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Voor Janny vd Veen stelt het bestuur het 
volgend kandidaat-bestuurslid aan u voor 
nl: 

Mevr. N. vd Veen Grote Esweg 1 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben en 
dan alsnog een tegenkandidaat voor wil-
len stellen, dan verzoeken wij u dit voor 
19 maart 2013 kenbaar te maken bij Enri-
co Hans (voorzitter). 

5. Behandeling Nieuwsbrief (nr. 11) 

6. Presentatie website door Johs  

       Heymink 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

Na het officiële gedeelte zal Boer Jan 
(Boer zoekt vrouw seizoen 2008) onze 
gastspreker zijn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Uitnodiging Ledenvergadering                 
Dinsdagavond 23 maart 2013.                        

Als gastspreker:  Boer Jan (Boer zoekt vrouw seizoen 2008) 
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In dit nummer: 

Bij de meesten van u wordt de contributie (7,50 euro) per automatische incasso af-

geschreven. Deze afschrijving heeft inmiddels eind januari 2013 plaatsgevonden en 

zal ook de komende jaren steeds in deze periode zijn. Er zijn nog leden waar de 

contributie persoonlijk wordt gehaald, dit is inmiddels gedaan of zal een dezer weken 

plaats vinden. De bestuursleden zouden graag zien dat u de contributie voor het 

volgende jaar per bank of  per automatische incasso zou betalen . Dit scheelt veel 

administratieve rompslomp en de bestuursleden komen nog  vaak voor dichte deu-

ren. Ook hebt u dan niet meer de kans dat de contributie vergeten wordt te betalen. 

Hebt u de mensen die de contributie ophalen gemist, of bent u geregistreerd inwoner 

van Rheeze/Diffelen en nog geen lid maar wilt u dit wel worden, neem dan contact 

op met onze penningmeester (Arjan Veurink). Het telefoonnummer en het adres 

vindt u achter in deze nieuwsbrief. 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering. Deze vindt plaats op 
dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur bij 
Camping ’t Veld te Rheeze. 

 

De notulen van de vorige ledenvergade-
ring en het financieel verslag zullen deze 
avond ter inzage liggen. 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de ledenvergadering  

        van 27 maart 2012 

3. Financieel verslag 

4. Bestuurswisseling.  

Dit jaar zijn aftredend Erik Pullen en   

Janny v/d Veen. Erik Pullen heeft zich 

voor nog een periode van 4 jaar beschik-

baar gesteld.                                                                                                                                                                                                                                              

www.plaatselijkbelangrheezediffelen.nl 



 

 

Georganiseerde activiteiten 2010/vooruitblik 2011  
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Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied is in een vergevorderd stadium. 

In de voorbereidende fase heeft de gemeente haar buitengebied opgedeeld in deelgebieden. Voor 
elk deelgebied, 7 in totaal, is een Landschap-Identiteit-Kaart opgesteld. Daarin is vastgelegd wat 
de specifieke kenmerken en kwaliteiten van het gebied zijn. Aan de hand hiervan is bepaald wat 
de ontwikkelingsvisie t.a.v. het betreffende deelgebied is  om zo te komen tot een behoud en 
versterking van het landschap, en daarmee de ruimtelijke kwaliteit te versterken. 

Het gebied Rheeze/Diffelen is deels een ‘Essen- en hoevenlandschap’ en een ‘Besloten 
heideontginningsgebied’. Het gebied aan De Vecht wordt een ‘Beekdallandschap’genoemd. De 
kenmerken van deze landschapstypes spelen een rol bij de toekomstvisie en dus bij de opstelling 
van het bestemmingsplan. 

Enige tijd geleden is het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg aan de burgers 
gepresenteerd. Op deze inloopavond werd de gelegenheid geboden tot inspraak op het plan. 
Iedereen die daar gebruik van heeft gemaakt heeft ondertussen een verslag ontvangen van hoe 
de gemeente is omgegaan met de reacties. Heeft u deze avond gemist, maar wilt u wel graag het 
plan inzien, dan kan dat alsnog. 

 

Van donderdag 10 januari tot en met woensdag 20 februari 2013 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg ter inzage. 

Inzien bestemmingsplan: 

www.ruimtelijkeplannen.nl   of  de gemeentelijke website www.hardenberg.nl/wonen-leven/
ruimtelijke-plannen/; 
 
Voor inzage op papier kunt u naar de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg gaan. 
 

Zienswijze indienen: 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze op het 
bestemmingsplan reageren: 

Via e-mail: ga naar www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale 
reactieformulier, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Verseonprojectnr. 326935” 

                                                                                                                                                                    
Of schrijf aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder 
vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Verseonprojectnr. 
326935, of maak een afspraak bij de Publieksdienst , telefoon 14 0523, om mondeling te 
reageren. 

Inzameling Landbouwplastic 

Net zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer landbouwplastic in gaan zamelen. 

De container zal op 30 maart weer  bij de fam Pullen Rheezerweg 113 staan. Wij willen dit jaar 

een vrijwillige bijdrage vragen. Dus noteer  deze datum vast, zodat u weer mooi van u plastic af 

kunt komen. Voor vragen kunt u bellen 06 - 50454669. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/
http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/
http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen
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AED-ERS OP HERHALING 

W E R K G R O E P  AED-netwerk  Rheeze en Diffelen  

p/a Jan Nijhuis (coördinator) 

Rheezerweg 127, 7795 DB Diffelen. 

T: 0523 251866 

E: info@hetnijenhuis.nl 

 

Om de kennis over reanimatie en over het gebruik van het AED apparaat fris en bij de tijd te hou-
den, kregen alle AED-ers uit Rheeze en Diffelen de kans om een herhalingscursus te volgen. 

In het winterseizoen valt zoiets het beste te regelen en er was dan ook een prima opkomst tij-
dens de 6 cursusavonden. Dit keer waren we welkom in restaurant “de Rheezerbelten” bij de 
Familie Hans in Rheeze.  Onder leiding van een deskundige cursusleid(st)er lukte het iedereen 
om te slagen en weer als erkend AED-er te boek te staan. 

Gelukkig!!! hebben we geen van de AED apparaten in Rheeze en Diffelen hoeven in te schake-
len het afgelopen jaar. Maar natuurlijk blijft het van belang om goed voorbereid te zijn. Dat geldt 
ook voor degenen die toezicht houden op de AED apparaten. Fijn dat zij regelmatig de kasten 
controleren! 

Mocht u of jij (een minimum leeftijd is eigenlijk niet vereist) nu denken: Ik zou toch ook nog graag 
dat AED certificaat willen halen, neem dan gerust contact op met onze coördinator: Jan Nijhuis. 
Op kosten van Plaatselijk Belang  kunt u dan alsnog meedoen. 

 

Graag willen we iedereen hartelijk danken voor de medewerking deze ronde. 

Tot volgend jaar bij leven en welzijn!! 

De nieuwe homepage van Rheeze en Diffelen 

Het plaatselijk belang is inmiddels ook op internet actief.  Met de nieuwe homepage kan het 
plaatselijk belang de leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de plaatsen 
Rheeze en Diffelen. 

De opzet van de site is eenvoudig en overzichtelijk gehouden zodat iedereen met enkele klikken 
de gewenste informatie kan opzoeken. De site heeft het volgende adres: 

www.plaatselijkbelangrheezediffelen.nl 
In de hoofdpagina valt als eerste de ‘banner’ op in het midden van het scherm. Hier wordt de  
eerstvolgende activiteit gepubliceerd. De banner is een tekst die van rechts naar links over het 
scherm loopt. 

Bovenin bevinden zich de diverse onderverdelingen van de site. Door hierop te klikken kan de 
bezoeker zijn of haar onderwerp verder bekijken. 

In het tabblad ‘agenda’ staan de activiteiten van het plaatselijk belang vermeld, en indien op de 
datum wordt geklikt kan er meer informatie worden opgeroepen (indien beschikbaar). 

Hier kan ook doorgeklikt worden naar het ‘prikbord’ . Deze mogelijkheid hebben we ingebracht 
om foto’s en ingezonden stukjes van de leden onder te brengen. Het wordt natuurlijk interessant 
als iedereen spontaan foto’s instuurt van dagelijkse gebeurtenissen in de buurt. Dat kan variëren 
van foto’s van PB activiteiten, maar ook van willekeurige foto’s. Denk hier bijvoorbeeld aan:  maïs 
kneuzen is weer begonnen, schaatsen op de Oldemeijer, storm in de bossen etc. 

Een handleiding om foto’s te uploaden is in de pagina ingevoegd. 

Tot slot willen wij nog wijzen op het tabblad ‘Nieuws’:  hier is nog een soort ‘Telex’ toegevoegd. 
Deze heeft de naam ‘nieuwtjes ‘ . Hier worden de allerlaatste weetjes binnen het plaatselijk be-
lang kort samengevat. 
 

Veel succes met het ontdekken van de site!!!!! 

mailto:info@hetnijenhuis.nl
http://www.plaatselijkbelangrheezediffelen.nl
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Georganiseerde activiteiten 2012/vooruitblik 2013  

Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei activiteiten geor-
ganiseerd. 

Op 23 juni hadden we de kindermiddag bij camping de Klashorst. Er waren maar liefst 35 kin-
deren met hun ouders. Het weer was prachtig en Martin Overweg had 3 verschillende routes uitge-
zet voor verschillende leeftijdscategorieën. Toen we terugkwamen op de camping werden er al 
druk pannenkoeken gebakken en de kinderen mochten zelf een stokbroodje bakken boven een 
vuur. Dhr. en mevr. Overweg en Martin en Herma hebben een fantastische middag georganiseerd 
in de prachtige natuur! Er staan prachtige foto’s van deze middag op de website 
www.plaatselijkbelangrheezediffelen.nl 

 

Een paar dagen later, op 26 juni, werd de fietspuzzeltocht gehouden. Het weer was nog steeds 
mooi we hadden het mooie aantal van 60 deelnemers! Er werd een mooie route gefietst en er 
moesten ook nog wat pittige vragen beantwoord worden. Na afloop was er de prijsuitreiking en 
werd er nog gezellig nagepraat bij camping Boslust. 

 

Op 1 september was de jaarlijkse barbecue bij Gerrit Hutten in de werkplaats. Er waren ongeveer 
50 personen en het was gezellig tot in de late uurtjes! 

 

Zaterdag 13 oktober 2012 hebben we als Plaatselijk Belang voor de eerste keer het Kijkje achter 
de schermen georganiseerd. De bedoeling is om inwoners van Rheeze en Diffelen eens achter de 
schermen te laten kijken bij bedrijven uit Rheeze en Diffelen. We weten wel dat deze bedrijven er 
zijn, maar het hoe en waarom kennen we vaak niet. 

Als eerste waren Sprookjescamping De Vechtstreek en agrarisch bedrijf Veurink aan de beurt. 
We waren met 16 personen, een mooi aantal zodat iedereen het goed kon verstaan. 

Om 13.30 uur zijn we gestart, onder het genot van een kop koffie met koek, met de presentatie. 
Martin Postema, bedrijfsleider van de sprookjescamping vertelde over de geschiedenis, de filosofie 
van de camping, de veranderingen van de afgelopen jaren en de werkwijze. Na een vragenrondje 
zijn we het bedrijf gaan bezichtigen. Hierbij werd er van alles uitgelegd en gevraagd. 

Om 15.00 uur zijn we naar het bedrijf van de Fam. Veurink gegaan. Daar heeft Arjan Veurink ons 
rondgeleid over zijn bedrijf wat hij samen met zijn vader en broer runt. In de stallen waar de vlees-
stieren staan konden we van alles bekijken en vragen, dus daar werd ook gretig gebruik van ge-
maakt. In de schuur waar de snijheesters worden gesneden en verpakt vertelde Arjan over deze 
tak van hun bedrijf. 

Om 16.15 uur hebben we onder het genot van een drankje en een hapje nog gezellig nagekletst. 
De moeder van Arjan had hapjes verzorgd van vlees van hun eigen stieren, waar iedereen van 
genoot. Ook van deze middag staan foto’s op onze website. 

 

Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda: 

11 juni:   Fietspuzzeltocht. 

22 juni:   Kindermiddag. Dit jaar georganiseerd door camping de Oldemeijer. 

07 sept:  Barbecue. Wordt gehouden in de werkplaats van Gerrit Hutten. 

28 sept:  Kijkje achter de schermen. U hoort nog van ons welke bedrijven er dit jaar  

  bezocht  worden. 

 

Uitnodigingen voor deze activiteiten ontvangt u nog, maar noteer de data alvast op uw kalender! 
We hopen dat u massaal deelneemt aan de activiteiten! Neem ook uw buren mee!! 

 

Als plaatselijk belang Rheeze-Diffelen hopen we op een gezellig seizoen met elkaar! 

 

 

 

http://www.plaatselijkbelangrheezediffelen.nl/


Gemaakte afspraken m.b.t. aanpassing bij de 
stuw in Diffelen 

Donderdag 14 februari 2013 zijn twee afgevaardigden van de gemeente Hardenberg bij 
een aantal bestuursleden van het Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen op bezoek geweest 
om afspraken te maken over de aanpassingen aan de stuw in Diffelen. 

 

Gemaakte afspraken: 

 

•             De aanwezige vangrail zal, indien het constructie-technisch mogelijk is, zo’n 20 
cm smaller worden gemaakt, zodat de rand van de vangrail recht boven de rand van de 
betonnen voet komt te staan. Toekomstige verbredingen van de rijbaan zijn niet meer 
mogelijk. 

•             Het gedeelte tussen de beide vangrails, waar nu de betonnen palen staan, zal 
worden voorzien van een hekwerk, zo dicht mogelijk langs het fietspad, zodat er een fy-
sieke afscheiding ontstaat tussen rijbaan en fietspad en er meer uitwijkruimte ontstaat. De 
betonnen palen worden dan verwijderd 

•             De uitwijkstrook aan de Noordzijde van de rijbaan zal worden verbreed en de 
berm naast de uitwijkstrook zal eveneens breder worden gemaakt, zodat chauffeurs er 
ook gebruik van kunnen en durven te maken. 
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Bennie Bolks    Bert Wiltink                             Arjan Veurink 
Rheezerweg 68    Rheezerweg 82    Rheezerweg 58 
Rheeze                   Diffelen                  Rheeze   
0523-266835                                               0523-263643    06-11384569 

bennybolks@hetnet.nl                                 bwiltink@xs4all.nl                                        arjan.veurink@planet.nl 

 

Enrico Hans (voorz.)   Caroline Postema   Erik Pullen 

Grote Beltenweg 1a               Grote Beltenweg  17                Rheezerweg 113 

Rheeze     Rheeze     Rheeze 

0532– 270012       0523-272469    0523-251746 

info@rheezerbelten.nl                                 carolinepostema@planet.nl                        firmapullen@planet.nl 

 

Janny vd Veen    Bert Lennips                 Marike Kremer 

Grote Esweg 2                 Rheezerweg  107a    Grote Esweg  10 

Diffelen      Rheeze     Diffelen 

0523-252019                 0523-232606                  0523-251494 

info@bontekoe.nu                                        lennips@xs4all.nl                                       kremerh@hetnet.nl 

Adressen en telefoonnummers bestuursleden 

Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen 


