
Jaaroverzicht 

2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
secretaris:  Gerrie Scholten-Bonen 
     Ruitenveen 26a 
                   7711 DJ Nieuwleusen   



2 

 

In gedachten gaan we terug naar 2012, het jaar dat achter ons ligt, 
om te zien wat we zoal gedaan hebben en wat er gebeurd is 
binnen onze buurtvereniging. 
 
Ledeninformatie: 
Onze buurtvereniging telde op 31 december 2012 
239 leden, verdeeld over 80 gezinnen, waarvan 184 leden ouder 
en 55 jonger dan 18 jaar. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd, ook is er 
diverse keren telefonisch of per mail contact geweest, dit om alles 
zo goed mogelijk te regelen. Ronald ten Klooster is onze nieuwe 
voorzitter, hij kwam in plaats van Arend Jan Schuurman.  
 
Bij vijftien buurtbewoners hebben we een fruitmandje gebracht en 
rond de kerstdagen is er bij tien leden/gezinnen van 75 jaar en 
ouder een kerstbakje bezorgd, deze waren dit jaar gemaakt door 
onze buurtgenoot Mineke Tempelman.  
 
Bianca van der Kolk en William van der Veen zijn gaan wonen aan 
het Westeinde 144, Ben Dunnink aan het Westeinde 168 en lid 
geworden van onze buurtvereniging. 
 
14 december j.l. waren Gert en Johanna van der Weide  
40 jaar getrouwd en Roelof en Gré Boverhoff 27 december 50 jaar 
getrouwd. 
 
Bij Arjan en Agnes Visscher is 3 maart een meisje geboren:      
Hanne Jenke.  
 
Marije Ruinemans (Westeinde 150)  is gaan samenwonen met 
haar Arno en verhuisd naar de Weth. van den Berglaan 11. 
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Evenementen:    
25 januari: Zoals gewoonlijk zijn we 2012 begonnen met de 
ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie.  Aansluitend werden 
enkele rondjes bingo gespeeld. De bingo werd verzorgd door onze 
aftredende voorzitter, Arend Jan. Velen gingen met een leuk 
prijsje naar huis maar de hoofdprijzen, dinerbonnen (beschikbaar 
gesteld door de Troubadour), zijn gewonnen door Karolien 
Grooteboer en Hetty Ekkelenkamp, cupcakemaker (ook 
beschikbaar gesteld door de Troubadour) door Karin Spin en de 
boodschappentassen(beschikbaar gesteld door C1000 en Plus 
Bakker) gingen naar Henny Hekman en Hilko Tempelman. 
 
24 februari: bowlingavond.  Met 82 personen zijn we naar 
Bowlingcentrum Oortwijn in Heino geweest. Het was erg gezellig en 
de bus kon op tijd vertrekken! Bij de heren was de 1e prijs voor Dik 
Reuvers, de 2e voor Bert Klomp en de 3e prijs was voor Arno 
Hekman. Bij de dames ging de 1e prijs naar Karin Grooteboer, de 2e 
voor Simone Scholten en de 3e prijs voor Amanda Ekkelenkamp. 
 
8 maart: schiettoernooi. We deden mee met 3 herenteams en 1 
damesteam op dit gezellige toernooi. 
 
23 mei: kindermiddag. Deze leuke middag voor onze 
buurtkinderen was bijna niet doorgegaan omdat er niet genoeg 
begeleiders waren.Uiteindelijk hebben we toch nog vier ouders 
gevonden en gingen we met 14 kinderen naar de Flierefluiter in 
Raalte waar vanwege de hitte zelfs gezwommen werd. 
 
       16 juni: Plus-Bakker-Volleybaltoernooi. Twee teams  
       deden aan dit toernooi mee.  
 
29 juni: buurtbarbecue. Dit jaar hebben 131 mensen de 
barbecueavond bezocht.  Vanaf 19.00 uur kon er een puzzelrit 
worden gefietst. Later op de avond was er voor de liefhebbers 
karaoke. Wederom een gezellige avond. 
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8 september: Oranjefeesten. Een team van vrijwilligers hebben 
meegeholpen bij de catering en ontvingen hiervoor een vergoeding. 
 
9 november: dropping. Aan dit evenement bij Calluna in Ommen 
deden helaas maar 18 buurtgenoten mee. De 1e prijs, een blik snert, 
was voor de groep die binnen 20 minuten terug was. De groep die 
het laatst binnen kwam heeft er 1 uur en 7 minuten over gedaan.   
Na de kop snert werd er nog gezellig nagepraat. 
 
Mededelingen: 
We zijn volop bezig met het realiseren van een AED in onze 
buurtschap. Rita Wever werkt dit project verder uit. 
Ook wordt er binnenkort een informatieavond gehouden over 
glasvezel. Een uitnodiging volgt. 
Wegens gebrek aan belangstelling was er dit jaar geen Hand in 
Hand toernooi. 
 
 
Hopelijk zijn we allemaal 2013 goed en gezond begonnen. 
Mocht er iets zijn, bel of mail dan met één van de bestuursleden, de 
gegevens staan op de website: 
www.ruitenveen.nl  
De post graag naar het secretariaat. 
Met alle buurtgenoten zullen we proberen om er weer een fijn jaar 
van te maken. 
 
 
Het bestuur: 
 
Ronald ten Klooster  Bennie Middelkamp 
Gerrie Scholten  Henny Ruinemans 
Hetty Ekkelenkamp  Marinus Seinen en 
Karolien Grooteboer Luuk Snijder.  
 


