Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Jaargang : 5 december 2014
Van de redactie
De laatste krant met mijn knip en plakwerk. Ik heb
het vijf jaar lang met veel plezier gedaan. Het is
nu tijd om mij met andere zaken bezig te houden.
Ik wens iedereen veel leesplezier en natuurlijk
hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en
supergoed nieuw jaar toe.

In deze krant o.a. :





Verhaal van Marja van Veen
Mijn herinneringen aan de school
Net echt
Helpende handen

Kopij krant april inleveren voor 15 maart

AGENDA
17 jan Prikken met Roelof om 9.15 uur
22 jan Eetcafé in de Stobbe
22 jan Spelletjesavond
21 feb Prikken met Roelof om 9.15 uur
19 feb Eetcafé in de Stobbe
20 feb Try out ’t Olde Bessien
21 feb Toneelvoorstelling ’t Olde Bessien
23 feb Spelletjesavond
21 mrt Prikken met Roelof om 9.15 uur
24 mrt Spelletjesavond

De krant blijft bestaan!!!
Door Marja van Veen

Ik ben erg blij te kunnen vertellen dat de krant
blijft bestaan. Yvonne Pleister en Joy van der
Beek gaan samen de krant verzorgen. Zij hopen
op veel kopij en daarom nog weer eens de
spelregels: Kopij aanleveren in lettertype Ariel en
lettergrootte 11. Foto’s ook altijd zeer welkom,
graag in jpeg bestand. Ik wens ze veel succes!

Toneelvereniging ’t Olde Bessien
speelt “Opsluiten, die gek”.
Ook dit jaar hebben de spelers en leden van
toneelvereniging ’t Olde Bessien weer vele
avonden gerepeteerd om zich het stuk “Opsluiten,
die gek” eigen te maken. Onder leiding van
regisseuse Coby Janssens is het wederom gelukt
een schitterend en lachwekkend schouwspel ten
tonele te brengen. “Opsluiten, die gek” is een
blijspel geschreven door Jan Tol.
Korte samenvatting:
Piet Dirks is een verstokte vrijgezel. Hij woont al
een aantal jaren op zichzelf. Hij ziet er niet al te
fraai en fris uit. Zijn kleren zijn vuil en zijn broek te
kort. Zelf is hij daar gelukkig mee, alleen de buurt
niet; die ziet hem liever vandaag dan morgen
verdwijnen. Ze willen dat die gek opgesloten
wordt. Toch is niet iedereen tegen hem. Zijn oude
moeder en zijn trouwe vriend Toon steunen hem,
maar: is de buurt eigenlijk wel tegen hem?
En wat heeft zijn zuster An daarmee te maken?
Dit stuk wordt mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal sponsoren.
De première van “Opsluiten, die gek” is op
zaterdag 21 februari 2015 in dorpshuis “De
Stobbe” in Darp. Het begint om 20.00 uur en er is
gezellige stemmingsmuziek na afloop.
De entree bedraagt € 8,00 p.p.
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Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let
op! Let op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uitnodiging voor de schooljeugd t/m 15 jaar van
Darp, Havelterberg en Busselte:
Op vrijdag 20 februari 2015 spelen wij de try-out.
Wij vinden het leuk als jullie hierbij aanwezig
zullen zijn. Om 20.00 uur worden jullie verwacht
in dorpshuis "De Stobbe" in Darp. De entree is
gratis.
Wij hopen u/jullie te mogen begroeten op één van
bovengenoemde data.

uitgevoerd moesten worden. Toch zag het geheel
er erg leuk uit ,vooral doordat de kleding in de
choreografie soepel in elkaar overvloeide zodat er
een mooi plaatje ontstond. Nu kon het lange
wachten beginnen en rond 16.45 uur kwam
eindelijk de uitslag. De spanning liep hoog op, en
het was dan ook een emotionele ontlading toen
bleek dat de eerste plaats was binnengehaald.
Maanden gedisciplineerd trainen, trainen en nog
eens trainen had vandaag zijn vruchten
afgeworpen en ieder was dan ook super tevreden
en vol goede moed om ook volgend jaar weer iets
moois neer te zetten. Op maandagavond wordt er
gedanst in De Stobbe te Darp, en de demogroep
is ook op dinsdag op de dansvloer te vinden. Ben
je nieuwsgierig en wil je ook graag dansen, kom
dan gerust eens binnenlopen, of neem contact op
met Ellen Mulder of Marjolijn Kruimer. Verdere
informatie kunt u vinden op de site: Durango Line
and Showdancers , tevens zijn zij te volgen op
“Facebook”.

Eerste plaats voor Durango
Door Marjolijn Kruimer

Gezonde spanning bij de dames van “De
Durango Line en Show dansers “ uit Darp.
Zaterdag 3 mei j.l. streden zij in “de Veldkei “ te
Havelte met diverse dansscholen om de titel :
Beste
teamdance
CBD
Country
Dance
Championchips 2013
De eerste dans waarmee de Durango’s aan de
wedstrijd meededen was de FLUTE. Een dans
met een Iers accent, waarvan de choreografie is
geschreven door de dansdocente Ellen Mulder uit
Darp. Leuke kleding gaf het geheel een
professionele uitstraling wat bij de jury niet
onopgemerkt bleef. Rond 13.30 uur kwam de
groep op de vloer voor een tweede dans.
Gekozen was voor “de Rawhide” een
countrydans, waarmee de Durango’s lieten zien
ook hiermee prima “uit de voeten” te kunnen.
Uitgedost
in
spijkerbroek,
glitterhes
en
cowboyhoed kwamen de dames voor de tweede
keer in actie op de (te) gladde dansvloer,
waardoor sommige figuren klein en voorzichtig

Eetcafé in De Stobbe
Gezellig samen eten in De Stobbe! Om de prijs
hoeft u het niet te laten, want een menu kost
slechts € 10,50 per persoon.
Elke maand is er op een donderdag gelegenheid
om gezellig samen met dorpsgenoten te eten en
bij te praten, houd voor de actuele data de
aanplakbiljetten in De Stobbe in gaten.
Data voor de komende 2 maanden zijn: 22 januari
en 19 februari om 17.30 uur.
Graag 1 week van te voren opgeven op nummer:
085-2731432 of 342360
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Mijn herinneringen aan de school
Door Jan Boers

De oude school van Darp stond aan de Ruiterweg
de meeste Darpers die weten dat nog wel. Nu
staan er de woningen van J. Greven, A. Lefferts
en A. Struik. Naast Greven lag een pad naar het
zand pleintje nu bijna niks meer van weer te
vinden. Daar is wat af gevoetbald en op klompen,
zo vroeg als we konden waren we daar al te
vinden. Ook in de pauze,s en na schooltijd was
dat de ontmoetingsplek. Iederéén liep toen op
klompen en je voetbalde er dus ook mee wat
nogal eens linke soep was. Soms vloog je
weleens een klompe van de voeten af,en dan was
het bukken anders had je hem voor de kop, wat
nogal eens gebeurde. Dat er nooit geen doden
gevallen zijn is nog een wonder.

nog over en als je die goed doorlopen had moest
je naar een andere school. Welke? Dat was
makkelijk ambachtschool of de spinazie
academie. Nu heb je keuze vrijheid, al naar
gelang je prestaties of kunnen, alles is mogelijk.
Vroeger moesten jongens een vak leren, meisjes
gingen toch trouwen en werden huisvrouw, die
moeten kunnen koken strijken enz: De man was
de kostwinner en de vrouw bleef thuis bij de
kinderen. Nu is het heel gewoon dat de vrouwen
werken,deed ze dat vroeger dan werd er al gauw
gezegd, hij kan haar niet onderhouden. Kinderen
zat toen die tijd vijf 6 of 8 was geen uitzondering ,
er waren gezinnen in de buurt die hadden er wel
12-13 en nog meer. Goed vruchtbaar volkje
waren we, maar ik weet het, vroeger waren er ook
veel meer ooievaars dan nu,alhoewel we gaan de
goede kant weer op,wat de ooievaars betreft dan.
De school kampt nu nogal eens met een tekort
aan leerlingen,vroeger was het dorp half zo klein
maar leerlingen zat. Misschien lag het ook wel
aan die wijde broeken.

Ook gebeurde het nogal eens dat de kap van de
klomp afbrak, wat weer gerepareerd werd met
een draadje, want breed hadden we het toen niet
en weggooien was er niet bij. Sokken met een gat
erin werden ook weer netjes gestopt,moeder of
oma breide ze zelf. Klompen vraten namelijk
sokken er zat zomaar weer een knolle in. Toen ik
naar
school moest waren er nog acht
klassen,kerels zaten er op, mannen waren het al
in mijn ogen. Ze gingen toen ook zo vanaf de
legere schoele, zo werd ie genoemd, aan het
werk. Dat was bij de bakker , melkfabriek, of bij
een timmer- of schilders bedrijfje,werk zat. Daar
werd ook het vak geleerd, stap voor stap leerde je
wat geen school je kon bieden en het verdiende
direct. Onze ouders stonden wijd en zijd bekend
als prima vaklui,wat ruig, maar harde werkers, en
dat werd ook van ons verwacht. Ik zat twee of drie
jaar op school voordat de twee hoogste klassen
werden afgeschaft. Zes klassen bleven er dus
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dat je vindt dat er dingen moeten gebeuren of
veranderen maar dan moet je ook bereid zijn hulp
te bieden als dat gevraagd wordt. Ik heb er toen
nog even over nagedacht want ik was wel
zwanger, maar dat bezwaar werd vrolijk
weggewuifd door de toenmalige secretaris, "joh,
maakt allemaal niet uit, komt wel goed!"

Marja van Veen
Door Marion van Rijn

Marja van Veen heeft zich een tiental jaren
ingezet om onze wensen en ideeën omtrent de
drie dorpen, samen met de vereniging
Dorpsgemeenschap DHB helder te krijgen en
daar ook wezenlijk iets mee te doen. In december
stopt ze er mee.
Hoe is het allemaal begonnen?
"Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik in 1998 een
stukje in de krant las over het instellen van een 30
km zone in je wijk. Ik was toen zwanger van
Stefan dus dat idee sprak mij als aanstaande
moeder wel aan. In sommige straten in het dorp
werd behoorlijk hard geracet in die tijd. Ik heb
toen de gemeente gebeld om te vragen wat mijn
mogelijkheden waren.
Die zeiden, "ja, in je eentje schiet dat niet op, je
kan
beter
contact
opnemen
met
de
Dorpsgemeenschap bij jullie in Darp."
"Goh,"zei ik "ik wist van het hele bestaan niet af."
"Ik heb de secretaris gebeld, die toevallig ook
Marja heette, en ze zei dat ze daar best mee aan
de slag wilden gaan, maar dat ze ook op zoek
waren naar leden voor het bestuur. Dus..."
"Ja, ik vind zelf dat je best commentaar mag
leveren, en ook dat je positieve kritiek mag
spuien. Daarbij kan ik mij heel goed voorstellen

"Dus toen ben ik als aspirant lid in het bestuur
gegaan en de eerste vergaderingen denk je,
lieve hemel waar hebben ze het in vredesnaam
over. Diverse stukken van de gemeente gingen er
over de tafel en ook dingen die al langer speelden
in de dorpen, waar je de geschiedenis en
achtergronden niet van kent. Maar goed, gaande
weg kom je er toch een beetje in. Met die 30 km
zone is aanvankelijk niet zoveel gedaan en na
vier jaar meldde de voorzitter dat hij er mee
stopte en de secretaris ook.
Voor de bestuursvergadering waar deze twee
functies ingevuld moesten worden had ik mij goed
voorbereid. Ik had bedacht; wat er ook gebeurd,
ik wordt géén secretaris. Ik was die jaren
daarvoor secretaris van de Witte Herder
Vereniging geweest en dat waren tropenjaren
geweest, dat karwei ga ik niet weer doen. Anton
van der Lende uit Havelterberg was een jaar
daarvoor bij het bestuur gekomen en dat leek mij
typisch een mens om een uitstekende voorzitter
te kunnen zijn.
Nou de vergadering was nog niet begonnen of
Anton riep al, "Wat er ook gebeurd, ik word geen
voorzitter! Het secretariaat wil ik eventueel wel
doen."
"Yes, dacht ik daar ben ik van af! Maar toen
keerden de kansen en vonden de heren dat ik
een goede kandidaat voor het voorzitterschap
was. Daar had ik even niet op gerekend."
"Tja, dan zit je ineens als voorzitter van de
Dorpsgemeenschap aan tafel tijdens het overleg
met de gemeente. Ik had toen de houding van ik
zie wel wat er op mij af komt.
Ik had wel het gevoel dat zulk overleg ook anders
en beter kon. Voorheen was het zo, een beetje
zwart/wit gesteld, dat de dorpen met een soort
verlanglijstje kwamen, van we willen dit en we
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willen dat. De gemeente kwam dan met het
antwoord, daar is geen geld voor en daarvoor ook
niet. Dan gingen we allemaal weer uit elkaar en
dan was er weer niks gebeurd.
Anton en ik wilden eigenlijk, als dorpsbelangenvereniging, meer voor de dorpen kunnen
betekenen en we wilden meer aan de
leefbaarheid van de dorpen doen. Nu waren we
alleen maar spreekbuis naar en van de
gemeente.
In 2007 ging Anton naar een
informatiebijeenkomst van de gemeente over de
Dorpsagenda en hij was direct enthousiast. Door
middel van die Dorpsagenda konden we een
enquête houden onder de bewoners van de
dorpen en dat was een mooie kans om te weten
te komen wat er leefde bij de inwoners. Met z'n
drieën, Anton en Ronald van Woensel ook van
Havelterberg en ik, hebben we toen het initiatief
genomen en plannen gemaakt. Als eerste zijn we
gaan brainstormen met de drie dorpen, dat was in
februari en maart 2008.”
“We hadden gekozen voor twee bewonersavonden, één voor Havelterberg en één voor
Darp/Busselte. Het zijn twee verschillende dorpen
qua cultuur en uit ervaring wisten we dat een deel
van de Havelterbergers niet naar de Stobbe gaan.
Om de drempel zo laag mogelijk te houden
hebben we voor Havelterberg de avond in de
voetbalkantine in het dorp gehouden.
Na de brainstormavonden besloten we ,mede
omdat Havelterberg net een reconstructie van het
riool en de straten achter de rug had, twee
enquêtes samen te stellen. Eén voor Darp en
Busselte en één voor Havelterberg.
De onderwerpen die uit de brainstormavonden
naar voren kwamen hebben we aan de
bestaande enquête toegevoegd. Daarna hebben
we met de werkgroepen uit de dorpen bekeken
welke vragen nog wel van toepassing waren en
welke niet, en of er meer antwoorden of keuzes
bij de vragen moesten komen. Kortom, heel veel
wikken en wegen. Toen bedacht ik dat we de
enquête beter persoonlijk bij de inwoners konden
afgeven en natuurlijk ook weer ophalen. Zo
voorkom je dat het op een stapel bij de oude
kranten terecht komt. Ik heb vijfentwintig

telefoontjes gepleegd en had daarna drieëntwintig
mensen die dat wilden doen! Dat leverde ook een
hoog percentage op aan ingeleverde enquêtes.
De uitslag van die enquête is weer in de dorpen
besproken en aan de hand daarvan is de
Dorpsagenda opgesteld. Eind maart 2009 was
dat klaar en hebben we een presentatie
gehouden en konden we de werkgroepen op
gaan richten."
"Gelukkig mocht ik de inmiddels opgedane kennis
en ervaring van mijn werk binnen de
Dorpsgemeenschap gebruiken voor mijn studie
Toegepaste Bedrijfskunde. De afstudeeropdracht
moest een verbeterproces in een bedrijf zijn.
Inmiddels werkte ik al meer dan 20 uur per week
voor het "Dorpsbedrijf" dus toen ben ik maar naar
mijn mentor gestapt en haar de zaak voorgelegd
dat we in de dorpen eigenlijk ook met een
verbeterproces aan de gang waren."
"Nou," zei ze "aangezien je al zover bent mag je
een extra hoofdstuk aan je eindscriptie
toevoegen en wel de implementatie van die
plannen in de dorpen."
Vervolg op pagina 11
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Net Echt
Door Zwaantina

Niet te geloven, al weer december, de maand
van grijs en donker, van 5 december, kerst en de
jaar- wisseling.
Die oude statige man met baard en niet te
vergeten zijn zwarte – witte – roet – regenboog –
stroopwafels en kaas vrijwilligers
hebben
inmiddels dit koude kikkerland weer verlaten of
die vrolijke iet wat Bourgondische bejaarde
rammelt aan de deur en dat allemaal om ons een
beetje te verwennen met suikergoed en
cadeautjes.
Kijk en dat laatste daar gaat het mij om,
gezelligheid – heel fijn, uitgebreid tafelen –
heerlijk maar die cadeautjes dat is het helemaal,
het maakt me als een kind zo blij.
Het hoeft niet kostbaar te zijn, voor mij geen goud
of diamanten, gewoon een kleinigheid en graag
verpakt in knisperend gekleurd papier.
Soms, heel soms heb je van die cadeautjes waar
je jaren later nog over praat en dat zijn de leukste.
Zo kreeg ik een aantal jaren geleden voor mijn
verjaardag van de buurvrouw een glazen vaas
gevuld met woestijnzand met daarin een Aloë
Vera. Het geheel was prachtig en ik was er dan
ook erg blij mee. Het advies van de dame uit de
bloemenzaak vertolkt door de buurvrouw was
duidelijk,
“Niet in de volle zon en 1 druppeltje water in de
week”, ook de bijgeleverde verzorgingswijzer gaf
het zelfde advies. Dat moest te doen zijn, zelfs
voor mij want het is namelijk zo dat ik niet bekend
sta als mens met groene vingers, het is mij simpel
gezegd niet aangeboren.
In die tijd kreeg ik dan ook regelmatig iets nieuws
voor de ramen en altijd weer was het jammer
genoeg maar even groen. Waarschijnlijk toch iets
te scheutig met de gieter.
Maar dit was zo eenvoudig dat kon zelf ik niet
verprutsen.

Mooi plekje opgezocht en steevast elke zaterdag
kreeg mijn Vera haar druppeltje, het leek te
werken want ze groeide dan wel niet maar was
nog steeds groen. Voor mijn doen een unicum
zeg ik met gepaste trots. Zo ging het anderhalf
jaar lang naar wens tot ik op een dag geraakt
werd door een niet te stoppen aanval van
schoonmaak woede. Ik moest zo nodig ook de
binnenkant van de vaas te lijf met de stofdoek,
wel heel voorzichtig, maar niet voorzichtig genoeg
want toen ik dacht klaar te zijn bungelde mijn
Vera aan de stofdoek. 'Ooooh zonde'. Toch
vreemd, dit plantje had wel erg weinig worteltjes',
beter gezegd, dit plantje had helemaal geen
worteltjes.
Het was al snel duidelijk waarom mijn Vera niet
groeide, ze was van plastic.
Ja hoor, had ik anderhalf jaar lang met liefde een
plastic plant verzorgd.
Toch maar even de buurvrouw gebeld, 'weet je
nog dat ik die mooie Aloë Vera van je heb
gekregen, die van dat éne druppeltje in de week,
dat plantje wat ik wel in leven hield'. Het antwoord
was volmondig 'Ja', dat wist ze nog wel. 'Nou, het
is van plastic!
Het duurde vrij lang voor ze uit gelachen was.
Het zal u niet verbazen dat dit cadeautje nog
regelmatig ter sprake komt en Vera? die (leeft)
nog steeds.
Ik wens u allen een gezellig kerstfeest en vooral
een gezond 2015
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steeds
meer
een
beroep
gedaan
op
zelfredzaamheid. Daarna werd de spanning
letterlijk opgevoerd door het rad van fortuin.
Enkelen gingen met één of zelfs meerdere
prijzen naar huis.

Klachten of opmerkingen over de
openbare ruimte? Meld ze!
Door Hennie Schans

Als er klachten of opmerkingen zijn over de
openbare ruimte dan meld je die bij de gemeente.
Dat kan via internet www.gemeentewesterveld.nl
of telefonisch via 14 0521.

Ook dit jaar kwam Sinterklaas met zijn pieten
naar Darp. Ze kwamen wel op een heel
bijzondere wijze: met de brandweerauto. Het was
een gezellige middag in de Stobbe en aan het
eind van de middag ging iedereen met een leuk
kadootje van de Sint naar huis.

Wordt er maar niet gereageerd of wordt het
probleem niet aangepakt, dan kan de
dorpsgemeenschap dit punt meenemen in het
overleg met de gemeente. Twee keer per jaar
overlegt de dorpsgemeenschap met de afdeling
openbare werken van de gemeente. Zaken als
wegonderhoud, verlichting, groenvoorziening,
riolering en dergelijke komen aan bod. In het
afgelopen jaar zijn vooral meldingen uit
Havelterberg onderwerp van gesprek geweest.
Een reden hiervoor was dat de zaken uit Darp
veelal in de herinrichting aan bod kwamen. In
maart is het volgende halfjaarlijkse overleg.
Heb je klachten of opmerkingen over de openbare
ruimte? Meld ze. Eerst bij de gemeente. Reageert
de gemeente niet, geef je klacht of opmerking dan
mee voor het volgende overleg. Je kunt je klacht
bij een van de bestuursleden melden of via de email: info@darp-havelterberg-busselte.nl

Vrijwilligersavond
Door Hennie Schans

Op 21 november was een gezellige avond voor
alle vrijwilligers dit zich in de afgelopen jaren
hebben ingezet en/of betrokken zijn geweest bij
de dorpsgemeenschap. Onder genot van een
hapje en een drankje werd gezellig bijgepraat.
Luuk
Boerema,
de
voorzitter
van
de
dorpsgemeenschap, bedankte voor de inzet van
velen. Ook stond hij stil bij de zorgen die er zijn
over het voortbestaan van het dorpshuis. Er wordt
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Contributie dorpsgemeenschap
Door Hennie Schans

In de vorige dorpskrant is een oproep gedaan om
de Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg,
Busselte te machtigen om jaarlijks onze bijdrage
van 2,50 euro af te kunnen schrijven van uw
rekening. Er zijn al een heel aantal machtigingen
binnen gekomen. Dank daarvoor. Als u uw
machtiging nog niet heeft ingevuld dan willen we
u vragen dit alsnog te doen.
Tot nu toe kwamen de bestuursleden van de
Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte
bij u langs om de contributie te innen. Dat is
weliswaar gezellig, maar kost ook veel tijd. Het is
ook een heel gedoe, met lijsten, ledenkaarten
etcetera. We hebben een manier bedacht om
sneller en met minder rompslomp de contributie
te innen, zodat we ons werk kunnen blijven doen.
We vragen u daarom om de Dorpsgemeenschap
te machtigen om jaarlijks onze bijdrage van €2,50
te kunnen afschrijven van uw rekening. U heeft bij
de vorige dorpskrant een machtigingsformulier
ontvangen. Als u de machtiging invult geeft u
toestemming aan de Dorpsgemeenschap om
jaarlijks de contributie van uw rekening af te
schrijven. Ik hoop dat u gebruik zult maken van
deze mogelijkheid.
Als u het niet eens bent met de afschrijving dan
kunt u deze laten terugboeken. U kunt daarvoor
binnen 8 weken na afschrijving contact opnemen
met uw bank. Het machtigingsformulier kunt u bij
een van de bestuursleden inleveren. De adressen
vindt u op het formulier. Ook als u uw formulier
niet meer heeft, dan kunt u zich wenden tot een
van de bestuursleden.

Helpende Handen
Door Jan Boers

Ik zal me even aan u voorstellen: Ik ben Jan
Boers, geboren op 30 juli 1946. Getrouwd, twee
zonen, twee schoondochters en vijf kleinkinderen.
De Darpers kennen mij natuurlijk van A tot Z.
Ik woon al aan de Veldweg zolang er huizen
staan en ben een echte Darper, want zeg nou
zelf, een mooiere plek vind je niet. Ik ben zoals
mijn geboortedatum al doet vermoeden,
gepensioneerd maar nog heel actief. Ik doe
samen met mijn vrouw vrijwilligerswerk voor het
Prinses Bearix Spierfonds, we beheren een
vakantiehuisje in Frederiksoord.
Voor Stichting Welzijn Mensenwerk doe ik
verschillende werkzaamheden waaronder fietsen
of wandelen met gehandicapte mensen of
mensen die behoefte hebben aan een praatje,
een spelletje, boodschap of en kleine reparatie.
Wat er zich ook maar voordoet, het kan van alles
wezen.
Verder ga ik nog een paar keer in de maand naar
de Jan Thijs Seinenhof, zingen met licht demente
bejaarden en mensen die verpleging nodig
hebben, dit valt onder de Noorderboog.
Ik doe dit alles met veel plezier en voldoening,
dus mocht er in ons dorp of omliggende dorpen
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behoefte wezen aan bovenvermeldde zaken, laat
het mij weten. Want mijn credo is: Doe wat je nu
nog kan straks komt het er niet meer van.
Mijn telefoonnummer is 341845

Ideeën en vrijwilligers gezocht!

VOOR U MOOI DICHTBIJ!!
•
•
•
•

CAMPINGGAZ, PRIMAGAZ ENZ.
TENTEN SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN
KAMPEERMEUBELEN EN KOOKGEREI
CARAVANS EN ALLE ACCESSOIRES

Door Hennie Schans

CARAVAN KAMPEER & SKICENTRUM
STEENWIJK

Heb je een goed idee om iets voor het dorp te
organiseren of te verbeteren, laat het weten.
Misschien kan de dorpsgemeenschap je helpen
met
organiseren
of
het
zoeken
naar
financieringsbronnen.

MEPPELERWEG 153
HAVELTERBERG
TEL. 0521-570044

Op dit moment zijn er heel wat vrijwilligers actief
in de werkgroepen van de dorpsgemeenschap.
Wil jij ook actief worden en helpen met het
organiseren van activiteiten, bijdragen aan het
samenstellen van de dorpskrant of helpen bij het
uitzoeken en achterhalen van de historie van de
dorpen? Meld je dan aan. Het hoeft niet veel tijd
te kosten en het is gezellig. Ook is iedereen
welkom om te helpen bij het opruimen van
zwerfvuil. Als je je maandelijks inzet is dat
prachtig, maar ook af en toe een keer is geweldig.
Hier geld letterlijk dat vele handen licht werk
maken.
Aanmelden kan via info@darp-havelterbergbusselte.nl of bij een van volgende bestuursleden.
Luuk Boerema – voorzitter
Hennie Schans – secretaris
Gerrie Vink – penningmeester
Piet Jetten – lid
Jan Mulder – lid
Ronald van Woensel – lid

ALLES OP KAMPEERGEBIED ONDER 1 DAK!!

Vogelvereniging Darp E.O.
Door Jan Boers

Op Vrijdag 28-11- 2014 hielden wij weer onze
jaarlijkse terugkerende gezellige avond.
Deze avond uit nood geboren om de kas te
spekken is inmiddels een fenomeen aan het
worden. Naast de gezellige en relaxte sfeer viel er
bij het rad van fortuin voor enkele euro,s
fantastische prijzen te verdienen. Om enkele
voorbeelden
te
noemen
goed
gevulde
boodschappen tassen, prachtige vlees schotels,
rollade,s klein en groot , joekels zaten erbij
genoeg voor bij de kerstdagen met de hele
familie.
De avond werd draaiende gehouden door Boris
en Theo geassisteerd door drie charmante
dames. Prijzen werden zoals elk jaar weer
verzorgd door de heer Koop Lefferts, die hier
HEER en MEESTER in is. Na afloop van het
prijzen festival werd er nog wat na gepraat en
gekaart
over
dagelijkse
dingen
en
beslommeringen. Eén er uitgelicht het rad moest
maar is naar Beugel om het uit te balanceren.
Kortom een geslaagde avond die zeker een
vervolg zal vinden. Nog één belangrijke
mededeling u hoeft geen lid te wezen van de
vereniging om deze avonden te bezoeken
iederéén is welkom.
Namens de vereniging: Een goed en gezond
2015. en bedankt voor u aller steun.
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Spelletjesavonden
Door Lia Valk

Een avondje gezellige oer Hollandse spellen
spelen. Er zijn diverse spellen aanwezig, zoals
Rummikub, Triviant, Scrabble, Yahtzee, Stratego
en Tridomino, maar er kan bijvoorbeeld ook
geklaverjast of gesjoeld worden. Heb je thuis een
spel dat je leuk vindt om te doen, neem deze dan
mee!
Er wordt gezamenlijk overlegd wat er gespeeld
gaat worden, maar bij voldoende deelname
kunnen ook meerdere groepjes gevormd worden.

geval is – een hele opluchting. Nog zekerder is
dat ik nooit zo’n trui zal dragen.
Angora is smetteloos bijna maagdelijke witte wol
maar het blijft smerig.

Wanneer: donderdag 22 januari, maandag 23
februari en dinsdag 24 maart vanaf 19.30 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20
personen
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden;
consumpties zijn voor eigen rekening
Info en opgave bij Lia Valk, tel. 852098 of per mail
lia.valk@gmail.com

ANGORA
Door Zwaantina

Het blijft me achtervolgen.
Het gegil van het angora konijn terwijl het lieflijk
op schoot zit bij een doortastende dame die met
een speciale kam de lange wollen haren waar dit
dier mee gezegend is met krachtige hand, zonder
enkele vorm van verdoving uit het tere lijfje rukt.
Terwijl de knuffel schreeuwt, gilt, krijst omdat het
bijna levend gevild wordt ren ik met de handen
over mijn oren de kamer uit. Maar zelfs in de
keuken kan ik niet ontkomen aan het misselijk
makende gekrijs.
Op tv is een uitzending van het informatieve
programma Radar gaande die op deze oog
opende manier de kijker laat zien waar de
prachtige angora wol vandaan komt.
Bij mij is de boodschap aangekomen.
Ik zal het maar eerlijk bekennen, “ik wist het niet.”
Nooit over na gedacht wat angora is en waar het
vandaan komt.
Bijna paniekerig probeer ik me te herinneren of ik
ooit een trui gedragen heb die gemaakt is van
angora en ik ben er zeker van dat dit niet het

Vervolg pagina 6
"Het enthousiasme van de mensen bij het
opzetten van die werkgroepen was heel leuk. Het
was belangrijk voor elke groep een goede
kartrekker te vinden die de boel gaande houdt
anders bloedt het zo weer dood. Bovendien zijn
de werkgroepen verschillend van karakter. De
ene werkgroep komt in beweging als zich een
probleem aandient en de andere is regelmatig
aan het werk. Neem bijvoorbeeld de werkgroep
verkeer en de zwerfvuilgroep.
Het leuke was dat we ons, door die gezamenlijke
aanpak van de uitkomsten van de enquête, heel
anders konden opstellen in het overleg met de
gemeente. De eerstvolgende keer dat we het
college van B&W op bezoek kregen had ik op
grote vellen papier collages gemaakt met foto's
van elke werkgroep en wat ze allemaal
gerealiseerd hadden. Kijk, dan heb je een heel
ander soort overleg. Dan is het niet meer een
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lijstje met wensen waar in gestreept kan worden.
Er kwamen die avond hele leuke gesprekken op
gang en het college had echt het gevoel van, nou
hier gebeurt wat! Daar kweek je veel good-will
mee."
"Uit die enquête was natuurlijk ook heel duidelijk
de overlast van het riool aan de Veldweg
gekomen, als er gigantische regenbuien waren.
Daarnaast de overlast van de eikenbomen waar
we al veel langer mee bezig waren en waar geen
gemakkelijke oplossing voor was. Je moet voor
de rechter aantoonbaar maken dat de overlast
dusdanig is dat die bomen inderdaad moeten
wijken. Ander punt dat erbij kwam waren de
rechte straten in het dorp waar te vaak te hard
gereden werd.
Al met al kwam er uit die enquête een heel lijstje
met dingen die moesten gebeuren en die met
elkaar samenhingen. Daarbij kwam de visie van
de overheid op de klimaatveranderingen met het
bijbehorende beleid dat je het regenwater zoveel
mogelijk ter plaatse moet opvangen. Zo ontstond
het grotere plan met de wadi's. Mijn laatste actie
als voorzitter was het oprichten van een
werkgroep om wat te bedenken voor de ruimte
tussen de Stobbe en de speeltuin. De werkgroep
kwam met een prachtige schets. Hoe dit alles te
realiseren wisten we nog niet, maar we waren
vastbesloten dat het plein er zou komen. Toen we
het ontwerp voorlegde aan de gemeente waren
ze erg enthousiast en later bleek dat het goed van
pas kwam voor de subsidieaanvraag bij de
provincie voor het hele plan van Darp.”
"Al met al heb ik zelf veel van geleerd van het
werken met de Dorpsgemeenschap, ook voor
mijn studie. Daarbij was het ook ontzettend leuk
om te doen en had ik naast Anton en Ronald
meer goede mensen om mij heen. Jan Mulder en
Piet Jetten waren altijd bereid mee te werken en
zich in te zetten voor de plannen. Daarnaast
waren (zijn) ze ook heel belangrijk als
vertegenwoordigers van de bewoners om de
eigenheid van het dorp te bewaren."

“Het belangrijkste is wel dat ik al doende gemerkt
heb dat het wel degelijk effect heeft om ergens
energie in te steken. Dat je dan toch met elkaar
meer weet neer te zetten. Dat men niet moet
blijven steken in de visie van, ach de mensen
willen toch niet en we zien wel. We hebben dus
nu met elkaar ervaren dat er met initiatief en inzet
veel meer mogelijk is in de dorpen. Dat het ook
belangrijk is dat je als bestuur zichtbaar blijft en ik
denk dat de Dorpskrant daar een belangrijke rol in
speelt. Het was ook één van de punten die uit de
enquête kwam, dat we wel een dorpsbelangen
vereniging hebben, maar wat ze doen dat weten
we als bewoners eigenlijk niet. Daarbij is het een
medium waardoor je als dorpsbewoners elkaar
wat beter kan leren kennen en dat hopelijk
inspireert om meer met elkaar te ondernemen.”
“Ik denk, als ik zo naar de veranderende
samenleving kijk dat we nu, maar zeker in de
toekomst, meer afhankelijk van elkaar worden,
meer gaan samenwerken. In het dorp wordt nu
bewust en onbewust onderscheid gemaakt tussen
oorspronkelijke bevolking en de ‘nieuwkomers’.
Dat is een wankele basis voor samenwerking.
Daarbij geldt voor iedereen, dat langs de zijlijn
blijven schreeuwen wat er allemaal niet goed is,
maar zelf nooit een vinger uisteken, geen optie
meer is in deze tijd. We moeten het in de
toekomst met elkaar doen en ieder heeft op één
of andere manier een steentje bij te dragen.”
“Weet je, ik kom zelf ook uit een dorp en daar was
het net als hier een gewoonte om elkaar gedag
te zeggen op straat. Een kleine moeite en zo
belangrijk. Je ziet even de herkenning en
bevestiging in de ogen van de ander. Gezien
worden door een ander daar heeft iedereen
behoefte aan.”■
Voor wie nog graag een
boek wil over onze
dorpen, voor zichzelf of
voor het nageslacht, ze
zijn nog te bestellen.
Meer info bij:
G.J. Diseraad tel 342976
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Klaverjasclub iedere week op maandagavond
van 20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kan
je bellen met dhr. Jan Jetten 0521-341813
Line-Dance onder leiding van Ellen Mulder is op
maandag avond: kinderen t/m 12 jaar van 18.0019.00 en de demo groep van 19.30-21.45. Op
dinsdag avond volwassenen van 19.45-22.00
Meer info bij Marjolijn Kruimer 0522-254518.
Recreatief Badminton op woensdagavond van
20.00 – 21.30 uur . Meer info dhr. Ben Witteman
341615
Recreatief Badminton op vrijdagavond van
19.00-20.30 uur. Meer info George van Keulen,
telefoon 341769
Dartvereniging
Tijdens het seizoen van half september tot half
maart, iedere dinsdag en/of woensdagavond van
20.00 tot ongeveer 22.30 uur in ’t Buitenbeentje.
Meer informatie bij Vincent Struik 06-29160726
Werkgroepen Darp/Busselte:
Activiteiten, Lia Valk tel: 852098
Helpende handen, Jan Boers tel: 341845.
Historie, Jan Dedden tel: 343165
Centrumplein Darp, Jan Mulder tel: 341824
Verkeer, Joy van der Beek tel: 340445
Zwerfvuil, Emmy van Waning tel: 342718
Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: 852309.
Wist u dat u in de Stobbe ook
 uw verjaardag kan vieren
 uw trouwerij kan houden
 een vergadering kan beleggen
 gezellig wat kan drinken
 ruimte kan huren voor een activiteit

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe
Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Meer
informatie bij Jaap de Boer, Schoolstraat 10 in
Darp.
Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen.
Op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Meer
informatie bel Willem Ems 0521-341926.
Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 onder
begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie
bij Jannie Kloosterman 0521-343170

Schietvereniging om de veertien dagen. Op de
dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep tot
april. Meer info: bel Edward Voorn 0521-341122
Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00
uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt
u terecht bij dhr. Biegstraaten 342373 of Janna
Bosman tel. 342248
55+ soos Iedere eerste woensdag van de maand
van 14.15 – 16.15 uur vanaf september tot mei.
Voor meer informatie Marrie Tuit 0521-341663
Toneelvereniging ”Olde Bessie”oefent iedere
donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer info
kun je bellen met Ingrid de Vos, tel 342168
Volksdansen Onder begeleiding van Willy
Pleister is op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15
uur. Meer info bij Marry Scheper 0521-342353.

Voor al uw druk- en copieerwerk
Kleur of Zwart-Wit

Drukkerij

J&J
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte 0521-342486

Colofon
De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een initiatief
vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en voor de inwoners
van deze dorpen. Hoofdredacteur is Marja van Veen. De
vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de krant
met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met - en is ook
niet verantwoordelijk voor - de inhoud.
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