
Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen.
En deze vind plaats bij camping “de Zandstuve” om 20:00 uur

Staat uw tuintrekker nog in de schuur ?

Zoals iedereen weet  zijn er vorig jaar diverse adressen in Rheeze & Diffelen 
bezocht door ongewenste gasten, die huizen binnendrongen, of er met uw 
tuintrekker of mooie fiets vandoor gingen.
Om dit te helpen voorkomen, wil het PB Rheeze & Diffelen op de jaarvergadering 
hier extra aandacht aan besteden.

Een ex-ervaringsdeskundige wil hier over komen vertellen, en wil u tips geven, 
hoe u de kans op insluiping / diefstal tot een minimum kunt beperken.

Komt allen, het wordt een leerzame avond vol verrassingen!

U wilt toch ook dat UW tuintrekker UW gras maait, 
en niet dat van een ANDER !!!!!
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Plaatselijk Belang op Facebook!

Plaatselijk Belang Rheeze- Diffelen heeft sinds kort een eigen Facebookpagina!
We hebben deze pagina aangemaakt om belangrijke mededelingen te kunnen doen, om 
activiteiten onder de aandacht te brengen, en leuke foto's te delen.
We hopen zo de onderlinge betrokkenheid in Rheeze en Diffelen nog meer te vergroten!
In de korte tijd dat we nu actief zijn op Facebook hebben al 83 inwoners ons weten te 
vinden.
We hopen dit natuurlijk uit te breiden, en zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
U vindt de pagina op Facebook onder: Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen.

Heeft u zelf nog leuke foto’s of andere input? Mailt u deze dan naar 
hwoertink@live.nl
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Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering

Deze vindt plaats op dinsdag 24 maart 2015 om 20.00 uur bij 
Camping “de Zandstuve” 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 25 maart 2014

Financieel verslag

Bestuurswisseling. 

Dit jaar zijn aftredend Bert Lennips, Marike Kremer en Enrico Hans.  
                    
Voor Bert Lennips stelt het bestuur het volgend kandidaat-bestuurslid aan u voor nl:
Gert Lenters, Rheezerweg 68 b

Voor Marike Kremer stelt het bestuur het volgend kandidaat-bestuurslid aan u voor nl:
Suzanne Potgieter, Grote Esweg 18

Voor Enrico Hans stelt het bestuur het volgend kandidaat-bestuurslid aan u voor nl:
Herman van der Veen, Grote Beltenweg 17

Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen,
dan verzoeken wij u dit voor 17 maart 2015 kenbaar te maken bij het bestuur.

Behandeling Nieuwsbrief 2015 

Rondvraag

Sluiting
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Inzameling Landbouwplastic

Net zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer landbouwplastic in gaan zamelen.
De container zal op 11 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.

Automatisch incasso.

Zoals u misschien al wel weet en zoals de meesten van u ook al doen incasseren we de 
meeste contributies automatisch.
Dit bespaard zeer veel tijd bij ons als bestuur omdat we daardoor niet langs de deuren 
hoeven.
Nu is dit nog niet bij iedereen het geval, wanneer we dit jaar langskomen voor het 
incasseren van de contributie willen we u ook vragen om het formulier in te vullen voor 
automatisch incasseren.
Dus denk hier vast over na zodat wanneer de vraag bij u wordt neergelegd u hier een, wij 
hopen een positief, bewust antwoord op kunt geven.

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 2014 en januari 2015 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 'de Oldemeijer'. 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.

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
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Geslaagd schaatsuitje ijsbaan Twente in Enschede

Vrijdag 6 maart vertrokken we met 3 auto’s richting de ijsbaan in Enschede. 13 personen 
hadden zich opgegeven! De belangstelling had wat meer gekund, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Op de parkeerplaats bij de ijsbaan kon iedereen zich nog even moed 
indrinken met een kopje koffie of wat fris, waarna de schaatsen onder gebonden werden. 
Wat een snelheden werden neergezet, door jong en iets ouder. Het was een geslaagde en
gezellige avond!

Georganiseerde activiteiten 2014

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

Op dinsdag 24 juni  werd de fietspuzzeltocht gehouden. Het weer was mooi fietsweer. 
Het startpunt was bij A. Veurink, er werd een mooie route gefietst en er moesten ook nog 
wat pittige vragen beantwoord worden. Na afloop was de prijsuitreiking en werd er nog 
gezellig nagepraat bij Sprookjescamping de Vechtstreek.

Op 28 juni hadden we de kindermiddag bij camping ’t Veld.  Er was een mooie groep 
kinderen met hun ouders. Het weer was prachtig en er kon heerlijk gespeeld en 
gezwommen worden. Ook werd er heerlijk patat gegeten en kregen we als afsluiting een 
heerlijk ijsje.

Op 6 september was de jaarlijkse barbecue bij Gerrit Hutten in de werkplaats. Het was 
weer een gezellige avond die duurde tot in de kleine uurtjes. Het bestuur wil de inwoners 
vragen om zich van te voren wel op te geven voor de barbecue. Afgelopen jaar was de 
opkomst beduidend hoger dan van te voren opgegeven. Natuurlijk zijn we heel blij met de 
goede opkomst, maar voor de inkoop van eten en drinken is het van belang dat we weten 
op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Zaterdag 27 september hebben we als Plaatselijk Belang het Kijkje achter de schermen 
georganiseerd. 

Deze morgen begon met een kop koffie bij camping ’t Veld waar Herman en Esther vd 
Veen ons welkom heetten en aansluitend een rondleiding over de camping gaven. 

Na deze interessante rondleiding gingen we naar restaurant de Rheezerbelten. 

Hier werden hartelijk ontvangen door Enrico Hans en mochten we uitgebreid een kijkje in 
de keuken nemen. Ook werd de rest van dit prachtige bedrijf bekeken werd verteld over de
historie van dit restaurant.
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Vooruitblik 2015

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

2 juni: Fietspuzzeltocht.

27 juni: Kindermiddag en 's avonds de jaarlijkse barbecue i.p.v. in september

26 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!!

Mocht u ideeën of suggesties hebben voor activiteiten die we kunnen organiseren dan 
kunt u dit doorgeven aan het bestuur.

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

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.
2015

Weg Van – tot Maatregel

Rheezerweg Rheezerbrink – Kampweg Aanbrengen van slijtlaag

Rheezerweg Oldemeijerweg – Vechtbrug Lokaal asfaltherstel, aanbrengen 
van slijtlaag, 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

Marsweg (gedeelte) Rheezerbrink – 
Rheezerweg

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

Alfred Hutten Bert Wiltink Arjan Veurink (penn.)
Rheezerweg 99 i Rheezerweg 82 Rheezerweg 58
Rheeze Diffelen Rheeze  
0523-250443 0523-263643 06-11384569
alfredhutten@gmail.com bwiltink@xs4all.nl arjan.veurink@planet.nl

Enrico Hans (voorz.) Dinanda Woertink Erik Pullen
Grote Beltenweg 1a Rheezerweg 93 i Rheezerweg 113
Rheeze Rheeze Rheeze
0532– 270012 0523-266899 0523-251746
info@rheezerbelten.nl hwoertink@live.nl firmapullen@planet.nl

Nicolien vd Veen Bert Lennips Marike Kremer (secr.)
Grote Esweg 1 Rheezerweg  107a Grote Esweg  10
Diffelen Rheeze Diffelen
06-34113948 0523-232606 0523-251494
nicolien@bontekoe.nu lennips@xs4all.nl kremerh@hetnet.nl
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