
 

 

 

 

 

Voorwoord 

Sinds 1 november ben ik pachter van het mooie nieuwe dorpshuis De Ruyten in Froombosch, dit 

bevalt heel goed. Er liggen echter nog wel enkele uitdagingen te wachten, de grootste is misschien 

wel hoe ik alle inwoners van Froombosch kan bereiken. Tijdens mijn gesprekken met inwoners is de 

Ruitentikker vaak voorbij gekomen, zelf heb ik hem nooit gelezen. Maar op de reacties van inwoners 

afgaand vinden veel het spijtig dat hij verdwenen is.  

Door deze nieuwsbrief wil ik vanuit dorpshuis iedereen op de hoogte houden van al het nieuws in 

Froombosch en dan natuurlijk vooral in en om het dorpshuis De Ruyten. Uiteraard sta ik hierin open 

voor suggesties, dus laat het vooral weten als je ideeën hebt. 

 

Nieuwe start De Ruyten 

We zijn nu ruim een half jaar onderweg met het nieuwe dorpshuis De Ruyten en dit na alle 

tevredenheid. Tuurlijk hebben we wat kinderziektes in en om het gebouw gehad en wat vertragingen 

met bepaalde opleveringen. Maar al met al mogen we heel tevreden zijn en leven we toe naar de 

officiële opening op vrijdag 13 mei. Hierover volgt snel meer informatie, in het kort is de officiële 

handeling van de burgemeester om 15 uur en in de avond een feest in het dorpshuis. Tijden onder 

voorbehoud.  

 

Vaste gebruikers 

Het dorpshuis heeft enkele vaste gebruikers die wekelijks of maandelijks gebruik maken van 1 of 

meerdere ruimtes. Denk hierbij aan de dartclub, klaverjassen en biljartclubs, maar er zijn nog veel 

meer. Het is de bedoeling om ze stuk voor stuk vanaf de volgende nieuwsbrief aan jullie voor te 

stellen. Op onze website staat een overzicht van de vaste gebruikers.  

 

Activiteiten  

Vanaf november zijn er al een tal van activiteiten geweest in het dorpshuis geweest, hier volgt kort 

een overzicht van enkele activiteiten. 

- Vrijmibosch, de eerste vrijdag van de maand is de vrijdagmiddagborrel. 

- Proeverijen, we hebben inmiddels een whisky en bier proeverij gehad. Er zullen nog meer volgen.  

- Formule 1, op groot scherm nog meer spanning tijdens de race van Max.  

- Stem dag, op woensdag 16 maart kon je je stem uitbrengen in het dorpshuis.  

 Nieuwsbrief 



Agenda 

De komende tijd een volle agenda in het dorpshuis met allerlei activiteiten in en om het dorpshuis, 

deze worden door verschillende partijen georganiseerd. Hier een overzicht: 

Vrijdag 1 april Vrijmibosch – Op de eerste vrijdag van ieder maand is er een vrijdagmiddagborrel. 

Kom gezellig een keer langs voor een borrel of een kop koffie kan natuurlijk ook. 

Vrijdag 8 april Pubquiz(VDF) – Hij is de terug de pubquiz, deelname gratis.  

Maandag 18 april Pasen – de kinderen kunnen paaseieren zoeken bij het dorpshuis 

Woensdag 27 april Koningsmarkt – Mooie kans om spulletjes te verkopen 

Vrijdag 13 mei officiële opening – Meer informatie volgt snel.  

Bovenstaande activiteiten is onder voorbehoud. Kijk op website voor meer info.  

Jeu de boules 

We zijn bezig om een groepje bij elkaar te krijgen om gezellig een potje Jeu de boule te spelen op de 

banen bij het dorpshuis. Interesse? Laat het ons weten via app of mail.  

 

Bedankt voor giften 

Voor de bouw en aankleding van het dorpshuis zijn er veel bedrijven en instanties die de stichting 

hebben gesteund. Hier zijn ook enkele lokale bij, die willen we graag even extra noemen.  

- De stenenactie: Dit bedrag wordt gebruikt voor een mooi logo aan de voorzijde van het pand. 

- Bedrijven uit dorp: De volgende bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan de trap van het 

toneel. Mooi bij Alie, Autobedrijf Mus en dakdekkers Van Dijk.  

- Ruitentikker: De inrichting van het jeugdhonk is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 

van de Ruitentikker.  

Via deze weg allemaal bedankt voor jullie bijdrage.  

Communicatie dorp 

Het is voor mij als pachter is het nog zoeken naar een goede manier om alle dorpsbewoners te 

bereiken, dit is nog een hele klus. Tegenwoordig zijn er verschillende kanalen om dorpsbewoners te 

bereiken, het is echter even uitzoeken welke verschillende kanalen voor welke activiteiten gebruikt 

moeten worden. Binnenkort zal ik een enquête verspreiden om zo achter te komen wat de beste 

manier is. 

Dorpshuis De Ruyten       

Ruitenweg 39  

9619pl Froombosch  

0625265405   

dorpshuisderuyten@gmail.com   

http://www.dorpshuisderuyten.nl/ 


