Seine de Ruiter zet
Nieuw Moscou op de kop
NIEUW MOSCOU - Seine de Ruiter, die eind vorig jaar verkozen
is tot beste buurman van het jaar, heeft van zijn gewonnen geld
zaterdag een groot buurtfeest gehouden, waar de inwoners van
de buurtschap massaal op afzijn gekomen.
Via buurtlink was Seine in oktober
voor de verkiezing opgegeven door
twee buurvrouwen. Dat het uiteindelijk zo'n uitwerking zou hebben,
daar hadden de beide dames niet opgerekend. 12 december werd Seine
officieel uitgeroepen tot beste buur
van 2012. Tijdens die bekendmaking
ontving Seine een cheque ter waarde
van 1000 euro, die hij moest gaan besteden voor de buurt. Zaterdag 11 mei
was het zover. Seine heeft ervoor gezorgd dat de hele buurt kon komen
drinken, eten en gezellig samen zijn.
De kinderen hadden een paradijs aan
luchtkussens staan en konden naar
hartenlust spelen. „Een feest om nooit
te vergeten", reageerden de inwoners
van de buurtschap en ook Seine.
Om 17.00 uur begon het feest en
kwamen de eerste buurtgenoten het
versierde buurthuis binnenlopen. Iedereen kon gelijk de foto's/filmpjes op
de grote beamer bekijken van Seine's

avontuur in Den Haag, want hij heeft
mogen lunchen met het huidige koningspaar, en van de bekendmaking
van de verkiezing op 12 december.
Seine opende het buurtfeest officieel
met een dankwoord voor eenieder.
Ook werd daarmee het buffet geopend
verklaard. Er kon gegeten worden
bij de snackwagen van Fieten, maar
ook in het buurthuis was voldoende
eten verkrijgbaar. De bediening had
deze avond vrij. Alles was voor deze
ene keer uit handen gegeven aan de
activiteitencommissie van Hollandscheveld. Tijdens het feest werd er
muziek gedraaid door Jan Henk Moman en zelfs de ijscokar kwam langs
om iedereen van een vers boerenijsje
te voorzien. Als klap op de vuurpijl
werd de avond afgesloten met vuurwerk. „Iedereen in de buurt kan trots
zijn op onze beste buurman. Het was
een feest om niet weer te vergeten.
Een feest voor jong en oud."

