
 
-- De Leuterstok: soms om te janken zo grappig, en soms gewoon om te janken-- 

De Ruiterstok 2.0 
Je hebt het ongetwijfeld meegekregen de laatste tijd:  

Het gaat niet goed met de Ruiterstok 

Het ledental is gedaald tot vrijwel nul. Het 

bestuur en de leiding hebben er alles aan 

gedaan om het weer beter te laten lopen. De 

energie is op en de inspiratie is er uit. Op 25 

januari is er een knalfeest met een zwart 

randje. Daarna levert het bestuur de sleutels in 

en gaat de Ruiterstok dicht…… toch? 

Wat ons betreft niet!  

Wij zijn de actiegroep Ruiterstok 2.0 en vinden het eeuwig 

zonde als de Ruiterstok definitief haar deuren sluit. Volgens 

ons is er zeker bestaansrecht voor de Ruiterstok. Misschien 

wel in een andere vorm. Waarschijnlijk met andere mensen 

in het bestuur en in de leiding. Misschien zelfs op een 

andere, flexibele locatie! Misschien met een opzet die beter 

aansluit bij de wensen van de jeugd en die beter 

“behapbaar” is voor de vrijwilligers. 

Nu kunnen wij dit wel 

menen, maar wij doen dit 

niet voor onszelf. En we 

doen het ook niet alleen. Wij 

hebben het dorp nodig. En 

dat ben jij! 

  

Heb je vragen, opmerkingen 

of ideeën naar aanleiding van 

deze flyer? Mail dan met: 

deruiterstok@gmail.com 

Projectgroep Ruiterstok 2.0 bestaat nu nog uit: Loes, Marloes, Ghislain, Jeroen, Suzanne, Caro en Edwin 



Wat gaan we doen?  

Op 7 februari om 20:00 uur is er een bijeenkomst in de Ruiterstok waarvoor we 

jou hierbij van harte uitnodigen. Met jou bedoelen we: Elke inwoner van 

(ongeveer) 12 jaar en ouder die het met ons eens is. We hebben op die avond 

de input nodig van: 

JEUGD:  we horen graag wat de jeugd wil. 

Vind je het leuk om met je vrienden af  te 

spreken? Heb je daar een “clubhuis” voor 

nodig? Moet er een danskuil zijn, of is een PS4 

veel leuker? Wil je dit 2 avonden in de week? 

Of misschien één keer per maand?? Of 

misschien toch helemaal niet?? 

VRIJWILLIGERS: er zijn mensen nodig om daadwerkelijk de toko 

open te gooien en een leuke avond te organiseren en te begeleiden. 

Dit kunnen (oudere) kinderen zijn, en volwassenen. We zijn op zoek 

naar kartrekkers, en naar mensen die op oproepbasis of met 

regelmaat avonden willen organiseren. 

Zet in je agenda: 
Vrijdag 7 februari 20:00 uur in de Ruiterstok 

Wie: iedereen die de Ruiterstok een warm hart toedraagt en 

daarvoor ideeën heeft en/of daarvoor een bijdrage wil leveren. 

 

Wat is de Ruiterstok en waarom vinden wij het belangrijk dat dit blijft? 
De Ruiterstok is een jeugdvereniging, opgericht in 1969, met als doel om kinderen in de 

leeftijdscategorie 12 tot ca. 16 jaar te vermaken. Vroegâh waren er meerdere lagere scholen 

in het dorp. De Ruiterstok was één van de clubs waarin kinderen elkaar leerden kennen. Op 

elke vrijdag en zaterdagavond was de Ruiterstok geopend. Kinderen kwamen er om te 

socializen, een drankje te drinken en te dansen op de epic beats van John Denver. De 

Ruiterstok werd altijd gerund door jonge mensen, vanaf je 15e kon je in de leiding en daarna 

door naar het bestuur. Met -meestal- tussen de 50 en 150 leden kon je stellen dat de 

Ruiterstok een van de grootste bedrijven in het dorp was. Je kon er dan ook veel leren. Op 

sociaal vlak, met het organiseren van avonden, uitjes en bijvoorbeeld het jaarlijkse kamp. 

Het runnen van een vereniging met ongeveer 6 bestuursleden, 15 leidingleden en 100 

gewone leden was altijd dynamisch en leerzaam. Het was een eer om in het bestuur te 

mogen, en deze vrijwilligersfunctie stond dan ook fantastisch op je CV. Tenslotte, en het 

meest belangrijke: de gezamenlijkheid, de groepsenergie en de hoeveelheid lol die je als lid, 

bestuur en leiding had was gigantisch. 


