1. BUURTVERENIGING RUITENVEEN
2. Jaaroverzicht 2006
van de voorzitter,

Het jaar 2006 ligt al weer achter ons. Wanneer het goed gaat, dan hebben we ook
vaak het gevoel dat de tijd razendsnel gaat. Je kunt de tijd niet tegenhouden en je
kunt de tijd ook maar één keer besteden. Wanneer ik terugkijk op de besteding van
het afgelopen jaar, dan kom ik tot de conclusie dat het een goede tijd is geweest voor
onze buurt. In een tijdsbestek van een jaar gebeuren er natuurlijk altijd dingen die
minder plezierig zijn, maar in z’n algemeenheid durf ik toch te stellen dat 2006 een
goed jaar is geweest voor onze buurt. In menselijk opzicht is ons veel verdriet
bespaard gebleven. Het positieve heeft ook bij het organiseren van de
buurtactiviteiten duidelijk de boventoon gevoerd. De activiteiten kenden allemaal een
goede deelname. Vorig jaar om deze tijd gaf ik aan dat we op zoek moesten naar een
vervangende tent voor onze oude fietsenstallingtent. Deze zoektocht heeft ons het
afgelopen jaar behoorlijk beziggehouden. Toen we dachten dat we goede zaken
gedaan hadden, kwam aan het licht dat we te maken hadden met een malafide
verkoper. Het resultaat was uiteindelijk dat er bij dat bedrijf niets was te halen, en
dus ook geen tent. Voordat we nu opnieuw de tentenmarkt op gaan, willen we eerst de
financiële afwikkeling van de subsidieaanvraag van het buurtplein bij de provincie
Overijssel afwachten. De financiële verantwoording hiervan hebben wij samen met de
school direct na de zomervakantie afgerond en aangeleverd bij de provincie. De
afwerktijd van de provincie loopt echter door tot 14 maart 2007. Ook bij de
provincie kunnen ze de tijd maar een keer besteden, dus u begrijpt dan uiteraard dat
we nog even geduld moeten hebben.
Terugkomend op het positieve wil ik toch ook even melding maken van het positieve
geluid dat we te horen kregen op kerstavond. Niet alle buurtgenoten zullen dit
meegekregen hebben, maar de Broederband heeft toen op het Ruitenveen een mooie
passende “nachtelijke” kerst serenade ten gehore gebracht voor onze buurtgenoten.
Deze geste is door de buurt heel goed ontvangen en zeker voor herhaling vatbaar.
Het buurtplein hebben we al.
Ik eindig mijn voorwoord ook graag positief, door jullie ook namens het gehele
bestuur een voorspoedig en gezond 2007 toe.
Arend Jan Schuurman

Leden informatie.

De buurtvereniging telde op 31 december 2006, 232 leden.
De jeugd is gelukkig nog goed vertegenwoordigd. 62 personen zijn namelijk nog jonger
dan 18 jaar.
Ook al zijn we allemaal een jaartje ouder en sommigen ook grijzer geworden,
percentage-gewijs houden we de vergrijzing nog aardig uit de buurt.
Onze buurtvereniging telt 79 huishoudens.

Geboorten:

Er is gedurende het hele jaar een nieuwe buurtbewoner ter wereld gekomen, te weten
Rinse Arje Visscher. Hij is de zoon van Arjan en Agnes.

Huwelijk/(huwelijks)jubilea:
Op 19 mei 2006 zijn Hendrik Compagner en Henriët Grooteboer in het huwelijk
getreden.
Op 12 oktober 2006 heeft Herick Zondervan aan Jennie Meulenbelt het jawoord
gegeven.
De beide echtparen zijn in onze buurt gaan wonen.

Volleybal.

Op 17 juni vond het jaarlijkse Plusmarkt Lip volleytoernooi plaats.
Daar hebben we met een damesteam en met een gemengd team aan meegedaan. Het
was desondanks een hele gezellige en sportieve dag. Het weer was perfect en veel
buurtgenoten kwamen even een kijkje nemen naar de sportieve verrichtingen van hun
buurtvolleyballers.
Wanneer je meer wilt weten over de volleybalmogelijkheden in onze buurt informeer
dan even bij Dicky Kragt of bij Christina Hoes want in het winterseizoen doen er ook
twee teams mee aan de recreanten zaalvolleybalcompetitie die wordt gehouden op
vrijdagavond.

Schieten.

De buurtschutters hebben ook weer deelgenomen aan het jaarlijkse recreatie
toernooi voor verenigingen en bedrijven van de schietsportvereniging Nieuwleusen.
Het team Ruitenveen heeft geen finaleplaats gehaald.
Is schieten ook iets voor jou, neem dan contact op met Jan Kragt.

Voetbal.

De voetballers uit onze buurt hebben op 20 mei deelgenomen aan het Hand in Hand
toernooi. Op voetbalgebied was er een goede prestatie geleverd. Nog net geen
podiumplaats, maar wel 4e en geen enkele wedstrijd verloren. Voor 2007 zijn de
verwachtingen hooggespannen. Coach Gerrit Stegerman droomt al voorzichtig aan een
plek op het ereschavot.
Het inschrijfgeld en de verdere opbrengst van dit toernooi komt volledig ten goede
van gehandicapte inwoners van Nieuwleusen en omgeving.
Meer informatie over dit toernooi is te verkrijgen bij Gerrit Stegerman.

Bingo-avond.

Na afloop van de ledenvergadering op 16 januari 2006, hebben bijna 60 buurtgenoten
deelgenomen aan de jaarlijkse bingo. Omdat onze vaste bingomaster Martin Meesters
verhinderd was, heeft Arend Jan Schuurman de bingo getallen opgelezen.
De (hoofd)prijzen waren mede beschikbaar gesteld door de families Pals en Suur en
door de C1000.
De hoofdprijs van de avond is in de wacht gesleept door Jesper Potjes.

Bowling-avond.

Op 23 februari is er weer een bus met 69 buurtgenoten naar Bowlingcentrum Zaal
Jansen in Lemelerveld geweest.
Iedereen heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk kegels om te kegelen.
De winnaars waren bij de mannen:
1. Remco Emmink
2. Dennis Stegerman
3. Jan Kragt.
Bij de dames waren de prijswinnaars:
1. Hetty ekkelenkamp
2. Sonja Scholten
3. Janny Stegerman.

Koninginnedag – Zeskamp
Op 29 april heeft de buurtvereniging met één team meegedaan aan de door de
oranjevereniging georganiseerde zeskamp. De buurtvereniging heeft zich ook bij dit
evenement van de goede kant laten zien.
Ons credo was: meedoen is belangrijker dan winnen.

Kindermiddag.

28 kinderen uit onze buurt zijn onder begeleiding van 7 moeders op 31 mei 2006 naar
de Flierefluiter in de buurt van Raalte geweest.
De Flierefluiter is een waar kinderparadijs en de kinderen hebben zich er dan ook
perfect vermaakt.

Barbecue-avond.

De voorbereiding van de barbecue was nieuw en ook nog al hectisch, doordat de tent
die we in goed vertrouwen hadden gekocht in Friesland niet zoals beloofd werd
afgeleverd. Gelukkig hebben we in onze buurt altijd wel een paar creatievelingen die
ons uit de nood hebben geholpen.
Met dank aan Henk en Hilleen Russcher kon er toch nog een tent geregeld worden,
zodat onze eerste barbecue op het nieuwe buurtplein toch nog gehouden kon worden.
De weersomstandigheden waren goed en ruim honderd buurtgenoten hebben dan ook
tot in de kleine uurtjes genoten van een barbecue hapje en een drankje op het nieuwe
buurtplein.
Voorafgaand aan de barbecue hebben veel buurtgenoten nog meegedaan aan een
fietspuzzeltocht.

Fietszaterdag.
Aan de fietszaterdag die op zaterdag 16 september is gehouden met start en finish
op het buurtplein, hebben maar 40 personen deelgenomen. Er waren twee routes
uitgezet. Eén van 30 km en één van 60 km.
Na afloop was er nog de gelegenheid om op het plein dat ingericht was met wat zitjes
nog wat na te praten onder het genot van een drankje.

Informatie-avond.

Onze jaarlijkse informatieve avond was een “koffievisite” onder leiding van de dames
Kreule en Hengeveld.
Op 31 oktober hebben onze buurtgenoten in De Troubadour oude herinneringen
opgehaald bij een diapresentatie over het verleden van onze buurt.

website

De buurtvereniging is ook in 2006 met zijn tijd meegegaan.
We zijn nu ook aanwezig op het world wide web van internet. Dit hoogstandje is
mogelijk gemaakt door onze buurtgenoot Jannes Ekkelenkamp.
Het resultaat kunt u bewonderen op www.ruitenveen.nl

Geplande activiteiten in 2007.

Maandag 31 januari 2007 ledenvergadering
Maandag 31 januari 2007 bingo avond.
Woensdag 28 februari 2007 Bowlingavond bij Bowlingcentrum zaal Jansen in
Lemelerveld.

3.

Bestuur van de Buurtvereniging Ruitenveen

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Jeugdlid
Jeugdlid

: Arend Jan Schuurman, Ruitenveen 30, tel.: 483936
: Gerrie Scholten, Ruitenveen 26a,
tel.: 481846
: Hetty Ekkelenkamp, Staphorsterweg 3, tel.: 481563
: Gerrit Stegerman, Ruitenveen 34a,
tel.: 481918
: Hilko Tempelman, Ruitenveen 13b,
tel.: 484613
: Henny Ruinemans, Westeinde 150,
tel.: 483747
: Luuk Snijder, Westeinde 116,
tel.: 484052
: Karolien Grooteboer, Ruitenveen 13,
tel.: 482960
: Jory Potjes, Westeinde 136,
tel.: 483280

