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Beste buurtgenoten, 

 

Hopelijk zijn we 2014 allemaal goed en gezond begonnen. 

Hierbij een terugblik naar 2013, om te zien wat we zoal gedaan hebben en wat er 

gebeurd is binnen onze buurtvereniging. 

 

Ledeninformatie: 

 

Op 31 december 2013 telde onze buurtvereniging 80 adressen met leden en 14 

donateurs. 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar drie keer vergaderd, ook is er diverse keren 

telefonisch of per mail contact geweest om alles zo goed mogelijk te regelen.   

Karolien Grooteboer gaat wegens verhuizing het bestuur verlaten, zij wordt 

opgevolgd door Rita Wever. 

 

Bij 10 buurtbewoners hebben we een fruitmandje/attentie gebracht en rond de 

kerstdagen is er bij 10 leden/gezinnen van 75 jaar en ouder een kerstbakje 

bezorgd, gemaakt door Mineke Tempelman. 

Ook hebben we een attentie gebracht bij de fam. de Groot voor de vernieuwde 

Albert Hein winkel. 

 

Overleden op 4 april H. Tempelman-Kleen Scholten en op 8 juni 

D. Brouwer-Hersevoort. 

 

Bij Herman en Karin Grooteboer is 17 september een jongetje geboren: 

Stijn Diederik. 

 

28 juni zijn Marinus Seinen en Angelique Seigers getrouwd. Ze zijn gaan wonen 

aan het Ruitenveen 16.  
 

11 mei vierden Jan en Alie Pot hun 25 jarig huwelijksfeest.  Dinus en Jannie 

Brinkhuis waren 14 november 40 jaar getrouwd,  evenals Ria en 

Jan Willem Seinen op 14 december, en Johan en Jannette Suur waren  

28 december 40 jaar getrouwd. 

 

 

 



 

G. Spijker (Westeinde 152) is verhuisd naar Grote Markt 33 en 

Simone Scholten (Ruitenveen 26a) is gaan samenwonen met haar Lesley en 

verhuisd naar Westeinde 66. 

 

De fam. Epping en de fam Lubbers (Westeinde 59) hebben bedankt als lid. 

 

Evenementen: 

 

29 januari:  Zoals gewoonlijk zijn we 2013 begonnen met de  

ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie. Aansluitend werden enkele rondjes bingo 

gespeeld. De bingo werd verzorgd door Luuk Snijder. Velen gingen met een leuk 

prijsje naar huis, de hoofdprijzen (dinerbonnen aangeboden door de fam. Suur) 

werden gewonnen door Roelie Hekman en Jouk Boer. 

De boodschappentassen (aangeboden door de C1000 en Plus Bakker) werden 

gewonnen door Henny Ruinemans en Wim van der Veen. 

1 maart:  bowlingavond.  Met 83 personen gingen we met de bus  naar 

Bowlingcentrum Oortwijn in Heino.  De 1e prijs bij de dames werd gewonnen door 

Karin Grooteboer, de 2e prijs door Jennelien Reuvers en de 3e prijs was voor Hilleen 

Russcher.  Bij de heren ging de 1e prijs naar Bert Klomp, de 2e naar Dennis 

Stegerman en de 3e prijs werd gewonnen door Robbin Bekedam. 

14 maart:  schiettoernooi.  Aan dit gezellige toernooi deden diverse teams mee, 

helaas niet in de finale. 

30 mei:  informatieavond over de mogelijke aanleg van de glasvezelkabel. 

Deze avond werd gehouden in de Zorgboerderij (fam. Visscher) en verzorgd door 

Nieuwleusen Synergie. 

15 juni:  hebben we met enkele teams deelgenomen aan het PlusBakker 

Volleybaltoernooi. Helaas geen finaleplaats. 

21 juni:  buurtbarbecue.  Dit jaar bezochten 139 buurtgenoten/donateurs de 

gezellige barbecueavond.  Hieraan vooraf was er gelegenheid om te klootschieten.  

7 september:  oranjefeest.  Een team van 15 vrijwilligers hebben meegeholpen bij 

de catering en ontvingen hiervoor een vergoeding (voor de buurtvereniging). 

20 september:  de kindermiddag. 15 kinderen en 4 begeleiders hadden een  

leuke middag bij de Flierefluiter in Raalte. 

12 december:  workshop.  Dit jaar hebben we voor het eerst met 14 dames 

kerstbakjes gemaakt in de schuur van de fam. ten Klooster, o.l.v. van onze 

buurtgenoot  Mineke Tempelman.  

 

 



 

Mededelingen: 

 

� de AED is geplaatst, een aantal buurtgenoten hebben een cursus hiervoor 

gevolgd 

� vanwege te weinig belangstelling ging het Hand in Hand toernooi wederom 

niet door 

� de buurtvereniging heeft zelf “klootschietatributen” aangeschaft, deze mogen 

door de leden gebruikt worden. 

 

Contactpersonen: 
 

Schiettoernooi:   Luuk 

Plus Bakker Volleybaltoernooi: Bennie  

Hand in Hand:   Jurrian Schuurman  (06-12330581 of 

                                    jurrianschuurman@hotmail.com) 

Speeltuin:   Bennie 

Hulp bij tentfeesten:  Gerrie 

Klusdag:   Ronald 

Tentgebruik:   Gerrie 

Klootschietgebruik:  Luuk 

 

Mocht er iets zijn, wil je informatie, of heb je suggesties,  bel of mail dan met één 

van de bestuursleden, de gegevens staan hieronder en op de website: 

www.ruitenveen.nl  waar ook de laatste nieuwtjes en activiteiten te vinden zijn. 

Met z’n allen zullen we proberen om er weer een fijn jaar van te maken! 
 

 

Met een groet van het bestuur: 

 

Hetty Ekkelenkamp: 0529-481563 hettyjannes@hetnet.nl 

Ronald ten Klooster: 0529-485570 klobo@hetnet.n 

Bennie Middelkamp: 0529-493099 b.middelkamp@xs4all.nl 

Henny Ruinemans: 0529-483747 hennyruinemans@hotmail.com 

Hilleen Russcher: 0529-485722 h.russcher@live.nl 

Gerrie Scholten:  0529-481846 bonen@hotmail.com 

Marinus Seinen:  0529-482203 mwseinen@hotmail.com 

Luuk Snijder:  0529-484052 luuksnijder@sallandxs.net 

Rita Wever:  0529-481123 rita.wever@kpnmail.nl 

 


