Buurtvereniging Ruitenveen
secr. Gerry Scholten
Ruitenveen 26a
7711 DJ Nieuwleusen

Jaaroverzicht 2011
Ledeninformatie
Onze buurtvereniging telde op 31 december 2011 239 leden,
verdeeld over 79 huishoudens.
Daarvan zijn 57 personen jonger dan 18 jaar en 182 personen
ouder dan 18 jaar.
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Arend-Jan Schuurman
Ruitenveen 30
tel: 0529 - 483936
email: aj-schuurman@planet.nl
Gerrie Scholten
Ruitenveen 26 A
tel: 0529 - 481846
email: bonen@hotmail.nl
Hetty Ekkelenkamp
Staphorsterweg 3
tel: 0529 - 481563
email: hettyjannes@hetnet.nl
Luuk Snijder
Westeinde 116
tel: 0529 - 484052
email: luuksnijder@sallandxs.net
Henny Ruinemans
Westeinde 150
tel: 0529 - 483747
email: hennyruinemans@hotmail.com
Marinus Seinen
Ruitenveen 16
tel: 0529 - 482203
email: mwseinen@hotmail.com
Bennie Middelkamp
Ruitenveen 23 A
tel: 0529 - 483099
email: info.bennie@xs4all.nl
Karolien Grooteboer
Ruitenveen 13
tel: 0529 - 482960
email: karolien_1@hotmail.com
Reinie Pals
Westeinde 148
tel: 0529 - 458029
email: reinie_pals@hotmail.com

Het bestuur is het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest en
er is regelmatig afstemming met elkaar gezocht om alles zo
goed mogelijk te regelen.
Het bestuur heeft u drie keer bij een geboorte
vertegenwoordigd, 6 keer bij een huwelijksjubileum en 1 keer
bij een overlijden van een oud buurtbewoner.
In 2011 hebben we 4 nieuwe gezinnen/personen welkom geheten.

Evenementen
11 januari:
Ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie. Al vanaf de oprichting
wordt er aan het begin van het nieuwe jaar een
ledenvergadering georganiseerd met aansluitend een bingo.
Er waar weer hele mooie prijzen te winnen.
De hoofdprjzen zijn gewonnen door Hielke Pals,Henk Prins,
Hilko Tempelman en Arno Hekman.
18 februari:
Bowlingavond. Met een luxe dubbeldekker van Gebo Tours zijn we
met 75 personen naar Bowlingcentrum Oortwijn in Heino geweest.
Bij de dames is de 1e prijs gewonnen door Karin Klomp, de 2e
prijs door Hetty Ekkelenkamp en de 3e door Jenneke Lindeboom.
Bij de heren ging Arjan Visscher met de 1e prijs naar huis,
gevolgd door Herman Grooteboer en Hielke Pals.
Febr./mrt
Schiettoernooi.Door een aantal buurtgenoten die het visier
altijd goed op scherp hebben staan is er ook dit jaar weer
deelgenomen aan het recreatieve schiettoernooi van de
Schietvereniging Nieuwleusen.
28 mei:
Hand in Hand Voetbaltoernooi. Hiervoor hadden we een sterk
jong team samengesteld met als resultaat een 2e plaats.
1 juli
Buurtbarbeque. De buurt barbecue is jaarlijks ons
topevenement. Hieraan hebben dit jaar maar liefst 129 personen
deelgenomen.
Vooraf hebben nog een aantal sportievelingen een rondje kloot
geschoten.
6 juli
Kindermiddag Met 22 kinderen en een aantal begeleidende ouders
zijn we naar de Flierefluiter in Raalte geweest. De kinderen
hebben hier een hele vermakelijke middag gehad.
10 september
Oranjefeest. Ter ondersteuning van de activiteiten van de
oranjevereniging hebben 11 vrijwilligers uit onze buurt
meegeholpen in de catering van de Oranjefeesten. De bijdrage
Met de bijdrage die daarvoor is ontvangen is de verenigingskas
gespekt.

28 oktober
Megapiratenfeest. Tijden het megapiratenfeest hebben 15
vrijwilligers geholpen in de catering. De ontvangen
vrijwilligersvergoeding is ook in onze kas terecht gekomen.
25 november.
Spooktocht. Met gezamenlijk geregeld autovervoer durfden het
22 personen aan om deel te nemen aan een spannende spooktocht
bij De Wildzang in Ommen.
Overige aangelegenheden.
Het bestuur heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om een 24 uurs bereikbare AED voorziening te
plaatsen in onze buurt.
In september hebben we tijdens de muntjesactie bij de Plus
supermarkt Bakker voor ons plan € 500,-- ontvangen om de
aanschaf mogelijk te maken.
Ook heeft school haar medewerking toegezegd en wil het nieuw
in onze buurt gevestigde bedrijf Quick Rack, hieraan een
ondersteuningsbijdrage verlenen.
Bij de stichting Molen Massier bestaan nu ook gedachten over
de aanschaf van een AED apparaat. Afgesproken is om hierbij
het komende jaar verder samen op te trekken.
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