Jaarverslag 2009.
Laten we in gedachten even teruggaan naar het jaar dat achter ons ligt, 2009, en
even bekijken wat we dat jaar zoal gedaan hebben als buurtvereniging.
Onze buurtvereniging zag er op 31 december 2009 als volgt uit:
verdeeld over 78 huishoudens telden we 237 leden, waarvan er 68 jonger zijn dan 18
en 169 leden ouder dan 18 jaar.
Het bestuur is het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest en er is diverse malen
telefonisch contact geweest om alles zo goed mogelijk te regelen.
Evenementen.
5 januari:
We zijn zoals gewoonlijk begonnen met een ledenvergadering. Aansluitend hierop
een nieuwjaarsreceptie en bingoavond. De bingo werd verzorgd door Arend Jan
Schuurman. De hoofdprijzen gingen naar Bert Klomp en Janny Grooteboer. Hilko
Tempelman en Evert Jan Holsappel gingen er met een dinerbon van De Troubadour
vandoor. Verder waren er veel mooie prijzen te winnen.
19 februari:
Er zijn 71 personen meegeweest naar de bowlingavond bij Jansen in Lemelerveld.
Het was wederom een succes dat de middelbare scholieren ook mee mochten. De
eerste prijs bij de heren ging naar Arne Reuvers, tweede prijs Rene Spin en de derde
prijs was voor Rob van der Veen. Bij de dames was de eerste prijs voor Christina
Hoes, tweede prijs Reinie Pals en de derde prijs was voor Janny Stegerman.
20 maart:
De geplande GPS tocht van november 2008 werd wegens slechte
weersomstandigheden in maart gehouden. Aan deze tocht deden 40 buurtgenoten
mee. De tocht was leuk, maar best wel moeilijk.
27 mei:
De kindermiddag, een gezellige middag bij de Flierefluiter in Raalte. Er gingen 22
kinderen mee en 6 begeleiders.
13 juni:
Het Hand in Hand toernooi. Hier zijn we behoorlijk bovenaan geëindigd.
20 juni:
Het volleybaltoernooi van Plusmarkt werd vertegenwoordigd door twee teams uit
onze buurtvereniging.
Juni:
Onze vernieuwde website (www.ruitenveen.nl) is in de lucht gebracht. Bennie
Middelkamp en Arie Koetsier hebben er iets moois van gemaakt.
26 juni:
De barbequeavond werd bezocht door 152 personen, hieraan vooraf kon men
deelnemen aan een klootschiettochtje.

Omdat de informatieve avond (najaar) matig werd bezocht, laten we deze niet meer
doorgaan.
Voorts heeft onze buurtvereniging weer deelgenomen aan het recreatietoernooi van
de Schietvereniging Nieuwleusen.
De speeltuin is helemaal opgeknapt. Een aantal buurtgenoten heeft hier veel vrije tijd
ingestoken. Het ziet er dan ook perfect uit. Tevens zijn de ballenvangers geplaatst en
is het voetbalveld opnieuw ingezaaid.
We hebben afgelopen jaar een kerstbakje bezorgd bij zes gezinnen van 75 jaar en
ouder en bij de fam. Suur.
Ook hebben wij u dit jaar twee keer bij geboorte, vijf keer bij huwelijksjubileum en één
keer bij overlijden vertegenwoordigt.
Acht personen kwamen in aanmerking voor een fruitmandje of andere attentie.
We konden vier nieuwe families verwelkomen, de fam. van der Bruggen, fam.Kragt,
en twee keer fam. Klomp, en hebben afscheid genomen van de fam. J. Kragt
(Ruitenveen).
Hopelijk zijn we met ons allen 2010 goed en gezond begonnen. Mocht er iets zijn bel
of mail dan gerust naar één van de bestuursleden. Graag willen we dat alle post naar
het secretariaat (Gerrie Scholten) gaat. Met ons allen zullen we weer proberen er het
beste van te maken.
Secretaris: Gerrie Scholten-Bonen.

