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Reageren?
info@ruitersporen.nl
050-5423919

De herfst is nu echt begonnen. Onderweg naar mijn werk maakte ik deze
foto in de ochtendmist. Ik fiets dwars door een natuurgebied en onderweg
kom ik de mooiste plekjes tegen.
Dit is de Noordermolen in het gebied tussen de stad en Garmerwolde.
Ik wens iedereen een fijne herfst!

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
Sinds de Stichting zijn koers wat verlegd heeft, zijn er zo’n 16 nieuwe leden bijgekomen.
Welkom iedereen!
Een goed begin van Ruitersporen nieuwe stijl!

STAMBOOM
De stamboom met op dit moment 2764 (De) Ruiters vraagt voortdurend onderhoud.
Kleine wijzigingen en aanvullingen blijven aandacht vragen.
Grote toevoegingen aan de stamboom zijn al een paar jaar niet meer aan de orde. Tot
vijf jaar geleden kon ik jaarlijks een paar honderd nieuwe (De) Ruiters in de stamboom
onderbrengen. Maar die tijd lijkt nu wel echt voorbij.

VERHALEN
Nieuw toegevoegd:
Sijbrand Ruiter, brievenbesteller en visserman
Sijbrand Ruiter was 'roeiboot-postbesteller' en de laatste visserman van Blokzijl.
De volgende verhalen verschenen eerder in het RUITERTJE:
Van een ijsschots gered
Een prachtig (en uitvoerig..) verslag van de MOEDIGE DAAD VAN VIER VISSCHERS in De
Telegraaf van 25 januari 1925

De Laatste Stuiver te Nijetrijne
In 1865 liet Joost Dirks de Ruiter bij de sluis in de Scheene een huis bouwen, meteen
een ideale plek voor een café…
Van "U" ... naar "UI"
Over de verschuiving van de "u"-klank, over Ruter, Ruijter, Ruyter en Ruiter
De Jonge Wypke
In 1898 liet Jan Hendriks Ruiter uit Kuinre in IJlst een beurtschip bouwen en noemde het
naar zijn jongste zoon 'De Jonge Wypke'.
Met een nazaat van deze Wypke zal ik binnenkort dit verhaal uitbreiden met allerlei
foto’s en documenten.

ARCHIEF
Het menu-item “FAMILIEARCHIEF” heb ik wat veranderd.
Onder “ONDERZOEK” vind je korte teksten met daarin de resultaten van het meest
recente onderzoek.
Onder “AKTES” vind je notariële aktes, met daarbij een korte uitleg.
Aan ‘ONDERZOEK’ toegevoegd:
Johan die Ruter : De 'bezitter' Johan die Ruter uit het latere Blokzijl was lid van de
Gelderse ridderschap. Een mogelijke voorvader?
Tweemaal Geertje Jacobs : Van Jan Cornelis Ruiter vinden we twee huwelijken in het
trouwboek van Blokzijl, waarbij de bruiden allebei Geertje Jacobs heten. Een
verschrijving?

OVERIGE
Het zoekscherm heb ik ingrijpend gewijzigd. Je kunt nu ook op patroniemen zoeken
(zoals “Jans” en “Dirks”). Dat is vooral handig bij het zoeken naar personen in de 17e en
18e eeuw, waarvan de achternaam (als die al aanwezig was) niet altijd werd gebruikt.
Het zoeken zelf heb ik enorm verbeterd. Bij het zoeken naar bv. “Harmen” worden nu
ook “Hermen”, “Hermien” e.d. getoond.

