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Hier ligt alweer het eerste RUITERTJE in de nieuwe stijl.
In de nieuwe opzet besteed ik niet veel tijd aan de opmaak (de ‘styling’),
zodat het eindresultaat er niet zo gelikt uit ziet.
Maar nog steeds herkenbaar en voor mij véél eenvoudiger te maken.

JAARGANG 6
In het vervolg zal de inhoud uit vijf thema’s bestaan die aansluiten bij de
menu-items van de website. Dat zijn zoals bekend:
STICHTING RUITERSPOREN
DORPSWEG 53
9798 PD GARMERWOLDE

STICHTING : het laatste nieuws uit de stichting
STAMBOOM : recent nieuws met betrekking tot de stamboom.
VERHALEN : recent toegevoegde verhalen of een korte anekdote
ARCHIEF : nieuwe foto’s of andere documenten
OVERIGE : overig nieuws

Reageren?
info@ruitersporen.nl
050-5423919

Het moet allemaal natuurlijk een beetje wennen; het zal heus wel een
beetje ‘rammelen’ in het begin.
Maar het belangrijkste is toch dat via dit RUITERTJE de leden op de
hoogte kunnen blijven van de nieuwste ontwikkelingen in stamboom en
stichting.
Jaap Ruiter, voorzitter

Weet je iemand die vást geïnteresseerd is in onze
familie(stamboom)?
Stuur hem of haar dit RUITERTJE!

Hier word je lid :
http://www.ruitersporen.nl/stichting/register.php

STICHTING
Zoals bekend is de Stichting begin oktober overgestapt van donateurs naar leden.
Na registratie als lid is alle informatie op de website vrij toegankelijk. Er wordt
niets meer 'achtergehouden' voor betalende donateurs.
Vanzelfsprekend is een donatie aan de Stichting nog steeds mogelijk. Daarvoor
kan dan niet het oude rekeningnummer gebruikt worden, want die is uit
kostenbesparing opgeheven. Wil je iets doneren, neem dan even contact op.
Sinds de overschakeling melden zich bijna dagelijks nieuwe leden aan, waarbij
ook al enige die een donatie willen doen. Dat is natuurlijk fantastisch!

STAMBOOM
Wijcher Jans Ruijter was rond 1630 bakker in Muggenbeet, en dat was de
reden dat zijn nageslacht de achternaam/bijnaam Bakker kreeg toebedeeld. Zijn
kleinzoon Claas Jans Backer trouwde in 1696 met Marrichien Wijchers, maar zij
stierf in of net voor het jaar 1700. Voor de enige dochter Jacobjen werd een
voogdijregeling getroffen.
Nu blijkt deze Claas opnieuw getrouwd te zijn, en uit dit tweede huwelijk kennen
we een aantal kinderen. De familie was doopsgezind en dus vinden we de dopen
terug in de registers van de doopsgezinde kerk; dat zijn de dopelingen al
volwassen (tenminste 20 jaar).
Naast vijf dochters wordt er één zoon geboren, Jan, en die kunnen we verder
volgen omdat hij zijn kinderen wél in de hervormde kerk laat dopen. En dan blijkt
dat de Bakker-familie al snel uitdijt.
Ik werd op het bestaan van Jan gewezen door Rop Dijkstra, die zelf uit deze
Bakker-familie komt en die me in juli een email stuurde.
Vanwege de summiere gegevens is het niet helemaal zeker dat Jan een zoon van
Claas is, maar dit ligt wel erg voor de hand.
Wat het extra lastig maakt, is dat de familie naar Giethoorn vertrekt, en daar
komen meerdere stammen Bakker voor, met gelijkluidende voornamen, en
inderdaad ook werkelijk bakker van beroep.
De Bakker-familie vind je hier : De Bakkers

VERHALEN
Nu de inhoud van eerdere RUITERTJES niet meer onder embargo is, kunnen de
verhalen

VERHALEN
Ik ben begonnen om verhalen uit oude RUITERTJEs op de website te zetten,
zodat iedereen ze kan lezen.
Inmiddels heb ik daarmee een klein begin gemaakt:
Bakker Jaap Ruiter van Ossenzijl
Neeltje van Wouden
Kaart van Blokzijl uit 1639
Zadelfabriek Jac. de Ruiter uit Meppel

Wie kent er nog oude verhalen of anekdotes uit de familie? Of misschien ken je
iemand die veel weet van de familie? Meld het ons!

ARCHIEF
De Stichting is lid geworden van MyHeritage en daarop vond ik heel veel foto’s
van (De) Ruiters, die ik niet op mijn website heb staan. Die ben ik op dit moment
aan het verzamelen. Het uitzoeken van wie er op de foto’s staan is soms een
enorm gepuzzel, maar dat is meteen ook weer heel leuk om te doen.
Er zitten leuke exemplaren tussen. Hier vind je altijd de laatste aanwinsten.
Ongetwijfeld heeft iedereen wel oude foto’s in bezit, waarvan niet bekend is wie
er precies op staan. Er staan (De) Ruiters op, maar wie o wie?
Als je die foto’s opstuurt zorg ik dat ze in de nieuwe rubriek “RUITERs opSPOREN”
terechtkomen. Dan kunnen we ze allemaal zien en is er een kans dat iemand uit
de naaste familie de personen op de foto wél herkent!
Ik krijg zo nu en dan bericht dat iemand heel blij is dat hij/zij op de website foto’s
teruggevonden heeft van zijn (over)grootouders.
Zoiets maakt mijn dag weer goed!
Bedenk dat er wellicht familieleden zijn, waarvan je het bestaan niet eens weet,
die zeer geïnteresseerd zijn in oude foto’s omdat daar voorouders op staan.
Ook hier kan Stichting Ruitersporen je van dienst zijn: stuur ze op!

OVERIGE
OVerige

OVERIGE

Dit is de RUITER PARADE.
Dit is de plek voor alle (De) Ruiters om iets van zich zelf te laten zien.
Heb je een leuke hobby, een mooie verzameling of misschien een andere
interesse die je wilt laten zien aan de overige (De) Ruiters?
Stuur me een email en ik vertel je wat de mogelijkheden zijn.

En dit is de pagina met RUITERgroeten.

Leuk om te zien waar iedereen woont of op vakantie was!
Zo, het eerste RUITERTJE is alweer vol.
Omdat er veel nieuwe leden zijn bevat dit RUITERTJE veel oproepen.
Ik hoop dat het ook wat oplevert! Ik hou jullie op de hoogte.

