordat Exel hieraan mee doet, vergoedt de 
gemeente Lochem de nieuwe buitenkast voor de AED (hangt bij de ingang van de 
Exelse Molen) en de servicekosten van de AED en kast. 

3.7 Overige activiteiten 

Ook afgelopen jaar zijn er weer de nodige activiteiten georganiseerd door actieve leden 
uit het BEO gebied. 

* Op 10 juni 2017 was er weer een BEO Familiedag. Dit was een groot succes was bij 
kinderboerderij Strubbert in Laren. De deelnemers konden hun creatieve kunsten 
laten zien door het maken van schilderijen en tekeningen. 

* Het jaarlijkse 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 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 

* Op 22 maart 2018 werd er een workshop paasstukjes maken georganiseerd in het 
Dorpshuis van de BEO. Er waren die avond meer dan 20 deelnemers die allen hun 
creatieve aanleg konden laten zien. 
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4. Vooruitblik 

In het komende jaar van mei 2018 tot en met april 2019 zullen we naast de vaste 
werkgroep-activiteiten onder meer tijd moeten besteden aan: 

• Verder verbeteren van communicatie doormiddel van het uitbrengen van 
nieuwsbrieven 

• Stimuleren en ondersteunen van activiteiten georganiseerd door werkgroepen en 
inwoners 

• Uitwerken plannen en realisatie dorpsplein 
• Rondweg / Ampsenseweg / bruggenproblematiek 
• FAB-clustering en woningbouw Veld 2 
• Opvolging glasvezel in het buitengebied 
• Transities in de zorg: Inspelen op de kansen en bedreigingen voor Exel 
• Aandacht geven aan de overige punten uit het dorpsplan 
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