
Dinsdag 21 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen.
Deze vind plaats bij familiecamping “de Belten” om 20:00 uur

Met na de pauze

Presentatie verzorgd door de brandweer

Rheeze-Diffelen is een buitengebied waar de brandweer een langere aanrijtijd voor 
nodig heeft dan gemiddeld. Een langere aanrijtijd betekent dat de bewoners een wat 

langere tijd op zichzelf zijn aangewezen bij brand. Om dit onder de aandacht te brengen 
en aan te geven wat mogelijke manieren zijn om te handelen, verzorgt de brandweer 

deze avond een presentatie waarbij u wordt betrokken in de discussie. 

Het belooft een boeiende, interactieve, maar vooral ook leerzame avond te worden, 
waarbij het doel is om de zelfredzaamheid van de bewoners te verhogen bij een calamiteit. 

Zeker de moeite waard dus!
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Plaatselijk Belang op Face-book!

Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen heeft sinds vorig jaar een eigen Face-book pagina!
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!
Al meer dan 100 inwoners hebben ons weten te vinden.
U vindt de pagina op Face-book onder: Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen, heeft u zelf nog leuke 
foto’s of andere input? 
Mailt u deze dan naar pbrheezediffelen@hotmail.com 

E-mailadressen

In deze tijd van digitale veranderingen willen we als Plaatselijk Belang ook graag gebruik gaan 
maken van uw e-mailadres. Op deze manier kunnen we u makkelijker en sneller op de hoogte 
houden van onze activiteiten en van ontwikkelingen in Rheeze en Diffelen. Het zal in eerste instantie 
de papieren versies niet gaan vervangen, maar zal als extra herinnering dienen.
Er zijn al een heel aantal e-mailadressen bij ons bekend, maar we ontvangen graag van u allemaal 
uw e-mailadres. 
Zou u deze willen mailen (met uw naam en adres) naar: pbrheezediffelen@hotmail.com
Als het goed is ontvangt u voor de jaarvergadering een herinnerings-mail voor de jaarvergadering, 
mocht u deze niet hebben ontvangen, en wel uw mailadres hebben doorgegeven dan kunt u dit op de
jaarvergadering melden.
 

Automatische incasso.

Zoals u misschien al wel weet en zoals de meesten van u ook al doen incasseren we de meeste 
contributies automatisch.
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. 
Wanneer u geen automatisch incasso wilt afgeven is het ook mogelijk uw betaling zelf te regelen en 
b.v. te agenderen in telebankieren, dan hoeft u en wij er niet meer achteraan.
Dit kan op rekeningnummer: nl 70 rabo 0384 6216 43, voor diegene die dit al doen het verzoek om 
zoals vorig jaar in de jaarvergadering is afgesproken de contributie te verhogen naar € 10,-

Inzameling Landbouwplastic en Stretchfolie

Net zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer landbouwplastic in gaan zamelen.
De container zal op zaterdag 8 April weer bij de fam. Pullen Rheezerweg 113 staan.
Ook dit jaar staat er ook weer een container voor stretchfolie.
Ook willen wij net als vorig jaar een vrijwillige bijdrage vragen. 
Dus noteer deze datum al vast, voor vragen kunt u bellen 06 – 504 546 69
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Werkgroep  AED-netwerk  Rheeze en Diffelen 

In december 2016 en januari 2017 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 bij asperge boerderij “het Nijenhuis”. 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
Jan Nijhuis (info@hetnijenhuis.nl)

Glasvezel

PB Rheeze/Diffelen vindt het een goede zaak, dat er glasvezel aangelegd wordt, 
en is dan ook blij dat er aan gewerkt wordt!
Zoals  iedereen ongetwijfeld gezien heeft, steken er overal groene mantelbuizen uit de grond, 
niet afschoffelen, of wat ook maar, mooi laten liggen.
Sommigen zullen afvragen, wanneer komt nu de echte aansluiting?
We hebben contact gehad met Cogas, zij geven aan dat het streven is, dat eind maart de 
daadwerkelijke aansluiting gereed zal zijn.

Tip:
Voor de mensen die nog een provider afhankelijk mailadres hebben, bijvoorbeeld: KPN, Het Net,  
Zonnet enz.
Het is waarschijnlijk noodzakelijk om over te stappen naar een onafhankelijke mail dienst 
bijvoorbeeld: Gmail, Hotmail, Outlook enz.

Meer informatie en tips m.b.t. het overstappen zijn te vinden op: www.glasvezelbuitenaf.nl
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Agenda:

Opening door de voorzitter

Notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2016

Financieel verslag.

Bestuurswisseling. 

Voor Erik Pullen stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:
Enrico Hans, Grote Beltenweg 1
Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen, 
dan verzoeken wij u dit voor 14 maart 2017 kenbaar te maken bij het bestuur.

Behandeling Nieuwsbrief 2017 

Rondvraag en Sluiting

Notulen ledenvergadering

Datum: : dinsdag 22 maart 2015

1. Opening
De voorzitter, Erik Pullen, opent de vergadering door iedereen welkom te heten, in het bijzonder
de heer Jan de Vries, afgevaardigde van de gemeente Hardenberg en Martin Overweg, 
gastspreker van deze avond.

2. Notulen vorige ledenvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vergadering van 25 maart 2015.

3. Financieel verslag
De kascontrole is uitgevoerd door Marike Kremer en Gert Jan Bolks en akkoord bevonden.
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het financieel verslag.

4. Glasvezel buitengebied
Er komt glasvezel in het buitengebied wanneer 50% van de bewoners zich aanmeld, d.w.z.  
ongeveer 2100 aansluitingen zijn nodig om glasvezel in het buitengebied te verwezenlijken.
Voor de aanleg van glasvezel moet EUR 10,00 per maand betaald worden aan Cogas. De kosten
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voor een abonnement variëren van EUR 40,00 – EUR 70,00 per maand.
Begin mei ontvangt iedere inwoner in het buitengebied een brief van Cogas met de vraag of men 
een contract wil afsluiten voor een glasvezelabonnement. Half mei zullen hierover meerdere 
informatieavonden in de gemeente Hardenberg worden gehouden.  Als op 18 juli de minimum 
deelname van 50% is gehaald, gaat de schop de grond. Wanneer de 50% niet is gehaald gaat de
aanleg helaas niet door.

5. Voortgang AED
Zoals tijdens de vorige ledenvergadering al aangegeven, zal over een aantal jaren de rekening 
t.b.v. cursussen en onderhoud AED’s leeg zijn. De kosten voor de herhalingscursussen bedragen
jaarlijks ca. EUR 1400,00 en naar verwachting zullen over ca. 6 jaar de AED’s vervangen moeten
worden. Hoe kunnen we de kosten omlaag brengen? 
Wanneer we het ziekenhuis kiezen als locatie voor de herhalingscursussen kunnen de kosten 
verminderd worden met EUR 7,50 per persoon. Nadeel hiervan is dat de cursisten waarschijnlijk 
niet als groep uit Rheeze en Diffelen ingedeeld gaan worden. Er wordt voorgesteld om de 
jaarlijkse contributie voor het PB lidmaatschap te verhogen naar EUR 10,00, waarvan EUR 2,50 
bestemd is voor de AED rekening. De meerderheid van de aanwezigen steunt dit voorstel.
Opmerking: Ook letten op evt. beschikbare fondsen (zoals in het verleden bij de Rabobank).

6. Bestuurswisseling
Er is dit jaar geen bestuurswisseling. Arjan Veurink en Bert Wiltink hebben hun bestuursperiode 
met 4 jaar verlengd.

7. N.a.v. de Nieuwsbrief
- E-mail adressen: PB wil meer gebruik gaan maken van e-mail om iedereen te informeren.
  Echter, er missen nog een aantal email adressen.
- Er zijn onlangs weer 2 snelheidscontroles gehouden in Rheeze/Diffelen.
- Inzameling landbouwplastic: de container zal op 9 april bij de fam. Pullen staan.
  De kosten voor de container voor stretchfolie zijn EUR 50,00.
- Dit jaar staat er sinds lange tijd weer een viswedstrijd op het activiteitenprogramma.
- Onderhoud wegen:
   - In het midden van het fietspad langs de Rheezerweg ligt veel los grind. 
   - Op een aantal plekken langs de Rheezerweg blijft veel water staan in de berm.
   - Verkeersdrempel ter hoogte van “De Rheezerbelten” heeft een te diepe knik.
   - Aan de Marsweg, in de bocht tegenover Stegeman, zit een gat in de berm.
  Deze bovenstaande punten zijn genoteerd door Jan de Vries, afgevaardigde van de gemeente.
  - Belijning Rheezerweg: Dit voorjaar wordt eerst de slijtlaag tussen de Oldemeijerweg en de 
    stuw opnieuw aangebracht, waarna na de zomervakantie de belijning volgt.

8. Rondvraag
Geen onderwerpen.

9. Sluiting
Erik Pullen sluit de vergadering en bedankt iedereen alvast voor zijn/haar komst.
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Activiteiten van het afgelopen jaar

Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei activiteiten 
georganiseerd zoals in onderstaande verslagen te lezen is.

Het begon op dinsdag 22 maart met de ledenvergadering, waar een ieder zijn zegje heeft kunnen 
doen. Na de pauze was het woord Martin Overweg van camping de Klashorst. Martin vertelde iets 
over het ontstaan van de natuurcamping en over bushcraft. Doordat hij in zijn jeugd altijd in het bos 
te vinden was, samen met de buurjongens, is de liefde voor de natuur er eigenlijk vanzelf gekomen.
Om andere mensen ook te laten genieten en bewust te laten worden van de natuur, is Martin met 
bushcraft gestart. Hij had mooie verhalen over de cursussen die hij gevolgd heeft in het buitenland. 
Hoe je kunt overleven in de natuur met slechts een paar middelen.
Het was een bijzondere leuke en leerzame avond, die hij op zijn geheel eigen wijze invulde met echte
Martin verhalen.

Op 20 mei was de viswedstrijd

Op vrijdagavond half zeven klonk het startschot van de viswedstrijd bij de vijver van camping “de 
Rheezervallei”, en het bleef nog lang rustig aan vijver, er werd slechts 1 vis gevangen door Gerard 
Hutten. Na de wedstrijd hebben we op het terras nog wat gedronken met z'n allen en werd de prijs 
overhandigd aan Gerard Hutten. 
Ondanks de slechte visvangst was het een gezellig samenzijn en krijgt dit zeker een vervolg.

Op dinsdag 7 juni  was de fietspuzzeltocht 

Op dinsdag 7 juni werd de jaarlijkse fietspuzzeltocht weer gehouden. Een prachtige opkomst van 
ruim 40 Rheezenaren en Diffelenaren! Het werd een avond vol gezelligheid met prachtig weer, en 
natuurlijk de strijd om de felbegeerde eerste plaats. Die ging deze keer opnieuw naar de groep van 
Veurink en Op de Haar! De tweede prijs was voor Gerko en Jolande Hutten met hun kinderen, en de 
derde prijs voor de familie Zagers. Een niet al te verrassende top drie…..

Op woensdag 22 Juni was er de infoavond glasvezel

Deze avond was georganiseerd om een ieder de mogelijkheid te geven zich beter te laten informeren
over de komst van glasvezel, op deze avond waren verschillende aanbieders van glasvezel 
aanwezig.
De avond werd goed bezocht en zo konden aan het einde van de avond de nodige abonnementen 
worden afgesloten om zo de 50 % te halen voor het startsein voor aanleg glasvezel.

Op zaterdag 25 juni was de kindermiddag

Bijna 30 kinderen uit Rheeze en Diffelen hebben zaterdag 25 juni genoten van een super leuke 
kindermiddag bij camping de Zandstuve. Heerlijk spelen in het speelkasteel, en de grote kinderen 
hebben zich heerlijk uit kunnen leven in het bos tijdens het lasergamen. Een patatje en een lekker 
ijsje maakten het feest compleet!
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Op zaterdag 24 september was de jaarlijkse barbecue

Het was weer een gezellige avond waarbij ongeveer 50 inwoners onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig met elkaar konden kletsen.
Het duurde weer tot in de kleine uurtjes bij Gerrit Hutten in de werkplaats. 

Op zaterdag 29 oktober was het kijkje achter de schermen

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseerde Plaatselijk Belang opnieuw een kijkje achter de 
schermen… voor en door inwoners van Rheeze en Diffelen. We verzamelden bij Houthandel 
Woertink aan de Rheezerweg. Onder het genot van een kopje koffie vertelde Hans Woertink van 
alles over de houthandel. Aansluitend volgde er een boeiende rondleiding over het grote terrein. 
Daarna gingen we naar ‘De Rheezerkamer’ aan de Rheezerbrink. Hier kregen we een rondleiding 
van Astrid Fidder, en deed ze haar enthousiaste verhaal in het knusse theehuisje met een heerlijk 
kopje koffie!

Op vrijdag 10 Februari was het schaatsuitje.

Het leek er even op dat we dit jaar het schaatsuitje op natuurijs konden houden. Maar koning winter 
was net te vroeg weer vertrokken. Daarom toch ook op 10 februari maar weer naar de ijsbaan in 
Twente. Dat iedereen al even had kunnen oefenen op natuurijs was te merken, de snelheden die 
werden neergezet waren weer bijzonder! 
Bij aankomst hebben we niet op de parkeerplaats genoten van een kop koffie of warme 
chocolademelk, maar hebben dit verplaatst naar binnen in de kantine, waar we de avond al dan niet 
onder het genot van een drankje afgesloten. Jonge en oudere inwoners hebben genoten van dit 
sportieve en gezellige uitje!

Vooruitblik 2017

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

26 mei: Viswedstrijd op het vertrouwde stekje, bij de “Vechtvallei”

13 juni: Fietspuzzeltocht

1 juli: Kindermiddag

eind sept: Kijkje achter de schermen

30 sept: De jaarlijkse BBQ

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!
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Onderhoud wegen

In het overleg met de gemeente hebben we uiteraard weer het nodige aangedragen 
Voor het ingeplande onderhoud hebben we het volgende toegezegd gekregen.

 Kampweg: (van Rheezerweg - Grote Beltenweg) 
het aanbrengen van een slijtlaag

 Ringweg: (van Rheezerweg - Rheezerweg) 
lokaal asfaltherstel en het aanbrengen van een slijtlaag

 Grote Beltenweg: (van Rheezerweg – Oldemeijerweg)
lokaal asfaltherstel en aanbrengen van een slijtlaag

 De Willemsdijk wordt gedeeltelijk geasfalteerd, het stuk tussen de N34 en de Oldemeijerweg 
i.v.m. het provinciale project opwaarderen N34, waarschijnlijk pas in 2018/2019. 
Het stuk tussen de Oldemeijerweg en de Grote Beltenweg valt niet binnen dit project, hier 
wordt nog naar een oplossing gezocht. 

 Het is (nog steeds) mogelijk om zelf graskeien te leggen, bv naast of tegenover inritten, 
waarbij de gemeente zorgt voor de levering. De gemeente beoordeeld eventuele aanvragen 
wel vooraf. Hier kan rechtstreeks contact worden opgenomen met dhr. H. Essing via mail: 
henk.essing@ommen-hardenberg.nl of 0523 289681.

Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang 

Erik Pullen (voorz)
Rheezerweg 113
Diffelen
06-504 546 69
firmapullen@planet.nl

Bert Wiltink
Rheezerweg 82
Diffelen
06-551 421 33
bwiltink@xs4all.nl

Alfred Hutten
Rheezerweg 99 i
Rheeze
06-186 513 20
alfredhutten@gmail.com

Dinanda Woertink (secr)
Rheezerweg 93
Rheeze
06-252 916 72
hwoertink@live.nl

Nicolien v.d. Veen
Grote Esweg 1
Diffelen
06-341 139 48
nicolien@bontekoe.nu

Herman van der Veen
Grote Beltenweg 15
Rheeze
06-209 332 19
herman@campingtveld.nl

Arjan Veurink (penn)
Rheezerweg 58
Rheeze 
06-113 845 69
rheeze.arjan@gmail.com

Gert Lenters
Rheezerweg 68 a
Rheeze 
06-448 812 81
gjlenters@hotmail.com

Susanne Potgieter
Grote Esweg 18
Diffelen
06-128 845 47
susannehutten@hotmail.com
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