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Dit is de vierde Ruiterstraat Nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat de Nieuwsbrief elk seizoen
verschijnt. Omdat niet alle bewoners even gemakkelijk met internet omgaan, wordt de
Nieuwsbrief op papier thuis bezorgd. Behalve actualiteiten in en rond de straat zal er in de
Nieuwsbrief ook verwezen worden naar bezienswaardige en lezenswaardige onderwerpen op
website www.ruiterstraat.nl Hierboven een sfeerplaatje van de Ruiterstraat tijdens het
straatfeest, in Spaanse stijl, in september 2006.

Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nie
Zomerborrel 2018
Traditiegetrouw is er na de grote vakantie weer de zomerborrel bij Paul en Hanneke.
Iedereen in de Ruiterstraat is van harte welkom voor koffie, thee en een borrel. De datum is
zondag 26 augustus 2018 om 19.00 uur. Uiteraard zijn ook de kinderen welkom. Zoals elk
jaar is er een kleine expositie van iemand uit de straat. Carly Edens heeft prachtig werk in
keramiek en brons. Het is te zien tijdens de borrel. Fijn als iedereen weer komt. Laat even
weten als je er niet bij kan zijn.

Privé gegevens
Er is volop discussie over de privacy-wetgeving. De regels gelden ook voor de website van de
Ruiterstraat. Elke bewoner heeft afgelopen week het volgende bericht gekregen: Graag wil ik
vragen nog eens naar de gegevens te kijken die over jullie op de website staan. Indertijd
hebben jullie daarmee ingestemd maar mogelijk is je mening veranderd. Mochten er passages
zijn die je liever veranderd ziet, laat dat even weten. Wij passen dan de tekst aan naar jullie
wensen.

Geslaagd
Vier bewoners van de Ruiterstraat zijn geslaagd voor hun eindexamen. Inte de Groot, Anne
Benschop en Iris Benschop zijn geslaagd voor het Gymnasium B. Inte gaat voor een jaar in
Amerika (Linfield college, Mc Minnville, Oregon) studeren. Anne en Iris hebben beiden hun
examen cum laude gehaald. Ze gaan geneeskunde studeren in respectievelijk Utrecht en
Rotterdam. Joeri Vos is geslaagd voor het TL-examen op het Cambium. Proficiat alle vier.

Johan de Jongh
Op de zomerborrel van vorig jaar heeft iedereen kennis kunnen maken met de partner van
Hennie Timmer (Ruiterstraat 37), Johan de Jongh. Sinds enige maanden woont hij nu ook
officieel in de straat. Johan de Jongh is geboren op 05-07-1965 in Gameren. Van 1989 tot
begin 2017 woonde hij in Well. Hij heeft drie zonen (1990, 1992 en 1997). Hij is vanaf zijn 21
ste werkzaam in de autobranche waar hij bij diverse bedrijven operationele en
managementfuncties bekleedde. Sinds 2008 werkt hij als zelfstandige binnen die branche
waarbij vooral de after sales zijn werkgebied is. Zijn website is www.jonghmotivesupport.nl

Dit moet je lezen op de ruiterstraat website webs
Hoe ziet je dak er uit?
Hoe ziet mijn huis er uit aan de bovenkant? De fotograaf van de website heeft alle daken van
de Ruiterstraat in beeld gebracht. Hij heeft gefotografeerd vanuit dakgoten, dakramen en
vanaf de toren. Er zijn allerlei soorten daken, goten en schoorstenen. In het menu kun je
klikken op ‘Daken van de Ruiterstraat’ en je eigen dak opzoeken. In het menu van de website
vind je ook alle tuinen van de Ruiterstraat en de achterkanten van de huizen van de
Ruiterstraat. De moeite waard om te kijken.

