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Jaargang : 6 juni 2015

Van de redactie
De tijd vliegt….Het dorpsfeest ligt alweer achter
ons en de zomervakantie staat voor de deur.
Deze keer dus ook een uitgave in juni, want er is
genoeg te melden.
De volgende uitgave is weer begin september,
dus als u wat te melden heeft, over uw clubvereniging of iets leuks van uzelf dat u graag met
uw medebewoners wilt delen dan kunt u dat
mailen of gewoon in de brievenbus doen
De adressen zijn:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp

Attentie! Attentie!
Bent u nog geen lid en wilt u lid worden van
de dorpsgemeenschap Darp-HavelterbergBusselte? Dat kan. Hoe? U mailt uw
gegevens naar info@darp-havelterbergbusselte.nl. Het lidmaatschap kost 2,50 euro
per jaar, wat u kunt overmaken op NL58
INGB 0001465034 tnv Dorpsgemeenschap
Darp-Havelterberg- Busselte onder
vermelding van uw naam, adres en
postcode. U wordt dan opgenomen in ons
ledenbestand. Voordelen van lidmaatschap:
U behoudt uw inspraak bij de
dorpsgemeenschap en vanaf september
2015 zult u de dorpskrant blijven ontvangen.
Jaarlijks krijgt u ook een uitnodiging voor de
jaarvergadering.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur Dorpsgemeenschap
Darp - Havelterberg – Busselte

Bedankt Jan!

Op de jaarvergadering van de dorpsgemeenschap in april trad Jan Mulder af als
bestuurslid. Het zal voor iedereen even wennen
zijn, want hij was al heel lang een vertrouwd

gezicht in het bestuur. Geboren en getogen in
Darp kende hij veel mensen en iedereen kon hem
aanspreken als ze vragen hadden. Hoe lang hij
bestuurslid was, weet hij niet exact, maar het zal
zo tegen de 20 jaar zijn geweest. Hij heeft in die
periode veel energie en vrije tijd aan de dorpsgemeenschap besteed. Vanaf de bouw van het
dorpshuis De Stobbe tot en met de aanleg van de
wadi's in Darp. Als er iemand zich ingezet heeft
voor onze dorpsbelangen is dat Jan Mulder wel!
In gesprek met hem blijkt hij heel betrokken bij
het dorpsgebeuren. Het feit dat je samen toch
dingen bereiken kunt ook al gaat dat vaak niet
altijd even makkelijk. Hij vertelt over het plaatsen
van bomen langs de Ruiterweg door de
gemeente. Er werden vierkante vakken van
bielzen om elke boom gezet. Er was toen nog
geen fietspad, dus de fietsers moesten langs die
bielzen op de rijbaan rijden. Heel gevaarlijk, want
als je trapper tegen de bielzen kwam, dan lag je
op de weg. De gemeente bleef doof voor de
klachten en op een gegeven moment was men
het zat en er werd afgesproken de Ruiterweg te
barricaderen. Een trekker aan de ene kant en een
trekker aan de andere kant en al gauw was het
een pracht van een opstopping. De politie kwam
erbij en omdat men onverzettelijk bleef, werd de
wethouder opgetrommeld. Die kwam overleggen
met de actievoerders.
Maar terwijl het overleg gaande was, begonnen
dorpsgenoten de bielzen achter de rug van de
wethouder weg te halen! De wethouder moest
uiteindelijk toegeven dat het een gevaarlijke
situatie was en de bielzen verdwenen.
Jan Mulder zit dit verhaal glunderend te vertellen.
Hij kan er nog van nagenieten. Wat Jan bij de
verbeteringen van de straten in Darp en de
aanleg van de wadi's zo frappant vond, was dat
de samenwerking van dorpsgemeenschap en
gemeente zoveel soepeler was dan vaak in het
verleden. Er werd naar wensen geluisterd en de
inrichting van het Proatplein b.v. werd naar onze
ideeën verwezenlijkt. We kregen zelfs een brug
over de Reu. Hij heeft er een heel goed gevoel
bij hoe het dorp er nu uitziet. Op mijn vraag wat
hij nu gaat doen met de vrijgekomen tijd
antwoordt hij: “Als ik me verveel, ga ik in de tuin
werken.
Jan reuze bedankt en geniet van je tuin.

Oplage 410 stuks, Email: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl ook voor opgave advertenties

Monument 10 omgekomen Amerikaanse bemanningsleden
Boeiing bommenwerper

Pilot: Darvin Smith, Co-Pilot: Art Camosy, Navigator: Claude Hawkins, Bombardier: Tony Laura,
Engineer / Top Turret Gunner: Maynard Miller,Radio Operator: Jack Childers, Ball Turret Gunner: George Krieckhaus,
Waist Gunner: Bill Holder, Waist Gunner: Gene Wright,Tail Gunner: Bob Granberg.

In de onder anderen in Darp gepresenteerde
filmdocumentaire “Vanaf de Havelterberg
gezien”, die gemaakt is door Wim van Velzel,
vragen 2 schoolkinderen, Katja en Mare aan
burgemeester Jager waarom er geen monument
is opgericht voor de omgekomen 10
bemanningsleden van de op 8 mei 1944 in Darp
neergestorte Amerikaanse Boeiing
bommenwerper.
De Historische Vereniging Havelte en omstreken.
heeft het initiatief genomen om tot de plaatsing
van een monument voor deze Amerikanen te
komen.
Daartoe heeft zij in Darp gekeken naar de
plaatsbepaling.
In de ledenvergadering van de
Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en
Busselte op 23 april jl., heeft Klaas Molenkamp,
de voorzitter van de Historische Vereniging, de
plaats tegenover De Stobbe op het Proatplein
voorgesteld, hetgeen in stemming werd gebracht
en door de aanwezige leden werd aangenomen.
Inmiddels zijn er vergevorderde contacten met
B&W van de Gemeente Westerveld die
aangegeven hebben het initiatief te
ondersteunen. Uiteraard zal nog het nodige werk
verzet moeten worden, doch naar verwachting zal
dit jaar het monument onthuld kunnen worden.

Crew Smith - 'Our Baby' - March 1944, Dalhart,
Texas

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

Drukkerij

J&J

Historische Vereniging Havelte en omstreken.

Opgericht 1989

Veldkamp 77, 7971 BX Havelte 0521-342486

Natuur
Door: Jan Boers

Op zaterdag 19 september!

De Amerikaanse weg

De natuur ligt onder vuur.
Valt onder menselijk bestuur.
Dat wil de natuur beheren, exoten weren.
Douglas, Prunus en Amerikaanse eik,
die zijn we liever kwijt dan rijk.
“We roeien ze uit” schreeuwen we luid.
Ook vliegen hier van die vreemde vogels.
We knallen ze uit de lucht met kogels.
En wat te zeggen van die losbandige dieren,
die hier de boel komen verstieren.
Met klemmen en vallen,
zullen we ze het leven vergallen.
Dan zijn er nog van die irritante insecten.
Ze zien ons als lustobjecten.
Maar ook het onderwater gespuis
profiteert van ons kosthuis.
Geloof me we zullen ze leren,
dat durf ik te zweren.
Met ons landschap is ook al van alles mis,
nat wordt droog en
droog wordt nat als ik me niet vergis.
En dan de bossen,
kappen die handel, kunnen de witte wieven
weer over de heide hossen.
Alles ligt op de verkeerde plek.
We graven weer een verstuiving,
das toch niet gek.
Een mooi pad er door, daar ga je toch voor.
Het pad wel wat verharden!
Geeft niets al kost het miljarden.
We willen de wolf weer zien,
of een dinosaurus misschien.
Want er is toch besloten,
we helpen de natuur en weren exoten.
Nu is het nog de natuur,
maar straks liggen wij onder vuur.
Wij zijn toch ook een deel van de natuur?

Dat er vaak busjes van honden-uitlaatdiensten
staan aan het eind van de Amerikaanse weg bij
Havelterberg is niet zo bijzonder. Maar dat er ook
figuren dit een mooie plek vinden om te handelen
in drugs is ronduit ongewenst!
Er zijn meldingen gekomen, dat er op de weg
naar het defensieterrein regelmatig “zaken”
worden gedaan, die je daar niet verwacht. Het
bestuur van de Dorpsgemeenschap heeft in het
overleg met de gemeente aangegeven, dat ze
zich over deze vermoedelijke drugshandel
behoorlijk zorgen maakt. Er is beloofd door de
wijkagent, dat er vaker gesurveilleerd zal worden.
In het overleg met de gemeente is ook
besproken, dat er afval van wietkwekerijen in de
natuur gedumpt is.
De prachtige omgeving waarin wij wonen, wordt
blijkbaar niet door iedereen zo gerespecteerd. Er
zijn mensen die gewoon hun asbest uit de auto
kieperen en denken dat het in de natuur wel
verteert! Alerte voorbijgangers hebben dat gemeld
en er moest een gespecialiseerd bedrijf aan te
pas komen om de gevaarlijke asbest op te
ruimen.
Wij lopen dan wel trouw iedere maand een
ochtend afval te prikken
met Roelof, maar hier
kunnen we echt niet
tegenop!

Excursie naar Uffelter Binnenveld
Door: Marion van Rijn

We zijn 3 mei met Henk Boers naar het Uffelter
Binnenveld gegaan om dassen-burchten en
misschien jonge vossen te zien. Aan de kant van
de vaart gingen we het veld op. Oude loopgraven
slingeren hier kris, kras door het bos. Ongetwijfeld
hadden de Duitsers toen vanuit die loopgraven
een goed uitzicht op de Drentse Hoofdvaart en de
weg, nu liggen ze in het bos. Bezet door dassen
en vossen. We hadden André Baks in ons
groepje, een natuurfotograaf die alweer een tijdje
in Darp woont. Weer zo'n leuke ontmoeting met
een dorpsgenoot die een talent en interesse
heeft! Henk wees op een paar losse veren voor
een vossenhol en stelde voor dat André hier maar
zijn camera ergens verdekt moest opstellen. Er
was een mooie kans om foto's te kunnen maken
van jonge vossen.

De paar losse veertjes wezen er op dat de
moedervos prooi aanbracht voor haar jongen,
vertelde Henk. Tegelijk wees hij op de vele gaten
in de heuveltjes, allemaal dassenburchten en
vossenholen. We liepen dwars door het bos en
staken een paadje over met geel platgetrapt gras.
Het bleek een dassenweg te zijn, een pad
uitgesleten door dassen! Vanuit het bos liepen we
het open veld op richting het Meeuwenveen. Een
paar reeën renden in volle vaart het gras over om
dekking te zoeken in een bosrand. Met z'n zessen
stonden we even ademloos te genieten van dit
schouwspel. Henk vertelde dat het een hele toer
is om de waterhuishouding in dit gebied in
evenwicht te houden. Water stroomt naar het
veen via slootjes. Het ene slootje moet juist
dichtgroeien , heeft beheerder het Drents
Landschap besloten en een ander slootje moet
juist uitgebaggerd worden. Dat uitbaggeren is een
hoop werk omdat de dieren die in de modder
leven weer teruggegooid moeten worden in de

sloot. Ook de zijkanten van de sloot worden maar
één keer per jaar gemaaid en slechts één kant.
Het volgende jaar wordt de andere kant gemaaid.
Dat allemaal om de verscheidenheid aan
dierenleven niet te veel te verstoren en in stand te
houden. De begraafplaats bij Uffelte moet droog
blijven en de bewoners aan de doorgaande weg
naar Uffelte willen ook een droge plek. Zij hebben
vaak een klein gemaal in een slootje bij hun huis
om overtollig water weg te kunnen pompen. Op
de terugweg pikken we André weer op. Helaas
waren er geen jonge vossen verschenen. Henk
wijst op een omgevallen boom. De takken bieden
een goede schuilplaats om het die zelfde avond
nog een keer proberen. Bij de auto drinken we
een bak koffie uit de bonte verzameling
kringloopkopjes. Zo kunnen we mooi nog een
paar vragen kwijt aan Henk. Bijvoorbeeld waarom
er in vredesnaam tralies voor een vogelhuisje
gemaakt zijn dat verderop in de boom hangt? "Oh
dat is om marters buiten te houden, anders roven
die de jongen weg!

”
Weer veel geleerd vandaag, en Lia, Ron,
Willemien, André, Louis en ik merken op dat je met
Henk die veel van terreinbeheer en natuur weet,
anders gaat kijken naar natuur. Je gaat het
'systeem' een beetje begrijpen...
We gaan nog een keer op een mooie zomeravond
met Henk op pad!
Heeft U interesse dan kunt u mailen
naar:
zomersbuiten@home.nl

Natuurfotograaf
André Baks
Door: Marion van Rijn

Het blijft een leuke bezigheid, dorpsgenoten
ontmoeten die tien stappen van je verwijderd
wonen en die je nog nooit gezien hebt.
Ik ontmoette André Baks tijdens de natuurexcursie met Henk Boers.
Natuurfotografie is zijn grote hobby.
"Ach daar ben ik ingerold toen ik een poos bij een
vriend in Ruinerwold had gewerkt. Van het geld
dat ik daar verdiende, heb ik toen mijn eerste
cameraatje gekocht met 3.2 megapixels. Ik was
er helemaal gek van. Ik ging me er in verdiepen
en de kennis die je dan opdoet maakt dat het
plezier blijft. Natuurlijk kun je wel goede camera's
kopen maar als je zelf niet weet wat de
mogelijkheden zijn en wat je er allemaal mee kunt
doen dan wordt zo'n hobby helemaal niks. Dan
zijn er ook nog diverse foto bewerkingsprogramma’s op de computer, maar die gebruik ik
zo af en toe. Hangt er van af waar de foto voor
gebruikt wordt.
Kijk deze acht foto's die hier hangen aan de muur
hebben op de tentoonstelling gehangen in
Berghorst, een zorgcentrum in Staphorst. Die
foto's... ja daar zit voor mij persoonlijk nog een
extra dimensie aan. Ik ben gelovig, en in de foto
zet ik een tekst uit “Gods Woord” in dit geval.
Zo'n tentoonstelling voorbereiden was helemaal
nieuw voor mij en gelukkig heeft een vriend, die
ook natuurfotograaf is, geholpen met het
uitsnijden van de passe-partouts. De lijsten vond
ik bij de Hema. Mooi van kleur en gelukkig van
hout. Ik houd van warme kleuren. Dat vind ik mooi
werk dat je door zinvolle duidelijke foto's mensen

hoop en wat liefde kunt geven. Er liggen daar in
dat tehuis ook terminale patiënten... dan zijn de
foto's toch een lichtje in de duisternis. Het is mooi
om de foto's op die manier te mogen gebruiken.
Als volgende stap zou ik graag macrofotografie
willen gaan doen. Een vriend van mij heeft de kop
van een minuscuul fruitvliegje op een megagrote
poster laten afdrukken. Haarscherp! Je weet niet
wat je ziet, iets super kleins van heel dichtbij is zo
mooi om te zien. Landschapsfotografie vind ik ook
mooi om te doen en is weer een andere tak van
fotografie. Ik weet goed de weg op Landgoed De
Eese daar heb ik vroeger gewerkt. Ik loop daar
vaak en dan neem ik de kleine lens mee. Als je
daar geïnteresseerd in bent ga je er oog voor
krijgen. Dan ga je letten op de inkomende lijnen,
bijvoorbeeld een bospad naast een weiland dat
naar je toe komt, of de horizonlijn. Dat zijn wel
belangrijke factoren, of een grote steen op de
voorgrond. Daar leer je al doende mee te spelen.
De volgende nieuwe stap die ik wil leren is een
lezing geven. Dat is voor mij compleet nieuw en
een uitdaging.
Ik heb een agrarische opleiding van zes jaar
gedaan aan het Groenhorst College in Lelystad
en uiteindelijk in Steenwijkerwold en vandaar in
Darp terecht gekomen. Zo'n zeven jaar woon ik
hier al aan de Linthorst Homanstraat. Ik ben
drieëndertig jaar en ik werk voor de
Noordwestgroep, de sociale werkplaats in
Steenwijk. Ik werk o.a. bij een witlofkwekerij en in
de winter bij een metaalconstructiebedrijf. Ook
heb ik op Landgoed de Eese gewerkt en bij de
edelhertboerderij in Steenwijkerwold. Het is leuk
om flexibel te zijn en zo verschillende mensen te
ontmoeten maar... de natuur dat is echt mijn ding
zeg maar, dat is als een vis in het water!"

VOOR U MOOI DICHTBIJ!!
•
•
•
•

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

CARAVAN KAMPEER & SKICENTRUM
STEENWIJK
MEPPELERWEG 153
HAVELTERBERG
TEL. 0521-570044

ALLES OP KAMPEERGEBIED ONDER 1 DAK!!

Geen hondenpoep en tuinafval in
waterwingebied bij Darp
Sinds enkele jaren liggen aan de rand van het
bos bij Darp een aantal wadi’s met grasvelden en
wandelpaden. Steeds vaker laten honden hier
hun boodschap achter en storten bewoners hier
tuinafval. Hierdoor kan het grondwater dat Vitens
hier voor de drinkwaterproductie wint, besmet
raken. De wadi’s zijn juist aangelegd om het
probleem van verontreiniging door overstort van
de oude riolering op te lossen. Die overstort
leverde ook gevaar op voor besmetting. Nu
ontstaat er echter een nieuw gevaar: hondenpoep
en tuinafval kunnen het grond- en dus drinkwater
bacteriologisch besmetten. De drinkwaterputten
van Vitens liggen dichtbij en daar moeten geen
ongewenste bacteriën of andere besmettingen in
terecht komen. Het is waterwingebied en dat kunt
u zien door de geplaatste borden. Hier gelden
provinciale regels om de kwaliteit van het water te
beschermen. Bezoldigde Opsporings Ambtenaren
(BOA’s) gaan controles in dit gebied uitvoeren.
Personen die uitwerpselen van hun hond,
tuinafval of ander ongewenst afval achterlaten,
lopen kans op een boete. Het vriendelijke en
dringende verzoek van drinkwaterbedrijf Vitens is
dan ook: geen hondenpoep of afval in het
waterwingebied achterlaten, niet bij de wadi’s
en niet in de rest van het waterwingebied.
Vitens dankt u voor de medewerking!

LICHT– EN DUISTERNISPLAN VOOR
DE OPENBARE VERLICHTING IN DE
GEMEENTE WESTERVELD
Vanuit de gemeente is er bewust met verlichting
in de openbare ruimte omgegaan. In het kader
van economische motieven en milieuredenen
heeft de gemeente een beleid opgesteld. In het
plan is aandacht besteed aan licht & duisternis,
duurzaamheid, energiebesparing, reductie van de
CO2-uitstoot en aan de flora en fauna wetgeving.
Openbare verlichting heeft tot doel om het
openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te
laten functioneren. De gemeente heeft de taak
om de verkeersveiligheid te waarborgen en een
sociaal veilige omgeving te creëren zonder direct
gevoel voor dreiging of gevaar voor confrontatie
met geweld. De openbare ruimte is voor een
belangrijk deel bepalend voor de ervaring van
het veiligheidsgevoel (geen donkere plekken
door bijvoorbeeld bomen, struiken of te weinig
openbare verlichting). Het gehele document kunt
u vinden op de website van Gemeente
Westerveld.
Tijdens de jaarvergadering op 23 april heeft de
gemeente de eerste tekeningen gepresenteerd
aan de burgers. Hierop zijn inmiddels wijzigingen
gedaan. De tekeningen kunt u vinden op onze
website www.darp-havelterberg-busselte.nl.
Heeft u hierop nog op- of aanmerkingen dan kunt
u die mailen naar:
info@darp-havelterberg-busselte.nl

De Durango Line & Showdancers

Gewoon in spijkerbroek, truitje of bloesje dansen
we toch met veel verve op Russische, Griekse of
Servische muziek de dansen die daarbij horen.
Echte volksdansen dus.
Nee, makkelijk is het niet maar als je maatgevoel
hebt en van dansen houdt. krijgt Willy je
uiteindelijk zo ver dat je het onder de knie krijgt.
En dan hebben we het er nog niet over wat het
doet voor je motoriek en concentratievermogen.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken op zo’n
vrijdagochtend en ondervindt wat een plezier we
onder elkaar hebben.

Deze beginnersgroep is, door veel aanvraag, nog
maar net begonnen.
De les duurt een uur, van 18.30 tot 19.30, met de
mogelijkheid om aan de les, die daarna volgt ook
deel te nemen.
Alle dansen die geleerd worden bij de
beginnersgroep worden daar nogmaals herhaald.
We gaan van start op dinsdag 18 augustus a.s
Voor meer informatie kun je bellen met
Marjolijn Kruimer: 0522-254518
Tevens kun je al onze bezigheden volgen en liken
op Facebook.

Dansgroep internationale dansen
“Dansen is plezier voor twee, maar volksdansen
is plezier voor meer”. In Darp is op initiatief van
Jannie Ems, destijds beheerster van dorpshuis
De Stobbe, in 1996 een volksdansgroep
opgericht. Direct meldden zich 12 dames en
toen er een leidster was gevonden in de persoon
van Femmy Dijkstra uit Steenwijk kon de groep
van start gaan.
Nu, na bijna 20 jaar, bestaat deze groep nog
steeds. De groep telt nu 18 leden, waarvan nog
een aantal van het eerste uur en wordt nu geleid
door Willy Pleister uit Darp. Willy volgde een 2jarige opleiding in Utrecht en nam het van Femmy
over toen deze met pensioen ging. Het grappige
is dat Femmy, nu als lid van de groep, meedanst
en de aanwijzingen van Willy opvolgt die indertijd
bij haar stage liep!
Het woord volksdansen heeft in het algemeen
een wat stoffig imago. Behalve bij kenners dan.
Zeker in de Oost-Europese en Zuid Amerikaanse
landen is het een vorm van cultuur die hoog in
aanzien staat. De daarbij behorende klederdrachten dragen daar natuurlijk ook aan bij.
In Darp dansen we 9 maanden van het jaar
iedere vrijdagochtend van half tien tot half 12 in
Dorpshuis De Stobbe.

Dansen is goed voor u!

DHB Feest 2015

Het dorpsfeest van juni 2015 is een groot succes
geworden. In heel wat garages en achtertuinen
was men al ver van tevoren bezig met het
opbouwen van de praalwagens. Het thema was
deze keer: “Hoe fouter hoe beter“ en dat had
heel diverse uitvoeringen tot resultaat. Niet
iedereen langs de route wist van dat thema en dat
leverde soms komische reacties op. Het weer
was tijdens de rondgang prima en langs de kant
én op de wagens was de stemming opperbest.
Maar net na het verlaten van Darp begon het te
druppelen. En nog nooit was de optocht zo snel
weer terug bij de start! De eerste prijs ging naar
de wagen:
”Hotter than my daughter”.

was voor de kleinere kinderen een bron van
plezier. Vrijdagavond was er een “Hoe fouter hoe
beter” feest geweest met een DJ. Sommige
feestvierders hadden zich helemaal op hun lekker
foute kleding uitgeleefd.
Zaterdagavond was het de band Sesam die de
muziek verzorgde. Een allround band met een
breed repertoire. De sfeer was en bleef tot in de
kleine uurtjes echt geweldig! Op zondag was er
voor De Stobbe nog van alles te doen. Een leuke
afsluiting van een geslaagd feest. En maandag
kon iedereen de feestversiering weer van zijn
huis halen en tot volgend jaar opbergen.

Koningsdag
Door: Hennie Schans

Van de loopgroepen werd w i n n a a r :

“ Superhelden”

Tegen half vier werd het droog en ging de zon
zelfs weer schijnen. Feeststemming in een volle
Stobbe na de prijsuitreiking en vóór De Stobbe
was er als vanouds kermis. Helaas geen
draaimolen deze keer, maar het springkussen

Het was maandag 27 april weer gezellig in Darp.
Op en rond het dorpsplein werd koningsdag
gevierd. Al vroeg in de ochtend werden de
voorbereidingen getroffen, zodat vanaf 10 uur het
feest kon beginnen. Voor de kleinsten waren er
spelletjes op het dorpsplein. De groteren gingen
op speurtocht en in het bos werden verschillende
opdrachten uitgevoerd. Ook kon iedereen
fantastisch geschminkt worden. Na een geslaagd
ballon oplaten (geen enkele ballon kwam vast in
de bomen!) was er voor de kinderen een
versnapering en kon er nog gegrabbeld worden in
de grabbelton. In de middag was er nog een
gezellig jeu de boule toernooi. Al met al een
geslaagde dag die mogelijk werd gemaakt door
Het Buitenbeentje, de club van 50, DVSV, de
dorpsgemeenschap en de feestcommissie.

Van fantasie tot boek
Door: Zwaantina

Het talent van mijn vijf jarige kleindochter
Tess Rink is met zekerheid, het verzinnen van
verhaaltjes'
Zij weet op deze jonge leeftijd reeds groot en
klein te verwonderen met haar boeiende
verhalen. En zo kon het gebeuren dat op een
zonnige zomer middag, Tess tijdens het stoep
krijten haar fantasie weer eens de vrije loop liet.
Ze vertelde een verhaal over drie kleine visjes die
zich vervelen en iets nieuws willen beleven.

Ze hebben al zo vaak gehoord van het hele grote
water, de oceaan. Is het misschien een goed idee
om daar naar toe te gaan.
Vol goede moed gaan ze op weg, op avontuur.
Onderweg komen ze allerlei onbekende en
wonderlijke waterbewoners tegen. Ze willen de
orka leren kennen, laten zien hoe goed ze
zwemmen. Ze willen de zon zien zakken in de
zee, en wie lezen wil mag mee.
Te bijzonder om aan de wind mee te geven, dus
werk aan de winkel, het verhaal moest op papier.
Een uitdaging was geboren, want het bleek een
lastige klus, het op rijm zetten van het verhaal,
zonder de originele versie te verliezen. Na vier
maanden googelen met woorden was het verhaal
klaar zoals het was verzonnen.
Maar een kinderboek heeft illustraties nodig en
tekenen heb ik niet mee gekregen.
Gelukkig was tante Marina, inmiddels ook
aangestoken met het 'visjes virus,' bereid haar
creatieve kwaliteiten in te zetten. Zij gaf de visjes
van Tess een eigen gezicht en is verantwoordelijk
voor de kleurrijke vormgeving van dit avontuur.
Uitgeverij Boekscout was bereid het uit te geven.
En zo ontstond, 'Drie Kleine Visjes op Avontuur,'
ons eerste kinderboek.
Het was heel bijzonder om samen, stap voor stap
de ontwikkeling, van fantasie tot boek, mee te
maken. Wij zijn dan ook bijzonder trots op het
resultaat.
Inmiddels is het kinderboek een aantal weken op
de markt en wij hebben ontzettend veel
enthousiaste reacties mogen ontvangen, waar wij
uiteraard erg blij mee zijn.

En Tess vindt het gewoon hartstikke tof,
want nu leest mama voor uit haar eigen boek.
Het boek is verkrijgbaar bij: Albert Hein
Abe Brouwer-Havelte en bij mij thuis:
Kamperweg 12 Darp, tel, 0521-342047
en in de webwinkel van: boekscout.nl

Vaarwel Basisschool
De achtste groep van de Veldwikke in Darp telt
vier leerlingen, die dit jaar de school gaan
verlaten. Dit zijn de laatste weken op de
basisschool en ze gaan op 1 juli kennismaken op
hun nieuwe school met de klasgenoten uit de
brugklas. Heel spannend allemaal.
Yelte Bakker, Ronan Boers, Isa Hulleman en Romy
Kuik hebben niet de hele schoolperiode op de
Veldwikke in één groep gezeten. Ronan en Romy
zaten met 5 leerlingen vanaf de kleutergroep bij
elkaar. Maar er gingen in de loop der tijd drie
leerlingen van school door verhuizing etc. Gelukkig
kwam Yelte uit Uffelte erbij en helemaal uit Diever
ook Isa. Yelte komt dus al iedere dag op zijn fiets
naar school. Isa wordt met de auto gebracht.
Ze vertellen welke school ze hebben gekozen en die
scholen liggen verder weg dan ik dacht. Niet naar
Steenwijk zoals ik veronderstelde, maar drie
leerlingen gaan naar Meppel! En Ronan gaat naar
de OSG Sevenwolde in Heerenveen. Sevenwolde is
een Topsport Talentschool waar de sport centraal
staat. Dat betekent dat zijn ouders hem zullen
moeten brengen. Gelukkig heeft hij nog een
vriendje, die ook naar dezelfde school gaat, dus ze
kunnen om en om halen en brengen.

Ronan wilde eerst architect worden, maar nu denkt
hij erover om fysiotherapeut te worden.
Isa gaat met de bus vanuit Diever naar de RSG
Stad en Esch in Meppel. Zij wil net als Romy later
dierenarts worden. Maar Romy koos voor CSG
Dingstede te Meppel. Dat betekent 13 km. fietsen
om op school te komen en weer 13 km terug!
Maar... als het erg donker is, brengt haar moeder
haar wel, zegt ze.
Yelte zal de meeste km. moeten fietsen en wel 18
km. naar het Terra in Meppel en 18 km. terug. Maar
hij ziet er niet tegenop. “Ja, wel als het regent!
“vertelt hij. Want hij heeft een hekel aan
regenpakken.
Op mijn vraag hoe ze het op de Veldwikke vonden,
komt heel spontaan naar voren, dat ze het juist fijn
vonden dat de school klein is. “Lekker rustig en
gezellig.” “Gelukkig geen gepest! “ “Heel veel ruimte
om te spelen” “Je kunt jezelf zijn.”
En ze geven alle vier aan dat ze aan de juffen en
meesters alles kunnen en durven vragen.
Een geweldig mooi compliment voor de school! Voor
deze 4 kanjers zit het er dus bijna op. Ze kijken uit
naar de kennismakingsochtend met hun nieuwe
klasgenoten.
En na de vakantie zullen ze, zoals zoveel kinderen
voor hen, met zware tassen door een vreemde
school lopen.
Maar eerst nog het afscheid van leerkrachten en
leerlingen van de Veldwikke. En ze gaan iets leuks
doen met juf Gerla.
Isa, Romy, Ronan en Yelte, heel veel succes én
plezier op de school van jullie keuze!

Twee jaar geleden zaten Rosa Cnossen en Yarissa
Spin ook in groep 8 van de Veldwikke. Zij kozen
toen voor de RSG in Steenwijk.. Hieronder vertellen
zij hoe ze dat hebben ervaren en geven ze tips aan
Isa, Romy, Ronan en Yelte.

Op de fiets naar school
Door: Rosa Cnossen

“Even vlug op de fiets naar Steenwijk om iets te
halen en dan gauw weer terug.” Zo denk ik er
nu over, twee jaar later.
Dat is wel eens anders geweest. Ik weet nog goed
hoe ik voor het eerst naar mijn nieuwe school ging.
Het was in de zomervakantie in de auto met mijn
moeder. Ik weet ook nog wel, dat we toen enorm

omreden! We hebben het twee of drie keer gedaan
en steeds werd de route een stukje korter.
Op een gegeven moment was de allereerste
schooldag aangebroken. Helemaal opgewonden zat
ik op de fiets samen met mijn beste vriendin. Het
was ook gelijk de eerste keer dat ik alleen op de
fiets naar school ging.
Misschien was dat niet mijn allerbeste idee en had
ik beter eerst ook een paar keer op de fiets naar
Steenwijk moeten rijden. Gelukkig had mijn vriendin
een zus, die bij ons op school zat en daardoor wist
zij de weg heel goed.
De eerste paar maanden kon ik maar niet wennen
aan het vroege opstaan en het verre fietsen, maar
later was ik helemaal gewend. Ik vind het nu juist fijn
om te fietsen, maar uiteraard niet als het regent.
Daar wen ik waarschijnlijk nooit aan!

Door de redactie
Yarissa herinnert zich die eerste keer heel goed,
want zij was die vriendin van Rosa. En vriendinnen
zijn ze nog steeds.
Rosa en zij fietsen als het even kan samen naar
school. Ze wachten op elkaar bij de brievenbus aan
de Ruiterweg.
De eerste keren moest Yarissa van haar moeder
zodra ze op school was een appje sturen. Ook de
moeder van Rosa vond het in het begin eng dat ze
dat eind moest fietsen.
Maar het went heus heel gauw, beweren beide
meiden. Dat fietsen was niet het ergste volgens hen.
Maar dat je in een klas met wildvreemde kinderen
komt, vonden ze wel eng in het begin. En dat je
zoveel verschillende leraren hebt, dat je de namen
niet allemaal onthoudt!
Rosa 's tip voor de nieuwe brugklassers is: “Gebruik
je kluisje vooral goed. Ga niet de hele dag met al je
boeken lopen sjouwen, maar doe een deel in je
kluisje en verwissel die in de grote pauze!”
En Yarissa geeft het advies om met iemand mee te
lopen als je naar een ander leslokaal moet. Dat is
soms best ingewikkeld en samen met iemand voel
je je dan zekerder. Rosa en Yarissa weten allebei al
dat ze over zijn naar de volgende klas. Rosa naar 3
gymnasium en Yarissa naar 3 mavo. Dit jaar
konden ze vaak met elkaar naar school fietsen,
maar of hun roosters volgend jaar nog gelijk lopen,
is nog de vraag. Maar als het even kan, zullen we
ze zeker samen zien fietsen op weg naar Steenwijk.

PUZZEL
Alles horizontaal:
1. Achternaam burgermeester van Westerveld
2. Hoofdstad Drenthe
3. Kaartspel, wat ze elke maandagavond in
buurthuis doen
4. Venetië van het noorden
5. Restanten van stenen grafkelders
6. Grootste plaats van de gemeente Westerveld
7. Drentse lekkernij
8. Naam van toneelvereniging uit Darp
9. Jonge schapen
10. Liever naar…..
11. Zon, maan en …..
12. Voorziet de aarde van warmte
13. In mei leggen alle vogels een …..
14. De afkorting voor Darper Voetbal Sport Vereniging
15. Zomerse lekkernij
16. Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
1
2
3
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E
I

De oplossing kunt u inzenden voor
17 augustus naar:
e-mail:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Brievenbus:
Yvonne Pleister, Veldweg 12, Darp
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Wilt u ook een lekkere zelfgemaakte taart
of cake winnen, doe dan mee aan de
volgende puzzel!
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Koop Leffers winnaar!
Klaverjasclub DKC
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De oplossing van de vorige puzzel was VOLKSDANSEN

Prijsuitreiking
Jan Mulder heeft een greep uit de hoed gedaan. Er waren
in totaal 5 inzendingen van de puzzel en 2 inzendingen
van de tekening. Deze keer hebben we ze allebei een
prijsje gegeven. Een kleindochter van Henk Mulder uit
Havelterberg en een kleinzoon van Piet en Dinie de Jonge
uit Darp, zij hebben hun prijsje al in ontvangst genomen.
En zo ook de prijswinnares van de puzzel, Ella van
Meerveld, uit Havelterberg.

29 maandagavonden werd er weer
gezellig geklaverjast in De Stobbe. Na
een enerverende competitie bleef het
spannend tot aan de laatste avond en
wist Koop Leffers maar net Aad van
Domburg voor te blijven. Hij kon zich tot
kampioen kronen voor het seizoen
2014 – 2015.
Voelt u zich ook geroepen om te
klaverjassen en houdt u van gezelligheid,
maar ook een beetje van spanning op zijn
tijd? Vraag dan meer informatie aan bij:
A. Boxum tel: 0521 -514036

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 6 juni 2015

Klaverjasclub iedere week op maandagavond van
20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kan je bellen
met dhr. Jan Jetten tel. 341813

Line-Dance onder leiding van Ellen Mulder is op
maandag avond: kinderen t/m 12 jaar van 18.00-19.00
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 tel. 341615
Recreatief Badminton op vrijdagavond van 19.0020.30 uur. Meer info George van Keulen, tel. 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
Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: 852309
Verkeer, Joy van der Beek tel: 340445
Zwerfvuil, Emmy van Waning tel: 342718
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

Schietvereniging om de veertien dagen. Op de
dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep tot april.
Meer info: bel Edward Voorn tel. 341122
Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur is
de schilderclub actief. Voor informatie kunt u terecht
bij dhr. Biegstraaten tel. 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 tel. 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 tel. 342353.

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

Colofon
De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een initiatief
vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en voor de inwoners van
deze dorpen. De redactie bestaat uit Yvonne Pleister en Joy van
der Beek. De vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de
krant met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met - en is ook
niet verantwoordelijk voor - de inhoud.

Oplage 410 stuks, Email: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl ook voor opgave advertenties

