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Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.  
 
Deze vindt plaats op dinsdag 25 maart 2013 om 20.00 uur bij Camping de Oldemeijer te Rheeze. 
 
De notulen van de vorige ledenvergadering en het financieel verslag 
zullen deze avond ter inzage liggen. 
 
Agenda: 
 
Opening door de voorzitter 
 
Notulen van de ledenvergadering van 26 maart 2013 
 
Financieel verslag 
 
Bestuurswisseling.  
 
Dit jaar zijn aftredend Bert Lennips, Benny Bolks en Caroline Postema.      
Bert Lennips heeft aangegeven zijn termijn met 4 jaar te verlengen                       
Voor Benny Bolks stelt het bestuur het volgend kandidaat-bestuurslid aan u voor nl: 
Alfred Hutten, Rheezerweg 99i. 
Voor Caroline Postema stelt het bestuur het volgend kandidaat-bestuurslid aan u voor nl: 
Dinanda Woertink, Rheezerweg 93i 
Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen, dan 
verzoeken wij u dit voor 19 maart 2013 kenbaar te maken bij Enrico Hans (voorzitter). 
 
Behandeling Nieuwsbrief 2014  
 
Rondvraag 
 
Sluiting 
 
 
 
Automatisch incasso eerder dit jaar. 
 
Zoals u misschien al heeft gemerkt heeft het automatisch incasso voor dit jaar al plaatsgevonden, 
dit is eerder dan eerdere jaren. Normaal vind dit na de jaarvergadering plaats. 
Door de omschakeling naar IBAN en het euro-incasso is mij door de bank geadviseerd deze voor 
28 februari te doen zodat deze automatisch wordt omgezet. 
Anders zou dit allemaal handmatig moeten worden gedaan, en aangezien ik niet alle IBAN 
nummers van jullie heb was het noodzakelijk dit voor 28 februari uit te voeren. 
 
 
 
Inzameling Landbouwplastic 
 
Net zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer landbouwplastic in gaan zamelen. 
De container zal op 5 April weer  bij de fam. Pullen Rheezerweg 113 staan.  
Ook willen wij net als vorig jaar een vrijwillige bijdrage vragen.  
Dus noteer deze datum al vast, voor vragen kunt u bellen 06 - 50454669. 
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Kinderen uit Rheeze houden actie tegen hardrijders  
Op initiatief van het Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen hebben de kinderen uit Rheeze maandag 2 
september 2013 van 07.00 uur tot 09.00 een actie gehouden tegen automobilisten die te hard 
rijden. Dit vond plaats aan de Rheezerweg. De politie ondersteunde deze actie en was hierbij 
aanwezig. De kinderen waren erg enthousiast en de automobilisten hadden veel begrip voor deze 
actie.  

Op de Rheezerweg geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur. Met regelmaat rijden 
automobilisten harder over de bochtige weg en dat levert gevaarlijke situaties op voor fietsers. Via 
een elektronische snelheidsmeting werd die ochtend de snelheid van het autoverkeer gemeten. 
Automobilisten die te hard reden werden door de kinderen gevraagd te stoppen en kregen een 
gele kaart. De automobilisten die zich keurig aan de snelheid hielden kregen een groene kaart. Het 
is de bedoeling dat de politie de komende tijd frequent op snelheid gaat controleren in Rheeze. 
Dan zal bij overtredingen worden bekeurd. Dat gebeurde die ochtend nog niet.  

In maart/ april 2014 hopen we deze actie een vervolg te kunnen geven, maar dan ten hoogte van 
Clara Feyoena Heem.  
 
 
Werkgroep  AED-netwerk  Rheeze en Diffelen  
 
p/a Jan Nijhuis (coördinator) 
Rheezerweg 127, 7795 DB Diffelen. 
T: 0523 251866 
E: info@hetnijenhuis.nl 
 
 
In december 2013 en januari 2014 werden er weer 6 herhalingscursusavonden  gehouden om de 
kennis van de reanimatie en het gebruik van de AED’s op te frissen. Deze keer waren de cursisten 
welkom in de zaal van camping ‘t Veld. De avonden verliepen prima en alle deelnemers kregen na 
afloop weer een paraaf van de cursusleiders zodat ze weer mogen reanimeren. Gelukkig is dat de 
afgelopen jaren niet voorgekomen in Rheeze en Diffelen. 
Tijdens de herhalingslessen werden er vragen gesteld over het onderhoud van de AED’s. De 
toezichthouders houden ‘zicht’ op de apparaten, en elk jaar worden alle apparaten gecontroleerd  
door  de leverancier van de AED’s  en één keer per 2 jaar worden de plakpads vervangen. ook 
blijkt na navraag bij de leverancier dat vorst geen nadelige invloed heeft op de apparatuur en de 
plakpads. 
Doordat een aantal mensen om verschillende redenen niet meer deelnemen aan de 
herhalingscursus, kunnen er eventueel weer nieuwe deelnemers ingeschreven worden. Als u 
belangstelling  heeft kunt u zich opgeven bij Jan Nijhuis. 
Mensen die al  in het bezit zijn van een BHV- of EHBO-diploma kunnen zich ook opgeven. Zij 
hoeven dan geen cursus bij ons te volgen maar kunnen zich wel aanmelden bij Hartslagnu.nl zodat 
ze wel oproepbaar zijn. 
Tot slot willen we iedereen die heeft meegewerkt aan het succesvol  verlopen van de cursussen 
hartelijk danken. 
 
Werkgroep AED-Netwerk 
Rheeze/Diffelen 
 
 
 
 
 

3 



 
Georganiseerde activiteiten 2013 
 
Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei activiteiten 
georganiseerd.  
 
Zoals elk jaar is er ook het afgelopen jaar weer een fietspuzzeltocht georganiseerd. Dit was op 11 
juni. Het startpunt was bij de familie Pullen aan de Rheezerweg en na afloop kon er wat gedronken 
worden bij camping de Zandstuve. Daar werden ook de prijswinnaars bekend gemaakt. 
 
Op 22 juni hadden we de kindermiddag bij camping de Oldemeijer. Er was weer een mooie 
opkomst. De kinderen werden ontvangen met drinken en wat lekkers en voor de ouders was er 
koffie en thee. We hebben gezellig midget-golf gespeeld en ook de skelters en springkussens op 
de camping zijn goed gebruikt! Het weer was weer prachtig en toen we uitgespeeld waren hebben 
we lekker patat en een snack gegeten. Terwijl de ouders gezellig zaten te kletsen op het terras 
waren de kinderen alweer heerlijk aan het spelen. Als afsluiting kreeg iedereen nog een heerlijk 
ijsje!  
 
Op 7 september was de jaarlijkse barbecue bij Gerrit Hutten in de werkplaats. Doordat er die 
avond verschillende andere feestjes waren was de opkomst wat lager dan voorgaande jaren. Toch 
was de sfeer er niet minder om en duurde de gezelligheid tot in de kleine uurtjes! 
 
Zaterdag 28 september hebben we als Plaatselijk Belang 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. 
Dit jaar waren de Aqua Jungle camping van de familie Lenters en het melkveebedrijf van de familie 
Pullen aan de beurt. We waren met ongeveer 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. De 
familie Lenters heeft ons een rondleiding gegeven over de camping. Om 15.00 uur zijn we naar het 
bedrijf van de Fam. Pullen gegaan. Erik Pullen heeft ons het melkveebedrijf laten zien en vooral de 
melkrobot trok veel belangstelling. Na afloop was er nog een hapje en een drankje. We willen de 
families Lenters en Pullen heel hartelijk bedanken voor hun medewerking! 
 
 
 
Vooruitblik 2014 
 
Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda: 
 24 juni:  Fietspuzzeltocht.  
 28 juni:  Kindermiddag.  
 06 sept:  Barbecue.  
 27 sept:  Kijkje achter de schermen.  
       
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!  
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Buurtbus 
 
Naar aanleiding van reacties uit Rheeze-Diffelen zijn wij in gesprek geweest met gemeente en de 
vrijwilligers van de buurtbus over de rijtijden en de route die de bus rijd. 
Aanleiding hiervoor was dat de bus te laat door Rheeze en Diffelen komt om schoolgaande 
kinderen mee te nemen. Zij gaven echter aan dat dit gewijzigd is omdat het 's ochtends te veel tijd 
kost om een goede aansluiting te krijgen op de bus en trein in Hardenberg, en het aantal 
passagiers hiervoor te gering is om hier grote wijzigingen in aan te brengen. 
 
Wat betreft de route hebben wij de vraag neergelegd of het mogelijk was wanneer de buurtbus de 
route Grote Beltenweg neemt deze aan te passen. 
Door niet via de Kampweg maar via de Ringweg-Peppelweg te rijden om zo ook de kern van 
Rheeze te voorzien van een halte. Dit wordt meegenomen in het overleg met de busmaatschappij. 
  
Naar aanleiding hiervan is ook aangegeven waarom deze route niet altijd wordt aangehouden om 
duidelijkheid te creëren. De reden hiervoor is dat de Grote Beltenweg niet gestrooid word in de 
eerste route. De gemeente wil hier wel naar kijken, maar dit blijkt een lastige klus te zijn zeker 
omdat dit geen hoge prioriteit heeft. 
 
 
 
Onderhoud wegen 
 
In het overleg met de gemeente hebben we uiteraard weer aangedragen het slechte onderhoud 
van de wegen, grasklinkers en slechte fietspaden.  
Voor het ingeplande onderhoud hebben we het volgende toegezegd gekregen. 
2014 
Weg Van – tot Maatregel

Rheezerweg Rheezerbrink – Kampweg Aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag en 
(her)leggen van grasklinker 

Rheezerweg Kampweg – Oldemeijerweg Lokaal asfaltherstel, aanbrengen van slijtlaag en 
(her)leggen van grasklinker 

Rheezerweg (fietspad) Grote Beltenweg – Rheezerbrink Lokaal asfaltherstel en aanbrengen van slijtlaag

2015   

Weg Van – tot Maatregel

Rheezerweg Rheezerbrink – Kampweg Aanbrengen van slijtlaag 
Rheezerweg Oldemeijerweg – Vechtbrug Lokaal asfaltherstel, aanbrengen van slijtlaag en 

(her)leggen van grasklinker 
Rheezerweg (fietspad) Grote Esweg (Z) – Rheezerbrink Aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag 
Peppelweg (fietspad) Peppelweg – Rheezerweg Aanbrengen van slijtlaag 
Peppelweg Grote Beltenweg – Ringweg Aanbrengen van slijtlaag 
Oude Rheezerweg (fietsroute) Rheezerweg – overgang fietspad  Aanbrengen van slijtlaag 
2016   

Weg Van – tot Maatregel

Kampweg Rheezerweg – Grote Beltenweg Aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag 
Rheezerweg Weidebuurt – Frits de Zwerverlaan Aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag 
Grote Beltenweg Rheezerweg – Lariksweg Aanbrengen van slijtlaag 
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Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen 
 
Bennie Bolks    Bert Wiltink    Arjan Veurink (penn.) 
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 
 
Nicolien vd Veen   Bert Lennips    Marike Kremer (secr.) 
Grote Esweg 1   Rheezerweg  107a   Grote Esweg  10 
Diffelen    Rheeze    Diffelen 
0523-251388    0523-232606    0523-251494 
nicolien@bontekoe.nu  lennips@xs4all.nl   kremerh@hetnet.nl 
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