Dinsdag 22 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen.
En deze vind plaats bij bospaviljoen “de Rheezerbelten” om 20:00 uur

Met na de pauze

Bushcraftpresentatie door Martin Overweg
Als kind speelde Martin al veel in het bos. Met zijn vrienden uit Rheeze en Diffelen, maar
ook van de camping ging hij vaak op avontuur. Ze bouwden hutten en zochten naar
sporen. Dit vermaak was vooral leuk en later bleek, dat het ook uniek is om zo op te
mogen groeien.
Zijn dankbaarheid hiervoor ging over in een wens ook anderen mee te nemen in deze
vorm van natuurbeleving. Niet zoals een boswachter of leerkracht dit doet, maar door het
zelf te laten ervaren. Daarvoor deed Martin meerdere bushcraftcursussen in Schotland en
kan hij nu met gemak overleven in de natuur met alleen een billycan en een mes. Hoe
maak je dan vuur, waar vind je water, wat is eetbaar en hoe maak je een onderkomen?
Intussen zijn er allerlei groepen mensen mee geweest op bushcraft avontuur: van
kampeergasten tot bedrijven en van kids tot senioren. Overleven in de natuur brengt ons
weer bij de basis.
In zijn bushcraftpresentatie vertelt Martin zijn verhaal met veel mooie foto's
van zijn bushcraftervaringen.
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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
U ontvangt dan uitnodigingen voor activiteiten van Plaatselijk Belang.
Als u dit niet wenst te ontvangen via de mail, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven?

Automatisch 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.
Dus denk hier vast over na zodat wanneer de vraag bij u wordt neergelegd u hier een,
bewust antwoord op kunt geven.

Vis wedstrijd
Zoals we vorig jaar het schaatsuitje weer hebben opgepakt, willen ook proberen om de
viswedstrijd weer nieuw leven in te blazen. Bij voldoende deelname willen wij dit net als
“vroeger” weer bij de vijver van de Vechtvallei houden{eerder de Rheezerkamp}. Wij gaan
’s morgens om 7 uur beginnen tot 10 uur met aansluitend de prijsuitreiking in de kantine.
Wij hopen op een mooie opkomst.
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Uitnodiging jaarvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering
Deze vindt plaats op dinsdag 22 maart 2016 om 20.00 uur bij
bospaviljoen “de Rheezerbelten” te Rheeze.
De notulen van de vorige ledenvergadering komt u verderop in deze uitgave tegen en het
financieel verslag zal deze avond ter inzage liggen.
Agenda:
Opening door de voorzitter
Notulen van de ledenvergadering van 24 maart 2015
Financieel verslag
Voortgang AED
Bestuurswisseling.
Behandeling Nieuwsbrief 2016
Rondvraag
Sluiting
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Notulen ledenvergadering
Datum:
Locatie

: dinsdag 25 maart 2015
: Camping De Zandstuve, Rheeze

1. Opening
De voorzitter, Enrico Hans, opent de vergadering door iedereen welkom te heten.
De heer de Vries woont deze ledenvergadering bij namens de gemeente Hardenberg.
2. Notulen vorige ledenvergadering
Hoewel de notulen van de vorige ledenvergadering niet voorhanden zijn, worden ze
goedgekeurd. In het vervolg zullen de notulen toegevoegd worden aan de uitnodiging
voor de ledenvergadering/nieuwsbrief.
N.a.v. de notulen van de vorige ledenvergadering:
– De gemeente heeft het verzoek om de groencontainer terug te laten komen
afgewezen.
– Het pontje blijft onderwerp van discussie.
– We willen graag van alle leden een e-mail adres voor het sturen van uitnodigingen,
etc.
3. Financieel verslag
– De kascontrole is uitgevoerd door Carolien Postema en Esther v.d. Veen en
akkoord bevonden.
– Er wordt nogmaals aangegeven dat het bedrag op de ‘spaarrekening schoolbestuur’
alleen besteed mag worden aan cursussen en onderhoud van de AED’s. Over een
aantal jaren zal deze pot leeg zijn en we moeten er dus over nadenken hoe de kosten
voor de AED’s dan betaald gaan worden.
4. Nieuwsbrief
– Betalen contributie per automatische incasso wordt nogmaals onder de aandacht
gebracht.
– N.a.v. het schema ‘onderhoud wegen’ wordt het volgende opgemerkt: Marsweg
(gedeelte): Het stuk vanaf de bocht naar het pontje naar waar je de dijk opgaat is erg
slecht, er wordt voorgesteld om i.p.v. de Peppelweg de Kampweg op te nemen in het
schema.
– Eind van de Veldbrakenweg is erg slecht. PB heeft dit al doorgegeven aan de
gemeente en zal dit blijven volgen.
– Is er al iets bekend over het voetpad langs de Vecht? Begin september komt men
met de plannen hoe de Vecht moet/zal gaan stromen en dan wordt ook meer bekend
over het voetpad.
– Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen heeft een Facebook-pagina. Foto’s zijn welkom.
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5. Bestuurswisseling
Dit jaar zijn aftredend Enrico Hans, Marike Kremer en Bert Lennips.
Door het bestuur worden de volgende kandidaten voorgedragen: Gert Lenters,
Suzanne Potgieter, beiden helaas deze avond afwezig, en Herman van der Veen. Er
zijn geen bezwaren ingediend en dus worden zij van harte welkom geheten in het
bestuur.
6. Rondvraag/mededelingen
– Inzameling plastic: Er wordt voorgesteld een vaste bijdrage te vragen.
– Een compliment aan het bestuur in het bijzonder voor de aandacht voor kinderen.
– Er wordt voorgesteld de snelheid in de kern van Rheeze en de ring om de
Oldemeijer te verlagen naar 30 km per uur.
– Fietspad in Rheeze doortrekken. In verband hiermee heeft het bestuur bij de
gemeente aangedrongen op een betere belijning op het wegdek.
– Het volgende wordt onder de aandacht gebracht: “Nacht van de nacht”: Er wordt
verzocht om de lichten uit te doen (voor zover mogelijk).
– Er is een boek uitgebracht met schilderijen van Thijs Buit. Door Enrico Hans wordt
opgemerkt dat bij het werkbezoek van de gemeente een bezoek is gebracht aan de
heer Buit.
– Stichting “Gift voor een Gift”. 10% van de opbrengst gaat naar een goed doel.
– In het verleden is al eens gesproken over verlichting aan de Marsweg. Dit wordt
nogmaals onder de aandacht gebracht. Verder worden in dit verband genoemd het
fietspad Schalmaatdijk en de afslag naar het pontje.
7. Slutiing
De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze houdt Evert Jansen een presentatie over inbraakpreventie

Handtekening Voorzitter

Handtekening Secretaris
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Inzameling Landbouwplastic en Stretchfolie
Net zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer landbouwplastic in gaan zamelen.
De container zal op 9 April weer bij de fam. Pullen Rheezerweg 113 staan.
Nieuw is dat er dit jaar ook een container staat 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

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 2015 en januari 2016 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
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Georganiseerde activiteiten 2015
Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei
activiteiten georganiseerd.
Het begon op 24 maart met de ledenvergadering.
Wat een interessante en leerzame avond was de ledenvergadering, dankzij ex- inbreker
Evert Jansen!
Hij drukte ons met de neus op de feiten door foto's te laten zien die hij 's middags in
Rheeze en Diffelen gemaakt had. Openstaande ramen en deuren.
Schuren, en zelfs huizen die hij binnen gewandeld was, zonder dat iemand het merkte.
Hoog tijd voor preventie!
Op dinsdag 2 juni werd de fietspuzzeltocht gehouden.
Ondanks het twijfelachtige weer toch nog een super mooie opkomst van 30 Rheezernaren
en Diffelenaren die de wind durfden te trotseren! Het werd een avond vol gezelligheid,
sportiviteit, en natuurlijk de strijd om de felbegeerde taart...
Die ging deze keer met een halve punt verschil naar de groep van Veurink en Op de Haar.
Welverdiend en geniet er van!
De tweede prijs was voor de familie Zagers, en de derde prijs voor Gerko en Jolande
Hutten met hun vier kinderen.
Na afloop nog even gezellig wat drinken samen en de kinderen konden in de indoor
speeltuin van Camping 't Veld nog even verder spelen. Al met al een geslaagde avond!
Op 27 juni hadden we de kindermiddag.
Bijna 30 kinderen uit Rheeze en Diffelen hebben genoten van een super gezellige
kindermiddag. Heerlijk gezwommen bij sprookjescamping de Vechtstreek, een patatje
eten, nog meer zwemmen en nog even een lekker ijsje... een geweldig leuke dag!
Op 19 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.
Zaterdag 26 september was het Kijkje achter de schermen.
Deze morgen begon met een kop koffie bij de fam. Flim van “het Veerhuus”. We waren
met ongeveer 20 personen welke werden rondgeleid in hun theeschenkerij met
snorfietsverhuur.
Hierna gingen we naar aspergeboerderij “het Nijenhuis”. Hier werden hartelijk ontvangen
door Jan Nijhuis en mochten we uitgebreid een kijkje in hun nieuw onderkomen nemen.
Ook werd de rest van dit prachtige bedrijf bekeken werd verteld over de historie en werden
er heerlijke aspergegerechten geproeft. Al met al een zeer geslaagde dag.
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Vrijdag 12 Februari was het Schaatsuitje.
Vrijdag 12 Februari zijn we met een 20 personen naar Enschede geweest om onze
schaatskunsten weer onder de knie te krijgen. Het was een succes. Met 4 auto’s zijn we
afgereisd en bij aankomst konden we eerst genieten van koffie of warme chocolademelk.
Jonge en oudere inwoners hebben genoten van dit mooie sportieve uitje. Gezien de
verdubbeling van het aantal inwoners die deelnamen, zien we het ook voor volgend jaar
weer tegemoet om dit schaatsuitje weer te organiseren en hopen dat er nog veel meer
meegaan.
Verkeersactie
Zoals jullie hebben kunnen zien aan de digitale borden met snelheidsweergave hadden we
begin oktober weer een verkeersactie met behulp van de kinderen uit Rheeze en Diffelen
gepland, dit is echter niet doorgegaan omdat de agenten die ons hierbij zouden helpen 's
ochtens niet kwamen opdraven door een fout in de communicatie.
Wij hebben besloten dit in het voorjaar nog een keer te over te doen.

Vooruitblik 2016
Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda:
21 mei:

Viswedstrijd op het oude vertrouwde stekje, bij de “Vechtvallei”

7 juni:

Fietspuzzeltocht.

25 juni:

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

eind sept:

Kijkje achter de schermen bij houthandel Woertink en camping “de
Oldemeijer”

24 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 aangedragen het slechte
onderhoud van de wegen, grasklinkers en slechte fietspaden.
Voor het ingeplande onderhoud hebben we het volgende toegezegd gekregen.
 Het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag op een gedeelte van de Marsweg
 De slijtlaag op de Rheezerweg wordt in mei/juni dit jaar opnieuw aangelegd omdat
deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen. In het najaar zal de belijning dan opnieuw
aangebracht worden.
 Het aanbrengen van een slijtlaag op de Grote Beltenweg tussen de Rheezerweg en
de Lariksweg
 De gemeente Hardenberg gaat in samenwerking met SBB onderhoud plegen aan
de Oldemeijerweg
 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.
 Het is (nog steeds) mogelijk om zelf graskeien te leggen, bv naast of tegenover
inritten, waarbij de gemeente zorgt voor levering? De gemeente beoordeeld
eventuele aanvragen wel vooraf. Hieromtrent kan rechtstreeks contact worden
opgenomen met dhr. H. Essing van de buitendienst. Hij bereikbaar via mail:
henk.essing@ommen-hardenberg.nl of telefoon: 0523 289681.
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Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen

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 i
Rheeze
06-252 916 72
hwoertink@live.nl

Nicolien vd 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
arjan.veurink@planet.nl

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

Suzanne Potgieter
Grote Esweg 18
Diffelen
06-128 845 47
suzannehutten@hotmail.com
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