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Volgend nummer 
verschijnt 

13 december
Kopij inleveren voor  9 december

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Buurtkamer “Buddingehof”
Voelt u zich eenzaam, zoekt u gezelligheid, kom dan 
naar de Buurtkamer in de Buddingehof.
De Buurtkamer is er iedere maandagmorgen van 
half 10 tot half 12. Er wordt gestart met het samen 
koffiedrinken en praten met elkaar. Daarna is er 
ruimte voor een activiteit.

Activiteiten
Op 4 december spelen we een Sinterklaas spel. Op 
11 december gaan we iets maken voor de kerst. En 
op 18 december gaan we elkaar naar de kinderop-
vang, om samen met de kinderen een kerstbakje te 
maken. 

Feestdagen
Op maandag 25 december en op maandag 1 januari 
is er GEEN Buurtkamer i.v.m. kerst en nieuwjaars-
dag. Wij beginnen dan weer met frisse moed in het 
nieuwe jaar op 8 januari 2018 met een spel.

Bedankt
Ook willen wij langs deze weg de GEREFORMEER-
DE,- EN HERVORMDE KERK HARTELIJK DANKEN 
voor de genereuze gift die wij hebben mogen ont-
vangen voor de Buurtkamer.
Het geld is goed besteed aan spelletjes, knutselma-
teriaal en inrichting.   

Albertje Visscher en Ina Mannes tel. 0522-481978

Belangrijke Data13
de cembe r

Speciale eindejaar  
uitgaven Op ’t Wold 

Beste Lezers,
In week 50 (13 dec.) komt er een 
speciale kerstuitgave van  
Op ’t Wold. Deze uitgave zal uitgevoerd worden in 
kleur en ook meer informatie bevatten dan de regu-
liere uitgaves.

De kopij en advertenties moeten voor vrij-
dag 8 december 12:00 uur binnen zijn.

Kerstuitgave
In week 52 verschijnt de volgende uitgave en deze 
komt 27 dec. uit. Ook dit is een uitgave in kleur. 
Hier kunt u uw nieuwjaarsgroeten in plaatsen, een 
mooie gelegenheid om uw wensen/voornemens 
voor 2018 uit te spreken. 

De kopij en advertenties moeten 
voor donderdag 21 december  
12:00 uur binnen zijn
Wilt u adverteren (zonder extra kosten) in deze 
uitgave dan kan dat uiteraard. Ook extra kopij m.b.t. 
tot verslagen, verenigingsnieuws e.d. kunnen hier in 
verwerkt worden. Voor onze tarieven en formaten 
kunt u terecht op www.optwold.nl .

Voor 2018 volgen we dan het schema van uitgifte in 
de even weken!

Namens bestuur en vrijwilligers van op ’t Wold.
Mede mogelijk gemaakt door  
Ruinerwold Onderneemt. 



Alarm: 112  
als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avond en weekenddien-
sten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508
Landbouwdieren: 0522-238528
Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038
Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden:  
0528-378200 of 140528
Website: www.dewolden.nl
E-mail: gemeente@dewolden.nl

Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

 ➜  29 november Alg. Ledenverg. Ruinerwoldse 
IJsclub, aanvang 20.15 uur in 
de kantine

 ➜  4 december Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  5 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  6 december Alg. Ledenverg. 
Uitvaartvereniging Memento 
Mori, aanvang 20.00 uur 
Buddingehof

 ➜  9 - 10 december Kerstrondje Ruinerwold van 
11.00 – 17.00 uur div. bedrijven

 ➜  9 december Winterconcert Chr.Muziekver.
De Bergklanken, aanvang 
19.30 uur Buddingehof

 ➜  11 december Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  11 december VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  12 december Crea Café van 18.30 – 20.00 uur 
Bibliotheek

 ➜  16 december Kerstmarkt Berghuizen van 
16.00 – 19.00 uur, achter kerk 
Berghuizen

 ➜  18 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Kerst met de feestcommissie, 
aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  18 december Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  19 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

 ➜  19 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  20 december Vrouwen van Nu Oosteinde, 
“Kerstavond”aanvang 20.00 uur 
café Oosteinde

 ➜  23 december OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier incl.textiel

 ➜  29 december Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜  29 december KIOS Kerstkaarttoernooi, 
inschrijving 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜  2 januari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜  8 januari VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜  9 januari Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Barg’n

Kerkdiensten 3 december 2017 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade, 1e advent
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk
15.30 uur ds. R.W.J. v Ommen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 10 december 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur mv. ds. M. Develing
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W.H.D. Pastoor
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Sollie
15.30 uur ds. van Rijswijk



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

06-83212071 •	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation



Vrouwen van nu 
Aanwezig 82 personen.Het eendagsbestuur ( Al-
bertje Ridderman, Baukje Smid, Jannie Reinds, 
Herma Boomsma en Albertje Buld ) organiseren 
deze avond. Albertje Ridderman is vanavond 
voorzitter. Herma Boomsma maakt het verslag. 
Baukje Smid en Jannie Reinds zijn penning-
meester. Albertje Buld is met vakantie.

Opening: 
Albertje opent deze avond en doet dit op rijm. 
Een bijzonder welkom voor Margaret Jager en 
haar assistente Jopie Kingma. Zij gaan deze 
avond voor ons verzorgen onder het motto “Van 
Vod tot Vlot’.

Mededelingen:
10 oktober provinciale agrarische dag, samen 
met de Vrouwen van NU Oosteinde naar de 
Noord Oostpolder. Er is een veebedrijf en een 
witlofkwekerij bezocht. Er was een rondrit over 
de dijk en de uitleg over het windmolenpark 
was bijzonder. De proeverij bij de boerderijwin-
kel was leuk en we hebben veel over het ont-
staan en ontwikkelingen van de polder te horen 
gekregen die dag. Het was door de organisatie 
allemaal heel goed geregeld.
-12 oktober Vrouwenbeurs in Drachten. Eerst 
was er een algemeen gedeelte met een wel-
komstwoord van de voorzitter ne van de Ver-
schilmaker 2017 Sanne Bolkenstein. De vrouw 
van 2017 werd bekend gemaakt, na de lunch 
kon men aan verschillende workshops mee-
doen en Hedy ‘d Ancona zorgde voor een mooie 
afsluiting. Al met al een fijne dag.
De data van de breicursus zijn aangepast.
Het zoek en doe boekje is miv 2018 alleen digi-
taal beschikbaar.
Het is mogelijk De “Vrouwen van NU nieuws-
brief’ ook via de mail te krijgen, je moet je hier-
voor aanmelden: bureau@vrouwenvannu.nl.
Wil Iedereen de contributie voor 1 november 
voldoen.

Ingekomen stukken:
Uitnodiging van. Prov. Cie reizen op 17 novem-
ber in Beilen.
Uitnodiging prov. Cie Vrouwenstreken op 22 
november in Westerbork.

Uitnodiging prov. Cie Cultuur op 14 december 
Kerst-Inn in Westerbork.

Verslag vorige vergadering: wordt goedgekeurd
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

Na het 2e kopje koffie gaan Margaret en haar as-
sistente aan de slag. Margaret legt uit dat zij van 
bestaande kleding, bijv. oude kleding of een 
miskoop wat anders maakt. Zij heeft in het ver-
leden bij Hennie Teunissen cursussen gevolgd 
en modeshows gelopen. Deze stopte er op een 
bepaald moment mee en toen heeft ze het 
zelf maar gedaan en na verloop van tijd kwam 
Jopie haar assisteren. Ze begint met een truitje, 
van stof die vrouwen heel dik kan maken. Ze 
heeft er de mouwen uitgehaald en toen had ze 
een leuke col. Ze maakt een hesje van een rok, 
waarvan ze de zijnaden opengehaald heeft. Een 
rok met een tunneltje wordt een tuniek.
Margaret laat een mooi pakje zien, ze heeft de 
mouwen eruit gehaald en doet het achterstevo-
ren aan. Het ziet er weer prachtig en heel apart 
uit. Ze maakt van een zwarte jurk, 2 bloezes 
die ze over elkaar aan doet. Hoe ze dit allemaal 
bedenkt is me een raadsel.
Na de pauze gaat ze verder en legt uit dat je 
niet te bang moet zijn om iets uit te proberen. 
Ze laat een legging zien, heeft het kruis eruit 
gehaald en je kunt het gebruiken als een kort 
truitje met lange mouwen, bijv. onder een jurk 
of een jasje. Ze heeft een lange onderbroek, 
groen geverfd, de naad eruit, is een leuk truitje 
geworden met een zak voor(voor  je telefoon). 
Ze laat ook zien hoe je een grote sjaal( die altijd 
verschuift) kunt vouwen en vastzetten, zodat hij 
altijd goed blijft zitten.  Margaret praat de avond 
heel leuk aan elkaar en het is zomaar kwart 
over 10 en het is afgelopen. We mogen blij zijn 
dat zij bij ons is geweest, want het was blijkbaar 
en van de laatste keren dat ze dit doet, want ze 
gaat ermee stoppen.              

Sluiting:
Albertje bedankt haar voor de hele leuke avond. 
Ze bedankt de aanwezigen voor hun(grote) 
opkomst.
Lammie bedankt ons (het eendagsbestuur) 
voor het organiseren.



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Nu verkoop van verschillende soorten: 
Strooisel (ook voor huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Losse compost en 
champignonnenmest 

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358



VLINDERMAN 
GINDERMAN

Maar deze keer was het anders. Deze keer dronk ze 
thee bij óns, in Overasselt. Onaangekondigd stond 
ze plots voor onze deur. Hé tante Ans!! 
“Ja jong, ‘k kun een endtie mit mien neve Piet 
mitrieden. ‘k Heb net as de veurige keer het letste 
stukkie mit de busse vanuut Nijmegen edaone”. 

In de woonkamer keek ze verbaast in de ogen van 
Lies én van een zestal gasten. “Tante, dit zijn de te-
noren van ons smartlappenkoor. We zijn juist bezig 
om onze partij nog eens te oefenen want overmor-
gen hebben we een optreden: Jongens, dit is mijn 
tante Ans uit Ruinerwold.”
Ze had het goed uitgekozen: Lies had de thee klaar 
en zo werd er in een grote kring afwisselend Drents, 
Maas-Gelders en Brabants gesproken. “Ie wilt zekers 
wel even een nuver stukkie veur mij zingen, hè?” 
“Ja daluk as de keel weer gesmird is”. 
Cees zat druk in zijn papieren te bladeren: “Joh, 
ik kan die teks mar nie gevonden krijgen”. Waarop 
Johan reageerde met: “Ach wa mak da uit. Het gaat 
zich hierover uit, da we same lol emme, en vor de 
verder rest mot de dirregent ut mar oetzeuke”.

Terwijl de chocolaatjes rondgingen vertelde tante 
Ans dat ze goed door de keuring voor haar rijbewijs 
was gekomen: “Het wördt weer veur een paor jaor 

Bekendmaking Stichting KiKa
 Stichting KiKa heeft aan de organisatie de totale 
opbrengst van de Kidsbeurs najaarseditie bekend 
gemaakt. 
De Kidsbeurs Ruinerwold heeft in oktober 
€ 413,70 opgebracht voor het goede doel!
De organisatie en ook Stichting KiKa blijft blij ver-
rast dat het bedrag iedere editie enorm blijft stijgen. 
“Ieder jaar, d.m.v. het organiseren van 2 beurzen, 
ongeveer  
€ 1000,- overmaken naar dit goede doel geeft een 
waardevol gevoel. En zo een bijdrage leveren aan 
het uitbreiden van het onderzoek en de overlevings-
kansen voor kinderen met kanker te vergroten is 
van enorme betekenis.” Aldus de organisatie Kids-
beurs Ruinerwold.

verlengd. Mar mien olde karregie lat mij nogal ies 
staon. Nou mu’k as old omaagie nog op zuuk naor 
een nei autogie. Heb ie nog een rekommedaotsie 
voor ‘n goed wagentie, een brikkie veur een prik-
kie?” 
Brabantse Sjaak, die meeluisterde had het ant-
woord al gauw klaar: 
“Nou da lijk me handig zát. Wa denk ‘n oud omaa
tje van un automaatje?” Het duurde even, maar 
toen het kwartje eenmaal was gevallen brulde de 
hele kamer van het lachen. 
Tante genoot van onze zangpogingen. 
“Ken ie ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld?” 
Ja hoor, met z’n zevenen gaven we acte de pré-
séance en het laatste refrein zong tante in het 
Drents mee. Na het vertrek van mijn maats mocht 
ik alle nieuwtjes over de laatste Oldtimerdag, de 
Perenpluk, de speciale aanbiedingen van Sietse 
Koetsier etc. weer horen en hadden we weer een 
ouderwets gezellig onderonsje. Toen neef Piet haar 
na het avondeten weer oppikte, keek ze me bij het 
afscheid met pretoogjes aan: “Slim goed idee: een 
automaattie voor een old omaattie”. 
Houdoe tante Ans!

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool

Aut-omaatje
Aan de thee met tante Ans is altijd een belevenis en al helemaal als het bij haar thuis is. In onvervalst 
Drents geeft ze smeuïg al het dorpsnieuws door, helemaal in haar eigen stijl en dan valt er meestal heel 
wat te lachen. Ik heb ‘r al eens gevraagd waarom ze niet bij “Boerenblond” gaat.

Kerstmarkt 
In Berghuizen achter de kerk op zaterdag 16 decem-
ber van 16 - 19uur . 
Kerstsfeer proeven en elkaar ontmoeten met kerst-
stukjes, -gebak, --snert, -kandelaars, -kaarten, -mu-
ziek (jeugdorkest bergklanken) en nog veel meer!!!

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 
uur aanschuiven.
Deze praatgroep is er voor iedereen, die met ande-
ren eens van gedachten willen wisselen, over alle 
mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames 
als heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof



 

  

Mannenkoor De Geuzingers uit Ruinen heeft 
enthousiaste nieuwe zangers nodig. 
Op vrijdagavond 8 december om 20.00 uur komen 
we in café Centraal in Ruinerwold een 
repetitieconcert  geven. 
Iedereen is van harte welkom om te luisteren en 
mag ook lekker meezingen. 
 
Ontdek dat zingen gezellig, ontspannend en 
gezond is   
 
Gratis entree. 
Gratis koffie staat klaar! 

                                                
                                                   

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kerstrondje Ruinerwold 
9&10 December  
11.00 tot 17.00
Altijd al nieuwsgierig geweest hoe ze kerstvierden in 
1920? 10 bedrijven die volledig ingericht zijn in kerst-
sfeer open hun deuren en nemen je terug naar 1920. 

1. Museum boerderij de Karstenhoeve:Gaan Terug 
naar 1920, als vervolg op het succesvolle Boeren-
drokte Verwelkomt de familie Karsten u nu graag 
in d mooi versierde pronkkamer van de boerde-
rij. We hebben verkoop van antiek, brocante en 
handgemaakte kerstversiering. Zeer intressante 
demonstraties van oude ambachten: dorsen van 
de rogge, weven op antiek weefgetouw, potten-
bakken en kunstig kantklossen. Zaterdag gaat Pe-
ter van der Pol een bierdemonstratie weg geven. 

2. Inouthout: Sfeermakers voor binnen en buiten 
stoere buitenkeukens en houtwerk op maat. Ge-
ven er een Italiaans tintje aan, Komen jullie ook 
gezellig een hapje eten bij Annekookt4u aan de 
langste tafel van Drenthe? Er  staan weer prach-
tige kerststukken voor je klaar van FlowerPower 
en schrijf je in voor een gezellige kerstworkshop. 
Nieck bakt de lekkerste oliebollen, Bij Hair2be 
wordt je geknipt en geschoren. En koop alvast je 
kerstoutfit bij NewCoast. Gert Mooiweer uitvaart-
verzorger beantwoord iedere vraag voor het hier-
namaals samen met Piba Atelier. En we hebben 
natuurlijk  “de Enige echte Kerstman”

3. Wever&Co: Kun je terecht voor een landelijke 
en sfeervol interieur. Hebben jullie de prach-
tige nieuwe collectie al gezien? Kom gezellig bij 
ons woonwinter winkelen, en maak kennis met 
meubelmaker Stan Leffers. Er staat een lekker 
winters drankje voor je klaar. 

4. HDM bedrijfsgroen: Wij zijn gespecialiseerd in in-
terieur beplanting voor bedrijven, instellingen en 
kantoren. In onze schuur staan leuke kerstartike-
len, kerstarrangementen en dergelijke te koop. 
Kinderen mogen een kerststukje maken. Zondag 
is er Riverdale outlet!

5. Het groene geschenk: Boomkwekerij, thee en 
koffie schenkerij doet dit jaar voor eerst de 
deuren open. Kerstbomen in  allerlei soorten en 
maten voor ieder wat wils. Voor de kinderen heb-
ben wij tijdens het kerstrondje genoeg vermaak. 
Stichting Regenboog staat met een boekenmarkt 
alle opbrengst gaan naar Gambia.

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold  d.d.  21-11-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling 288
2 Johan Klok       281
3 Ruud Bomert   280
4 Anne Jan Dunning 275
 
Poule B
1  Gert Dunning 280 
2 Luuk Nijmeijer 275
3 Johan Nijboer 274
4 Gerrit Figeland    272
5 Henri Jans 268

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  2 dec.  

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

www.coop.nl/ruinerwoldkoetsier/over-coop/coop-koetsier-ruinerwold 

Als je iemand wil verrassen dan kunnen wij u daar mee helpen,  
kerstpakketten op maat, geen producten erin die u niet wilt, 

Vleespakketten, handgeknoopte rollades, fruitschalen Ruinerwoldse 
producten zoals bierpakketten, peren likeur spekbrandertje, Ruinerwoldse 

jenever/berenburg of een waardebon. 

Elke zaterdag 
vanaf 11:00 uur 

warme snert, 
 kip & spareribs 

6. Hairtrends: Kapsalon Hairtrends in Ruinerwold 
is een trendy kapsalons, Schoonheidssalon met 
eigen Haarwerkstudio voor al uw Haarwerken. 
Aandacht en een relaxte sfeer staan bij ons 
centraal. Laat deze dagen een hoofdhuid analyse 
doen en je wenkbrauwen weer mooi maken voor 
de kerstdagen.

7.  Opoe’s erfenis: De kleinste kruidenierszaak van 
Nederland is helemaal versiert met honderden 
echte ouderwetse kerstballen, vogeltjes, pad-
denstoelen en wat al niet meer 

8. Café de Kastelein: Wij serveren meer dan 20 spe-
ciaalbieren vanuit de tap en van de fles, stoken 
op deze dagen zelf glühwein en serveren typi-
sche Drents gerechten zoals huisgemaakte snert 
met roggebrood en spek. 

9. ’T Bakhuus: In de winkel vind je volop landelijke 
woonaccessoires met leuke kerstkoopjes. ook zal 
dit jaar het smitsvuur weer aanstaan wat na-
tuurlijk helemaal aansluit bij het thema. Laat je 
in Roaring twenties stijl fotograferen en win een 
leuke prijs! 

10. Kerk van Blijdenstein: In de sfeervolle Bartholo-
meüskerk wordt Anno 1920 zichtbaar gemaakt 
door verschillende voorwerpen en activiteiten. 
Daarbij zijn er verschillende schilders te bewon-
deren. Ook is er de mogelijkheid iets moois te 
knutselen. Zondag om 17.00 Het Christelijke 
mannenkoor uit “Meppel”

Voor meer informatie kijk op de site:  
www.kerstrondje.nl
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Vrouwen van NU
Bijeenkomst Vrouwen van Nu 23 november
Aanwezig: 73 personen
Opening; De voorzitter Lammy Stevens vindt 
het fijn dat er steeds een groot aantal mensen 
aanwezig is! Allen hartelijk welkom en een 
bijzonder welkom voor Sietze Koetsier en Hans 
Stapel die ons vanavond iets gaan vertellen 
over de Coop. Sietze is hier wel bekend want hij 
is zelfstandig ondernemer hier in het dorp op de 
Coop winkel.

Na de pauze komen Sietze Koetsier en Hans 
Stapel aan het woord over de Coop Na een 
korte inleiding van Sietze begint Hans zijn ver-
haal over het ontstaan van de Coop winkels. Hij 
is al 20 jaar manager coöperatieve zaken bij de 
Coop. De organisatie is van 1891. Eind van de 
19e eeuw veel kleine coöperatieve winkeltjes, 
waar ze niet voor de winst maar voor de leden 
draaiden. In 1973 failliet behalve 2 winkels die 
de doorstart hebben gemaakt. Er is een moder-
ne organisatie neergezet met een verenigings-

niet voor onder. En uiteraard gaat het om het 
zingen, maar ook om de gezelligheid. Dus kom 
op 8 december eens een kijkje nemen en vooral 
luisteren. Uiteraard kun je er ook eens bij gaan 
staan om eens te “proeven” hoe het is om mee 
te doen. Van harte welkom. Gratis koffie/thee 
bij aanvang en in de pauze een drankje. Ontdek 
dat zingen gezellig, ontspannend en gezond is.

Bridge  uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 2 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 20 november 2017.

Lijn A;
1 J Bennink & L Drost   69.33%
2 J & J Scholte Albers   63.04
3 R v Ommen & M Velthuys  62.25
4 L Krapels & J Mansier   55,67
4 S Hempen & H Kuijer   55.67
6 H Middelveldt & H Tissingh  51,08
7 O Hobma & J Vedder   49,42
8 H Reinders & G Scheper  44,33
9 H & H Hauwlo    42,17
10 R Nijland & J Schuphof  38,50
11 A Ridderman & L Tissingh  36,50
12 D & M Geel    32,25

Lijn B;
1 H & R Kuik    58,96%
2 A Flier & L Stolte   58,85
3 W Flier & W Niemer   56,32
4 R Knippels & R Pijper   55,28
5 J Koops & L Veen   52,71
6 T ten Heuvel & A Kreulen  52,53
7 I & L vd Molen    50,94
8 H Toet & M Vedder   50,52
9 R Kleene & J de Vries   46,74
10 L Boerhof & M Brals   46,11
11 J Inberg & K Tissingh   45,24
12 M Blaauw & B Klomp   44,57
13 J Koops & R Morsink   41,91
14 E v’t Rood & E Wienen   38,96

Mannenkoor de 
Geuzingers uit Ruinen is 
op zoek naar nieuwe leden
Ter gelegenheid hiervan wordt op 8 december 
2017 een repetitieavond in café Centraal, 
Dijkhuizen 53 te Ruinerwold gehouden. 
Aanvang 20.00 uur. We zijn er van overtuigd dat 
er in Ruinerwold best wel mannen zijn die met 
ons mee zouden willen doen. Het gaat er alleen 
om die stap eens te nemen en te gaan luisteren 
hoe het klinkt. Ook om eens te beleven hoe 
nu zo’n repetitieavond verloopt. Optredens 
zijn fantastisch leuk en geven veel voldoening, 
maar de repetitieavonden doen daar absoluut 



structuur. De vereniging is eigenaar van het bedrijf. 
Er zijn 140 winkels met een zelfstandige onder-
nemer zoals Sietze. De Coop heeft een ledenraad 
waar de wensen van de klanten kenbaar gemaakt 
kunnen worden. De Coop draagt bij aan maat-
schappelijke welzijn ook ondersteuning aan lokale 
evenementen! Er zijn 2 distributiecentra in Deventer 
en Gieten. Het hoofdkantoor zit in Velp. Een eigen 
slagerij in Deventer. Hier in Ruinerwold een eigen 
slager met vlees van Koetsier! Er zijn verschillende 
productlijnen zoals Oké; Gwoon(vroeger Markant) 
en A merken! 

Bestellen vis de computer is groeiende. De Coop is 
snelgroeiend 260 winkels (in 2001 nog 50) Dit jaar 
ook met reclame op de T.V. Belangrijk maatschap-
pelijk ondernemen: duurzaamheid; locale betrok-
kenheid; muntjes sparen voor scholen voor sport/
spelmateriaal; beter milieu en een goed werkge-
verscontract.
Sietze neemt ons nu mee naar zijn Coop winkel in 
Ruinerwold. Eerst vertelt hij iets over het ontstaan 
van de winkel Hij is in 1985 in het bedrijf gekomen 
met hoog in het vaandel vlees samen met zijn vader 
en broers. Sietze heeft na een splitsing met zijn 
broers het bedrijf in 1998 met zijn vrouw Alet over-
genomen! Eerst C1000 en de winkel steeds vergroot 
tot in 2014 C1000 verkocht en samenwerkingsover-
eenkomst met de Coop gestart een hele overstap! 
Uit eindelijk zijn plek gevonden met elk jaar nog 
groei! Met het gevolg in 2017 een goed ingerichte 
supermarkt! Op de gevel staat: Coop Koetsier en 
medewerkers we doen het samen! Ik heb veel ge-
leerd van Jan Tuut bij de meeste welbekend.

Korte pauze: Verrassing de vakkenvullers van de 
winkel komen met winkelkarren gevuld met bood-
schappentassen de zaal binnen en delen deze uit. 
Een zeer goed gevulde boodschappentas voor 
iedereen!  Er wordt een quiz gehouden met vragen 
over wat er verteld is! Vinger opsteken bij het goede 
antwoord en anders blijven zitten1 Uiteindelijk 
alleen Betty de Wit over die met een heerlijk vlees 
pakket waar Sietze nog uitleg over geeft naar huis 
gaat!   We gaan verder met vragen uit de zaal die 
Sietze beantwoordt soms aangevuld door Hans 
Veel vragen over het assortiment en over de merken 
en over lege vakken en reclameartikelen die soms 
op zijn! Het blijkt dat ook zij niet alles te vertellen 
hebben over de indeling van de schappen en artike-
len. De reclameartikelen moeten al ver van tevoren 
besteld worden.!    
Sluiting: Lammy bedankt Sietze en Hans voor hun 
interessante verhaal en laat dit vergezelt gaan van 
een boeket bloemen!  Alle aanwezigen bedankt en 
tot de volgende bijeenkomst.

AGENDA 
 
 
Algemene Ledenvergadering  Uitvaartvereniging Memento Mori  

 
 
Datum  : Woensdag  6 december 2017 
Plaats  : Dorpshuis Buddingehof (Dijkhuizen 66a, Ruinerwold ) 
Aanvang : 20.00 uur 
 
 
 
 

1. Opening. 
 

2. Vaststellen definitieve agenda + mededelingen.  
 

3. Verslag vorige algemene ledenvergadering.  
 

4. Jaarverslag secretaris. 
 

5. Jaarverslag penningmeester. 
 

6. Verslag kascommissie.  
 

7. Vaststellen vergoedingen per 01-01-2018.  
 

8. Vaststellen contributie per 01-01-2018.  
 

9. Verkiezing bestuur. 
Niemand is aftredend 
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting. 
 

Voor meer informatie over onze vereniging:  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl 
Of bij een van de bestuursleden. 

1. De volgende editie van de kroegloop is 17 maart 2018.

2. Wij lopen dan van Ruinerwold naar Ruinen.



Christelijk Mannenkoor 
Meppel bij de Singain, 
tijdens Kerstrondje in 
Ruinerwold  
Zoals u gewend bent, wordt er tijdens het kerst-
rondje in Ruinerwold een Sing-in georganiseerd 
door de gezamenlijke kerk-in-actie commissie van 
drie Ruinerwoldse kerken. Op 10 december 2017 
van 17.00 tot 18.00 uur kunt u komen meezingen in 
de kerk te Blijdenstein. Er zullen bekende advent- 
en kerstliederen worden gezongen die Harry Bosma 
begeleidt met prachtige orgelmuziek. Ook zal er een 
optreden verzorgd worden door het Christelijk Man-
nenkoor uit Meppel.  
Het mannenkoor bestaat momenteel uit 50 leden, 
verdeeld over de vier stemmen: 1e en 2e tenor, bari-
ton en bas. Wekelijks wordt met veel enthousiasme 
aan het repertoire gewerkt, dat zowel uit religieuze 
als profane werken bestaat. Naast stukken in het 
Nederlands omvat het ook muziek in andere talen 
zoals Duits, Engels en Italiaans. Dit alles onder de 
bezielende leiding van dirigent, Johan Rodenhuis.  

Het koor is gewend veel op te treden tijdens de ad-
venttijd en het optreden tijdens de Sing-in belooft 
dan ook schitterend te worden. Komt u er allen van 
genieten? De toegang is gratis. Er zullen tijdens de 
Sing-in twee collectes gehouden worden. Waarvan 
er één bestemd is voor een project van Kerk in Actie 
en de andere voor het vergoeden van de onkosten. 
Wij hopen u allen te zien, op zondag 10 december, 
van 17.00 t/m 18.00 uur in de Hervormde kerk te 
Blijdenstein in Ruinerwold.

KIOS wint overtuigend 
van promovendus
 Afgelopen zaterdag is KIOS 1 erin geslaagd om zijn 
eerste punten van dit seizoen te behalen. In eigen 
huis, voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas, 
werd overtuigend gewonnen van het gepromoveer-
de ADOS uit Hoorn.
 
KIOS schoot van begin af aan uit de startblokken. 
Binnen enkele minuten had de Eismann/Ensing 
equipe een voorsprong van 4 doelpunten te pakken; 
4-0. ADOS moest even bijkomen van deze flitsende 
start en deed al snel een beroep op de eerste time-
out. Het was overtuigend wat KIOS liet zien. Met 
hoog tempo, strakke passes en goede kansen lieten 
de Spekbraanders mooi korfbal zien. De time-out 
van ADOS had geen directe invloed op KIOS, want 
de 5-0 lag er kort daarop in. Wat meer deed met de 
Ruunerwoldigers was de eerste tegentreffer; 5-1. De 
sterke verdediging zorgde in het begin voor weinig 
schotkansen, maar de rebound viel meer en meer 
de kant op van de zwart/witten uit Hoorn. Hierdoor 
kwam ADOS terug in de wedstrijd. En KIOS hielp 
door zelf niet te scoren. Snel stond het 6-5. Martijn 
Ziel kwam op dit moment hard in botsing met de 
paal en kon de wedstrijd niet hervatten. Jurgen 
Lucas nam zeer verdienstelijk zijn plaats in. Maar 
kon niet voorkomen dat het 6-6 werd. Vlak voor rust 
herpakte de ploeg van trainer Rob Verra zich en liep 
uit naar een ruststand van 10-7. 
 
Na de pauze gingen beide ploegen om en om sco-
rend de tweede helft in. Op een tussenstand van 
12-9 kon KIOS weer de marge halen die het in begin 
van de wedstrijd ook had; 13-9. Beetje bij beetje zag 
de uitploeg de bui al hangen en had moeite met 
het tempo van de Spekbraanders. Goede kansen 
werden afgerond en waar de verdediging in de 
eerste helft op gegeven moment moeite kreeg met 
de rebound, had het in de tweede helft alle macht. 
KIOS liep verder uit; 18-11 en op 21-11 was de 
marge 10 doelpunten. De wedstrijd was gespeeld en 
het enige dat KIOS restte was om door te gaan voor 
eigen publiek. Het zette nog een keer aan, gooide er 
5 mooie treffers in en stuurde ADOS met 0 punten 
huiswaarts. Eindstand 26-14.
 
Scores: Janita Zantinge en Rogier Nijdam beide 6x, 
Luco Zantinge 5x, Daniek van der Wal 3x, Ernst Kuik 
2x, Martijn Ziel, Ineke Slomp, Jurgen Lucas en Mar-
lissa Noord allen 1x.



Sponsorcollectief ook 
voor de jeugd
Na een sponsorcollectief voor het 1e gevolgd door een 
sponsorcollectief voor het 2e is er met ingang van het 
seizoen 2017/2018 ook een sponsorcollectief voor de 
jeugd. Hier horen natuurlijk nieuwe tenues bij. Deze heb-
ben even op zich laten wachten, maar vandaag speelde 
JO15-3 als eerste team in de nieuwe tenues. De andere 
jeugdteams zullen volgende week hun tenues in ont-
vangst nemen.
Het bestuur is trots op het eindresultaat. 
Dank aan alle sponsoren die deelnemen een dit jeugd-
collectief.

KIOS Kerstkaarttoernooi

29 december
 KIOS Kerstkaarttoernooi.

Inschrijving: 19.30 uur Buddingehof

OOK ADVERTEREN

WWW.OPTWOLD.NL
VOLGENDE UITGAVE IS IN KLEUR

Bergklanken in 
winterwonderland 
Bevries al je afspraken voor zaterdagavond 9 de-
cember, bevestig je winterbanden onder de auto 
en kom naar het concert van muziekvereniging ‘De 
Bergklanken’. De muzikanten nemen je mee op reis 
door winterwonderland en laten je genieten van 
onder andere ‘Land of Legends, ‘The power of your 
love’ en de soundtrack van de filmklassieker ‘For-
rest Gump’. Op de koude winteravond klink ook de 
hartverwarmende stem van kleinkunstenaar Ken 
Besuijen, begeleid door de fanfare. Natuurlijk zul-
len de beginnende blazers van het BBB-orkest niet 
ontbreken. De Buddingehof in Ruinerwold opent z’n 
deuren om 19:00 uur, het concert begint om 19:30 
uur. De entree bedraagt slechts €5,-, terwijl kinde-
ren t/m zestien jaar gratis naar binnen mogen.   

Vol verwachting
Vol verwachting klopt ons hart

storm waait door de kale bomen
en weer valt er een regenflard

Vol verwachting klopt ons hart
de meeste Pieten zijn toch zwart

en de pakjes blijven komen

Vol verwachting klopt ons hart
en de storm waait door de bomen

© Gerdina. www.gerdina.nl



1. Stel uw bedrijf voor
Mijn naam is Richard Knol van Knol Staalbouw. 
Voorheen zaten we gevestigd op het industrie-
terrein in Ruinerwold. Sinds vorig jaar juni zijn 
wij gevestigd op Weerwille in het oude pand van 
Houthandel Smilde. Wij maken hier wagens voor 
GS en we voeren reparaties en onderhoud uit aan 
verschillende objecten. We maken staalconstructies 
welke we monteren en hierbij kunnen we ook dak 
en wandbeplating leveren. We werken op locatie 
en ook voor klein staalwerk kunnen mensen bij ons 
terecht.

2. Hoelang bent u al werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat het al?

In februari 2007 ben ik voor mezelf begonnen als 
ZZP’er. Hierbij voerde ik verschillende las en onder-
houdswerkzaamheden uit op locatie. Eerst bij de 
KWS en later kwam de scheepsbouw er bij. In 2010 
heb ik een stuk grond gekocht op het industrieter-
rein in Ruinerwold. Hier heb ik zelf een hal gebouwd 
en vervolgens kwam ik van het ene klusje in het 
andere klusje. De hal en het terrein werden al snel 
te klein en toen ik er personeel bij nam werd het tijd 
om te verhuizen.

3. Hoeveel mensen werken er binnen Uw bea
drijf?

Met mezelf meegerekend zijn we werkzaam met zijn 
drieën.
Eén jongen werkt voor vast en de andere jongen 
werkt en leert voor constructiewerker.
Daarnaast werken we op locatie met meerdere 
ZZP’ers die gespecialiseerd zijn in verschillende 
werkzaamheden en mijn vriendin doet de boekhou-
ding.

4. Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf?
Zelf ben ik allround werkzaam en ik probeer alles in 
goede banen te leiden.
Ik zorg ervoor dat de tekeningen geprint worden 
en ik bestel het materiaal. Telefonisch ben ik altijd 
bereikbaar en wanneer het even kan werk ik mee 
op de werkvloer.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u minder 
leuk aan uw werk?

Eigenlijk vind ik alles leuk aan mijn werk. Onder-
houd en reparaties vind ik leuk maar ik mag ook 

graag op locatie bezig zijn. Ik vind het geweldig om 
staalconstructies te lassen en te plaatsen, je maakt 
dan iets in werkelijkheid vanaf een tekening, je 
bouwt iets op. Wanneer de klant tevreden is, ben 
ik dat ook. De boekhouding is voor mij een minder 
favoriete bezigheid maar daar heb ik inmiddels 
iemand voor gevonden.

6. Heeft u een leuke anekdote?
Een tijd geleden, toen ik nog werkzaam was als 
ZZP’er, werkte ik veel op de scheepswerf de Kaap. 
Hier werkte ik toen veel mee aan het maken van 
vrachtschepen. Eén keer heb ik mee geholpen om 
een pleziervaart te bouwen. Deze pleziervaart vaart 
volgens de geruchten nog steeds rond op de Seine 
door Parijs. Ooit hoop ik hier nog een rondvaart op 
mee te mogen maken.

7. Wat is uw hobby?
Mijn hobby is het verzamelen van spulletjes, het 
liefst oldtimers. Mijn tweede hobby is om dit te res-
taureren maar helaas kom ik daar weinig aan toe. 
Ik heb een aantal oude brommertjes waar ik best 
trots op ben. Mijn grootste trots is mijn Opel Manta. 
Een aantal jaar geleden is hij beschadigd door een 
brand en ooit hoop ik hem weer op te knappen.

8. Wat zou u er graag bij willen hebben in Ruia
nerwold?

Dat is een moeilijke vraag, naar mijn idee hebben 
we alles in Ruinerwold, alles wat een dorp nodig is. 
Daarnaast hebben we een leuk dorpsfeest en er is 
veel bedrijvigheid.

9. Hoe ziet u de toekomst?
We zien de toekomst erg positief in. De economie 
trekt aan en dat merken we in alles. We hebben het 
druk en er liggen nog een aantal leuke projecten in 
het verschiet. Ondertussen proberen we het
bedrijf verder op te bouwen op Weerwille. We 
hoeven niet persé groter te worden maar we heb-
ben wel in de planning om de schuur en het terrein 
verder aan te pakken, het staat ons nog lang niet 
aan. We houden hierbij wel in ons achterhoofd dat 
de wereld ook niet in één dag gebouwd is.

10. Aan wie geeft u de pen door?
Ik geef de pen door aan Jan Talen van Talen over-
kappingen en voliere bouw

geeft de pen door



Een liedekijn
Hij moet toch wel een zanger van jewelste zijn 
geweest, want elk die hem hoorde wou bij hem zijn. 
Tot zover de overeenkomst met de huidige generatie 
zangers en dat zijn er nogal wat. Het grote verschil 
is evenwel dat Halewijn in het bos zong en dat zijn 
fans zich stuk voor stuk meldden om vervolgens 
vermoord te worden. Geen gedoe met meiden die 
dagen tevoren ook ‘s nachts kampeerden op de 
stoep van de zaal waar hun idool zou optreden. Ren-
nen om vooraan te staan is misschien voor hen nog 
wel het hoogtepunt van het evenement. Niet aldus 
Halewijn: plaatmateriaal of Cd’s waren niet beschik-
baar dus je kunt je afvragen hoe die koningsdochter 
ooit van hem hoorde, Misschien van rondtrekkende 
troubadours, graag geziene gasten in die dagen 
die toen nog echt konden zingen in plaats van in 
een microfoon te schreeuwen. Ze waren bovendien 
de reizende nieuwsdienst en de overbrenger van 
besmettelijke ziektes. Hoe dan ook, zou Ton Egberts 
zeggen, de prinses wilde ook weleens wat anders 
dan alle dagen te zitten borduren in een nis in zo’n 
metersdikke muur van het koninklijk paleis en dus 
ging zij voor haar vader staan. “Vader, mag ik naar 
Halewijn gaan?” Maar papa kende de reputatie 
van die jongen en zei dus: “Ach neen, gij dochter, 
Neen, gij niet! Die derwaarts gaan en keren niet!”  
Tegenwoordig vragen dochters hun vader niet of ze 
naar een of ander popfestival mogen gaan want ze 
gaan toch. Deze prinses nam echter die moeite wel, 
ook bij haar moeder en zuster maar met hetzelfde 
resultaat. Haar broer evenwel kon het blijkbaar niet 
veel schelen en vond het best maar de onnozele hals 
stelde wel als voorwaarde dat zijn zus haar eer wel 
zou bewaren. Dat hoefde hij geen twee keer te zeg-
gen: de (mooie!) prinses dofte zich flink op – aldus 
het verhaal – en koos het beste paard van stal. Daar 
ging zij schrijlings op zitten en ging op pad. 

Maagdenbloed
“Al klingend en zingend reed zij door het bos” en 
daar kwam zij natuurlijk Halewijn tegen. Of hij, 
bij wijze van lokroep, een liedekijn zong vermeldt 

de geschiedenis niet maar wel dat zij genoeglijke 
koutend samen verder reden naar een plek waar 
een reeks dames die de prinses waren voorgegaan 
hun einde hadden gevonden toen zij op het gezang 
waren afgekomen. Ook daarvan kent de geschiede-
nis vele voorbeelden: Odysseus die zich aan de mast 
liet vastbinden om niet een slachtoffer te worden 
van de Sirenen, terwijl hij de oren van het scheeps-
volk volstopte met (bijen?) was, bij wijze van oor-
doppen. Dichterbij huis kennen we de Lorelei, ook 
al een zangwonder die schepelingen in het ongeluk 
stortte. Vanwege haar schoonheid mocht de prinses 
kiezen hoe zij gedood wilde worden en daarvoor 
koos ze het zwaard. Maar, waarschuwde zij heer 
Halewijn, “Trek eerst uit uw opperst kleed Want 
maagdenbloed dat spreidt zo breed”. Halewijn had 
niet door dat deze goede raad hem letterlijk de kop 
zou kosten maar dat gebeurde wel want terwijl hij 
zijn hemd over zijn hoofd sjorde scheidde de prinses 
met een forse klap kop en romp. Eeuwen later werd 
daar de guillotine voor uitgevonden maar de prinses 
was blijkbaar haar tijd ver vooruit. Ze spoelde de 
kop nog even schoon in een toevallig daar aanwezig 
beekje en ging klingend en zingend op weg naar 
huis. Onderweg kwam ze de mama van Halewijn 
tegen maar hoe die reageerde op het slechte nieuws 
vermeldt de geschiedenis niet zo goed als de vraag 
onbeantwoord is gebleven naar de BUMArechten 
van de door hem ten gehore gebrachte liedekijns.

Smakelijk eten
Thuisgekomen was de familie blijkbaar toch wel op-
gelucht want “Er werd gehouden een groot banket, 
Het hoofd werd op de tafel gezet!” Dat moet je je 
dus niet voorstellen, maar er zal wel iemand ge-
weest zijn die zoiets gezegd heeft van: “Zet dat ding 
daar maar neer!” Zo naar het voorbeeld van wijlen 
Johannes de Doper.
Nou ja, andere tijden andere zeden. Maar het staat wel 
vast dat het nog altijd mannen de kop kan kosten wanneer 
ze in seksuele relaties grensoverschrijdend handelen.
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Heer Halewijn

Wie geen zin heeft in een verhaal vol bloed, seks, moord en misleiding moet vooral niet verder lezen. De 
kranten staan er elke dag vol mee, in de journaals en de praatprogramma’s op de televisie is het een vast 
programmapunt maar nieuws is het eigenlijk niet. Maar boeiend is het wel. Het is een eeuwenoude gea
schiedenis die in talrijke vormen stand heeft gehouden in allerlei talen en culturen. Misschien wel omdat 
het een verhaal is uit alle tijden: van de Romeinse keizerin Agrippina en de Egyptische koningin Cleopatra 
tot en met de ballade van heer Halewijn en #Me too. Mannen die achter de vrouwen aanzaten en omgea
keerd. Tot lering en vermaak (!) 
Een aangepaste versie met kritisch kommentaar over heer Halewijn, die een liedekijn zong en wat er vera
der volgt.




