Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 7 april 2016

Sorry Tilia !
Hallo Buurtgenoten,
Het eerste nummer van dit jaar ligt voor u klaar.
We hebben besloten om 3 x het krantje uit te
laten komen en alle bewoners te plezieren met
ons blad! We hebben weer genoeg adverteerders
die ons willen steunen bij de kosten van de
dorpskrant. Het zou heel fijn zijn als u wat input
heeft voor onze krant. Als u ideeën hebt voor de
krant, laat het ons weten. Het is inmiddels Lente
en we hebben al een paar mooie dagen achter de
rug. Het volgende nummer komt pas na de zomer
uit, dus hierbij wensen wij iedereen een leuke
DHB feest-weekend in juni met mooi weer en een
fijne zomervakantie!
Het volgende nummer komt begin september uit.
Heeft u wat te melden aan uw buurtgenoten dan
zien wij dat weer graag tegemoet vóór 29 august.
of het liefst eerder! Op het onderstaande
e-mailadres of u kunt het in de brievenbus gooien
bij Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp .

Agenda
16 apr. Prikken met Roelof aanvang 9.15 uur
21 apr. Eetcafé Dorpshuis “De Stobbe” 17.30 uur
21 apr Jaarvergadering Dorpsgemeenschap
aanvang 20.00 uur
22 apr. Ophalen Oud papier
27 apr. Koningsspelen bij “Buitenbeentje”
Aanvang 10.00 uur en 14.00 uur
30 apr. Opening zwembad met ontbijt 10.00 uur
4 mei onthulling monument bij “De Stobbe”
( zie artikel in dit nummer)

In het kerstnummer van onze krant hebben we
een verschrikkelijke fout gemaakt. We schreven
dat tijdens het Sinterklaasfeest op de Veldwikke
een volwassene de leerlingen op het orgel
begeleid had. Echt een heel domme fout! Want
het bleek dat Tilia Vermeulen een paar
leerlingen op haar keyboard had ondersteund.
Dus ben ik naar school gegaan om haar mijn
excuus te maken en een foto van Tilia te nemen.
Ze is 8 jaar en zit op pianoles in Meppel.
Pianospelen vindt ze soms moeilijk, maar ook
heel leuk. En ze weet me haarfijn uit te leggen
wat het verschil in spelen is op een piano of een
keyboard.
Heel veel succes met je pianolessen Tilia.
En nogmaals sorry!

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

Op de Bisschopsberg
zijn tot nu toe drie
grafheuvels gevonden
( zie kaart)

Restauratie grafheuvel Darp
Door: Jan Dedden, werkgroep Historie DHB
Grafheuvels behoren tot de oudste cultuurhistorische
landschapselementen van ons land. Vanaf het moment
dat mensen zich blijvend gingen vestigen op een
plaats, ontstond de behoefte om graven van
overledenen van een merkteken te voorzien.
Grafheuvels dateren veelal uit de late steentijd of uit de
brons- en ijzertijd. Grafheuvels uit de late steentijd zijn
in de regel bestemd voor één persoon. Het zijn tamelijk
simpele grafmonumenten, waarbij de doden in een
ondiepe kuil of op de grond werden gelegd.
Vervolgens werd hier een heuvel van zand of plaggen
opgeworpen. Ze worden vooral aangetroffen op de
hogere zandgronden van Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg.

Waarde en beheer
Grafheuvels geven informatie over de geschiedenis
van de prehistorische bewoning van ons land. Ze
hebben een relatie met andere landschapselementen
zoals oude akkers, prehistorische bewoningsplaatsen
en wegen. Naast deze cultuurhistorische waarde,
hebben ze ook een ecologische waarde. Op sommigen
staat een afwijkende vegetatie zoals: hei, schrale
vegetatie of begroeiing met b.v. adelaarsvaren.
Soms dienen ze in agrarisch gebied als toevluchtsoord
voor dier- en plantensoorten. Het ruim vrijstellen van
grafheuvels in dicht bosgebied zorgt voor meer variatie
in de vegetatie. Door het terrein te verschralen
(maaien en afvoeren maaisel) krijgen soorten van
schrale milieus meer kans. Door de bijzondere bolle
vorm is er sprak van een zon- en schaduwzijde en
hiermee verschillen en in vochtigheid.
Dit resulteert in botanische variatie.

De grafheuvel die nu hersteld wordt is gedateerd uit de
late Bronstijd of IJzertijd. Historische voorwerpen zijn
gevonden nadat ze een zandweg tijdens de aanleg
van het bos gemaakt hebben. Hierdoor is de heuvel
ernstig beschadigd, omdat de zandweg er dwars
doorheen loopt. De heuvel is ongeveer 18 meter rond
en waarschijnlijk 1 meter hoog geweest. Vitens en
Landschapsbeheer Drenthe zijn de grafheuvel nu aan
het restaureren. Het doel is om weer een goed
onderhouden en te onderscheiden (pre)historische
grafheuvel te realiseren, die duidelijk herkenbaar en te
onderscheiden is in het bos door begroeiing en vorm.
Bron: Vitens en Landschapsbeheer Drenthe
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CAMPINGGAZ, PRIMAGAZ ENZ.
TENTEN SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN
KAMPEERMEUBELEN EN KOOKGEREI
CARAVANS EN ALLE ACCESSOIRES

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

De Stobbeschilders
Door: Nico Biegstraaten

21 april 20.00 uur
In de afgelopen 10 jaar is er veel in onze
dorpen gedaan. De herinrichting van zowel
Havelterberg als ook Darp zijn daar wel de
mooiste voorbeelden van. Welke wensen
hebben we voor de toekomst? We horen dat
graag op de jaarvergadering van de dorps gemeenschap. Ideeën groot en klein zijn
welkom. Voorbeelden uit andere dorpen in de
omgeving zullen worden gepresenteerd. Ook
zal de stand van zaken van de glasvezel
aanleg toegelicht worden.
Deze onderwerpen komen allemaal aan bod na
de pauze van de jaarvergadering van de
vereniging dorpsgemeenschap Darp,
Havelterberg, Busselte. De vergadering vindt
plaats op donderdag 21 april 2016, aanvang
20.00 uur, in de Stobbe te Darp. Voor de pauze
zijn er de gebruikelijke agendapunten,
waaronder goedkeuring van de begroting voor
2016 en de verkiezing van bestuursleden
Luuk Boerema en Gerrie Vink treden af en zijn
niet herkiesbaar. We zoeken nog leden voor
het bestuur. Lijkt het je leuk om je in te
zetten voor de dorpen, dan kun je je melden
bij een van de bestuursleden. Ook als je
vragen hebt kun je bij hen terecht.
Vergaderstukken zijn vanaf een week van te
voren te vinden op www.darp-havelterbergbusselte.nl.

Iedereen is welkom.
We hopen je te treffen op 21 april!
Het bestuur bestaat nu uit:
Luuk Boerema (0521 341412)
Berry Buitelaar (0521 342411)
Piet Jetten (0521 342540)
Hennie Schans (0521 341055)
Gerrie Vink (0521 854499)
Ronald van Woensel (0521 523995)

Een mooier passende naam kon er niet aan ons
schildersclubje worden gegeven. Al vele jaren
komen wij iedere vrijdagochtend in de
winterperiode (okt t/m apr) bijeen. Na vele
omzwervingen vanaf 1973 en een paar andere
locaties tussendoor is “De Stobbe” onze vaste
locatie geworden. Wat wordt er bij ons gedaan?
Op diverse manieren zijn we creatief bezig.
Er wordt gewerkt met olieverf, aquarel, acryl,
houtskool etc. Een vast omlijnd programma
hebben we niet. Er is geen professionele
begeleiding. We adviseren elkaar. In het begin zijn
we begonnen met schilderles. We werden goed
geadviseerd door o.a. Stefan Bus en Roelof de
Lange. Op de foto is te zien dat we niet meer bij
de jongste horen. Het is een activiteit die je lang
vol kunt houden.
Van onze creatieve werken zijn er al vijf keer
exposities gehouden.
Leven van onze kunstwerken doen we niet. We
staan wel open voor gezonde en gerichte kritische
opmerkingen. Dus kom eens langs!
Hij/zij die er iets voor voelt om zijn creatieve gave
uit te willen proberen, is altijd van harte welkom.

rijker. Helaas bleef het daar niet bij, weldra leerde ik de
betekenis kennen achter die enge grote haken aan de
balken in het achterhuis, om over de afvoergoot in de
vloer maar te zwijgen. Voor een kleuter een akelig
besef. Ik woonde in een oude slagerij, de plek waar
koe en varken lopend het achterhuis naar binnen
gingen en aan plakjes de voordeur weer uit. Het heeft
lang geduurd voor ik aan dat idee gewend was.

Thuis
Door: Zwaantina

De meeste lezers van onze krant kunnen zich deze
woning waarschijnlijk nog wel herinneren, maar voor de
nieuwkomers: hij stond op het dwarsstuk tussen de
Wallingeresweg en de oversteek Helomaweg-Havelte.
Waar nu de volkstuintjes zijn, daar stond dit huis,
Helomaweg 15, mijn thuis. De plek waar ik geboren ben.

Door de ogen van een kind.
Het was 1959 toen mijn ouders deze woning
toegewezen kregen door de gemeente. Het zou tijdelijk
zijn, want door de aanleg van de Helomaweg stond
deze voormalige slagerij te dicht op de weg, dus moest
het op last van de gemeente afgebroken worden.
Jammer, maar de veiligheid stond voorop.
Hier groeide ik op.
Begin jaren zestig, nog zonder tv, was de wereld niet
groter dan mijn ogen konden zien. En dat vond ik best
groot. Ruimte genoeg om te spelen. Het voormalige
winkelgedeelte was bij ons de hal en in het grote
achterhuis hing zelfs een schommel aan de balken,
heel handig als het regende. Buiten was het zowaar
nog groter. Een enorme tuin zorgde voor aardappelen
en groente, fruitbomen en bessenstruiken. Wat er
verder nodig was, werd gewoon aan huis gebracht.
De bakker, de melkboer en meneer Garriet de Wit.
Wat die man kwam doen, was mij niet duidelijk. Hij
kwam uit een ander dorp, Darp genaamd. Dat moest
wel ver weg zijn, want ik was er nog nooit geweest. Hij
had praatjes voor tien, kwam niks brengen en toch
kostte het geld, want altijd kwam de portemonnee op
tafel. Het was mij een raadsel, en van verzekeringen
had ik nog nooit gehoord.
Dan had je ook nog de slager, voor mij was dat het
zelfde als de bakker, hij kwam iets brengen en dat
kreeg je later op je bord. Dat er aan vlees bepaalde
onprettige handelingen vooraf gingen, had ik geen
weet van. Totdat ik op een zeker moment onverwachts
naar buiten ging. En tot mijn grote schrik moest zien
dat er een kip zonder kop over het gazon rende, om
een paar meter verder door haar pootjes te zakken.
Hartstikke dood! Mijn vader, nog gewapend met
hakmes er achter aan. Arme kleine ikke, die al
helemaal van slag raakte bij het zien van een dooie
muis, had grote moeite met de waarheid achter de
kippensoep. Een illusie armer en een nachtmerrie

Jaren gingen voorbij, het werd 1981. Wij woonden
daar al meer dan twintig jaar tevreden en goed.
Over afbraak werd nooit meer gesproken.
De gemeente zou dat bizarre plan inmiddels wel
vergeten zijn, toch?
Helaas, in maart van dat jaar viel de rampspoed op de
deurmat.
Waarschijnlijk heeft een overijverige ambtenaar, achter
in zijn archiefkast, de map met vergeten stukken terug
gevonden. Want in o zo fraaie ambtelijke woorden was
de boodschap bikkel hard.
ER UIT! En graag een beetje snel, er was haast
geboden.
Wat mijn vader in twintig jaar stukje bij beetje had
opgebouwd, ging in twee dagen tegen de vlakte.
Voor ieder ander die daar langs rijdt, is het gewoon de
plek voor de volkstuintjes, alsof het zo hoort. Voor mij
is het een leegte, waar thuis hoort te staan.
Ach en die ambtenaar met plotselinge haast, daar ga
ik geen woorden aan vuil maken, zonde van het
papier.

Antwoord aan “Een brief aan God”
(door: Jan Boers)
zie artikel dec. nummer 2015

Beste Jan Boers

Feitjes en fabels over de grote
schoonmaak

Door de Graal

De grote schoonmaak is ouderwets.

Ie hadd’n un mooi stukkien rijmelarij an God eschreev’n,
mit daarin wat vroagies en wat anmarking’n.
Moar Jan, wat dacht je om de schuld of de verantwoordelijkheid
niet bei God te zuuk’n, moar bei de meensheid zölf?

Niet waar!
Feit is dat in de lente nog steeds veel
Nederlanders grote schoonmaak houden.
Niet zo lang en fanatiek als het vroeger ging!
Maar als de eerste zonnestralen stof in de kamer
onbarmhartig laten dwarrelen, slaan veel
vrouwen toch aan het kloppen, poetsen en
boenen.

Bin ie niet verantwoordelijk veur wat ai zölf
denkt en doet en hoe ai d’r naar haandelt?
Denk ie slecht en ie haandelt er noar
Wat doe ie joen medemeens dan an?
Begun bei joe zölf.
Haandelt goed, luuster goed en doe goed.
Dan is God een medestoander in plaats van een afvaller.
Want de schuld en verantwoordelijkheid maar bei God
in de skoen’n drukk’n, kunt wei allemoale wel.
Eerlijkheid vanuut het hart,
is woar as ie onderscheid in kunt maak’n.
Dan maak ie een stukkien paradies op aarde, terwijl ai nog leeft!
De Graal

Jaarvergadering
Dorpsgemeenschap
21 april 20.00 uur
Buurthuis De Stobbe

Schoonmaakazijn is een prima reiniger.
Dat klopt!
Kalk, vuil en vet verdwijnen met
schoonmaakazijn en zijn minder schadelijk bij
inademen dan chloor of ammoniak. Maar niet
gebruiken bij marmer, want dát beschadig je!

Hoe duurder je schoonmaakmiddel hoe
beter het werkt.
Fabeltje!
Je kunt zelf je schoonmaakmiddel maken.
Hergebruik een spuitfles en vul die met 50 ml.
witte schoonmaakazijn met lavendelgeur
(b.v. van de “Olifant-supermarkt”) en 400 ml.
gekookt en weer afgekoeld water. Fris ruikend,
uitstekend werkend én goedkoop.

Mag ik u wat vragen?
Door: Joy van der Beek

Aan de Bischopsbergenweg in Havelterberg staat een
huis met een wel heel bijzondere veranda.
Tegenwoordig maken veel mensen een overdekt
terras waar ze buiten toch droog kunnen zitten.
De familie Blokzijl heeft een Amerikaanse veranda
gemaakt. Helemaal in de stijl van het Wilde Westen.
Johan Blokzijl woont er sinds 1992. Daarvoor woonde
hij in Hoogeveen en Uffelte. Vroeger diende hij in de
J. Postkazerne en daar kreeg hij een technische
opleiding en haalde hij zijn chauffeursdiploma. Hij is nu
chauffeur bij de groothandel Lekkerland. Zoon Joshua
werkt als kok bij het Knooppunt in Havelte. Zoon Mirko
is bij het gesprek aanwezig. Hij is pas begonnen op de
J. Postkazerne en doet net als Johan destijds een
technische opleiding.
Wat is je favoriete kledingstuk?
Johan moet er even over nadenken en zegt dan:” Mijn
hoed! “ Dat was te voorspellen, want iedereen herkent
hem meteen aan zijn fraaie cowboyhoed. Hij blijkt er
zelfs 4 te hebben. Allemaal iets anders, maar heel
speciaal! En als je in huis rondkijkt, zie je de voorkeur
voor country en het Wilde Westen.
Die hobby deelt hij met zijn vrouw Anita Gritter. Samen
zaten ze op line dance vereniging de Outlaws. Zij deed
daarvoor al aan dansen en sinds kort is ze ook lid van
de toneelvereniging 't Olde Bessien.
Waar besteed jij je vrije tijd aan?
Ze zijn allebei al een poos lid van schietvereniging ”De
Vrijheid” in Hoogeveen. Vanuit die vereniging zijn
weekenden ontstaan in oude Western stijl. Johan doet
mee aan de organisatie daarvan. Op een terrein van
een schietvereniging komen de leden bij elkaar. Zelf
kamperen Anita en Johan in een trapperstent net als
de goudzoekers of jagers vroeger in Amerika. Anderen
hebben hun caravan mee, maar iedereen is gekleed
zoals vroeger in een cowboy stadje. Er zijn
verenigingen die de slag bij Waterloo naspelen of een
riddertoernooi. Maar deze groep kampeert / leeft in
Western stijl. Dat naspelen van dingen uit de
geschiedenis blijkt re-enactment te heten. En daar
komt heel wat bij kijken! Zulke evenementen worden er
vanaf Hemelvaart overal in Nederland, Duitsland en
België gehouden. Mirko ging vroeger mee met
kamperen. Momenteel vindt hij het minder leuk. Maar
wie weet verandert dat ooit nog.
Waar krijg je energie van?
Van bezig zijn! Knutselen aan zijn oude auto. En er
staat een prachtige motor.
Hij maakt zijn eigen munitie voor de replica wapens die

er gebruikt worden bij duel schieten. Dat moet zwart
kruit zijn. Buskruit dus, maar dat wordt steeds duurder.
Bovendien heeft hij het druk met zijn kraam en
webwinkel J.G. de Cowboy. Daar verkoopt hij vlaggen,
metalen reclameborden enz. De kraam met
dumpgoederen gaat mee naar de weekenden.
Bezigheden genoeg dus.
Welke film of boek heeft indruk op je gemaakt?
Vroeger heeft hij wel veel gelezen, maar nu niet echt
meer. De film die hij het mooiste vond, was een serie
cowboyfilms over het ontstaan van zo'n mijnstad. Hoe
de goudzoekers daar kwamen en in een kale
omgeving een woonplek moesten maken. En hoe dat
dan uitgroeide tot een stad. Met alle problemen en
conflicten daar omheen. Hij let bij zo'n film dan heel
erg op details om naderhand te kunnen gebruiken bij
zijn eigen kleding. De romantische lijn interesseert
hem minder, maar alle dingen die de Western look
authentiek kunnen maken des te meer.
Waar gaat jouw droomreis naar toe?
Verrassend genoeg zou dat niet Amerika zijn, maar
Australië. Omdat het daar veel puurder is dan in
Amerika. Maar er is wel een probleem. Johan ziet zich
niet zo'n 20 uur in een vliegtuig zitten.
Voor hem is een vlucht van 2 uur al een beproeving.
Wie zou je een rode kaart willen geven?
“Die minister van justitie Opstelten. Er is geblunderd en
er zijn fouten gemaakt, maar het boetekleed
aantrekken, ho maar!” Op mijn vraag waarop hij doelt,
komt de schietpartij in Alphen aan de Rijn naar voren.
“Die jongen had helemaal geen wapenvergunning
mogen krijgen. In onze vereniging van 200 leden is de
sociale controle heel hoog! Maar in grote steden waar
ze de schietverenigingen gaan samenvoegen in één
gebouw, wordt het te massaal en heb je geen
overzicht meer. Bij ons krijgen nieuwe leden strikte
begeleiding. Eerst een cursus van 10 keer en dan 40
schietbeurten onder begeleiding.
Door zo'n verschrikkelijke actie van een gestoorde knul
komen de schietverenigingen in een kwaad daglicht.
En dat vind ik heel erg jammer.“

Waar ben je trots op?
“Op alles wat ik heb. Op alles wat ik opgebouwd heb.
Ik ben met mijn schoonvader 2 ½ jaar aan het
verbouwen geweest. Het was een hele klus, maar nu
hebben we het zoals we altijd graag wilden. En als je
dan zoals met Oudejaarsavond met de hele familie op
je veranda rond het kacheltje zit, is het goed uit te
houden. Dat is echt genieten!”

VOGELVER: DARP & OMSTREKEN
.

Recept voor:
lekkere en gezonde koekjes.
Door: Willemien

Zaterdag 16 januari hielden we weer onze
jaarlijkse prijzen festival festijn. De avond werd
geopend door de voorzitter R. Ems, andere jaren
kort van stof dit jaar niet te stoppen. Hij mocht
dan ook en daar word je vrolijk van natuurlijk, een
grote schare aanwezigen welkom heten.
Na de beste wensen konden we dan van start,
prachtige prijzen vielen er weer te winnen. Deze
net als voorgaande jaren weer ingekocht door de
heer K. Lefferts, niet te overtreffen die man. Het
rad werd draaiende gehouden door machinist
R. Ems. geassisteerd door een aantal prachtige
assistentes. De dames deden het zo goed, we
hadden plankjes tekort, bedankt meiden. Theo
zorgde ervoor dat de prijzen op de juiste plaats
terecht kwamen.
En om in de pauze de sfeer te verhogen, had hij
een paar zangvogeltjes meegenomen, maar
niemand die ernaar luisterde. Jammer natuurlijk,
want ze hadden er zo op geoefend. Verder
werden we goed voorzien van een natje en een
droogje, dus de avond kon niet meer stuk.
De weg naar huis hoorde ik later, was voor een
enkeling lang en hard, misschien toch iets
verward. Maar een geslaagde gezellige avond
was het zeker, kom de volgende keer eens langs,
lid hoef je niet te zijn. Alle aanwezigen, donateurs
en diegene die ons een warm hart toe dragen
onze hartelijke dank.
Namens het bestuur veel gezondheid en geluk.
Secr.: J. Boers.

200 tot 250 gram volkoren speltmeel
100 of 150 gram speltbloem
1 eetlepel wijnsteen bakpoeder
snufje zout
1 ei
50 gram roomboter of kokosolie
50 ml olijfolie
2 eetlepels kokosbloesemsuiker, rijststroop of iets
dergelijks
2 eetlepels geweekte rozijnen
2 theelepels kaneel
1 theelepel gemberpoeder
½ theelepel cardamon
eventueel 2 eetlepels fijngehakte walnoten
wat geraspte citroenschil, alleen van een
biologische!!
Door elkaar kneden met iets water, koekjes
vormen en op een bakplaat in een
voorverwarmde oven op 170 graden Celsius in 15
tot 20 minuten gaarbakken.
Veel plezier en smul ervan.

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. Het diner begint om 17.30 uur
Houd voor de actuele data
de aanplakbiljetten in De Stobbe in de gaten.
Data voor de komende 4 maanden zijn:
21 april, 19 mei, 16 juni, 21 juli
Graag 1 week van te voren opgeven op nummer:
085-2731432 of 06- 27540092

Jeugd in hun doen

Foto: Quido van Hien

Tim Wienen vertelt
Door: Joy van der Beek
Er zitten echt veel talenten bij onze jeugd. En je staat er
versteld van hoe jong ze soms al weten wat ze graag
willen leren. Tim Wienen is 10 jaar en zit in groep 7 van
De Veldwikke. Hij zit vanaf zijn zesde jaar op drumles
en gaat 2 keer per week naar de Drumfabriek in Meppel
waar hij les krijgt van Barry Tuinstra. Op mijn vraag
waarom hij uitgerekend voor drummen koos, zegt hij
dat hij met zijn vader wel mee ging naar festivals en
daar de drummers hoorde en dát ook wilde. Zijn vader
is wel een grote muziekliefhebber, maar speelt geen
instrument. Dus daar heeft Tim zijn talent niet van.
Eerst kreeg hij met een jaar of vijf een kinderdrumstel.
Maar hij vertelt met een brede lach, dat hij de stokken
tot 3 keer toe stuk sloeg en ook dwars door het vel van
de trom mepte. Hij had toen dan wel veel plezier en
energie, maar nog niet de goede slag te pakken. Bij het
begin van de drumlessen kreeg hij een echt drumstel.
En hij doet het héél goed! Wie denkt dat drummen en
beetje op je gevoel meppen op de maat is, heeft het
goed mis. Tim heeft geleerd noten te lezen en speelt
van bladmuziek. Speciale tekens bij de noten geven
aan wat hij moet doen. Hij heeft opgetreden in Diever
bij “Westerveld 's got talent” en bij een drumevenement
in Meppel. Toen hij op school een spreekbeurt gaf over
drummen, moest zijn vader het hele drumstel naar
school zien te brengen. Een kleine verhuizing! “ Dus je
wilt later drummer worden? ”, vraag ik. Tot mijn
verbazing komt het antwoord: ”Nee, ik wil bioloog
worden! Net als Freek Vonk.” Tim houdt erg van dieren
en durft b.v. slangen te pakken. Alleen spinnen vind hij
helemaal niks. Ook geen kleine spinnen? Hij trekt een
vies gezicht. En dierenarts wil hij ook niet worden, want
hij wil geen dieren behandelen, maar ze bestuderen en
veel over ze te weten komen. Als hobby dan wel
drummen in een band. Want je moet wel héél goed
kunnen drummen om er van te kunnen leven. Hij speelt
nu nog niet in een bandje. Op school is er een meisje
dat gitaar speelt en een ander meisje dat piano speelt.
Maar ze houden van andere muziek dan Tim.

Tim vindt hard rock eigenlijk het mooist. Als hij in de
brugklas komt, zijn er vast kinderen die ook een
instrument bespelen. Dan zou hij misschien een band
kunnen oprichten… Behalve drummen en dieren
bestuderen heeft Tim ook al 2 jaar tennisles. Zijn oom
en een nichtje tennissen ook. En dan kan Tim ook nog
eens skiën als de beste! Maar als hij behoefte heeft aan
rust en stilte gaat hij graag vissen. En dan zet hij de vis
altijd keurig terug.
Dat komt wel goed met onze Tim!
Wilt u zien en horen hoe hij drumt?
You Tube: Westerveld 's got talent.TimmyBoy.
Tim Wienen geeft de pen door aan: Naomi Mulder

Nieuwe Crossbaan voor de jeugd??
De jeugd heeft er behoefte aan om lekker te kunnen
crossen met de fiets.
Het liefst op een baan die ze geheel naar hun eigen
idee is opgebouwd.
We denken een geschikte plek gevonden te hebben,
links naast de school. De schoolleiding kan zich hierin
vinden en wil waar mogelijk ook meewerken.
Deze grond is echter niet van de school of gemeente
dus is (de eigenaar) Vitens benaderd en gevraagd naar
de mogelijkheden.
Gezamenlijk zijn we op deze plaats wezen bekijken.
De kleinschaligheid, de locatie helemaal aan de rand
van hun terrein en het doel dat de aangelegde wadi’s
hierdoor ontzien zullen worden, zorgen er voor dat hij
een positief advies gaat uitbrengen binnen Vitens. Een
aantal organisaties binnen Vitens
zullen vervolgens kijken naar flora
en fauna en de juridische kanten.
Verwacht wordt dat er eind deze
maand er meer duidelijkheid is.
Als het doorgaat, moet de jeugd aan
de gang om een baan te ontwerpen,
waarna ze gezamenlijk met ouders
en andere geïnteresseerde aan de
slag kunnen om het maken.Voor
alsnog even afwachten en duimen voor een goede
afloop.

Deze vogel maakt een kloppend geluid:
27 april vieren we:
Bij erg mooi weer gaan we graag naar het:
In de lente voelen we ons vaak:
Gele voorjaarsbloem:
5 mei vieren we zowel Bevrijdingsdag als:
Eten we met Pasen:
27 maart is het begin van de:
Botsauto's vind je op de:
Buiten eten bij mooi weer:

De oplossing kunt u mailen naar: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Vermeld naast de oplossing duidelijk uw naam, adres en
telefoonnummer.
Heeft u geen beschikking over een computer, dan mag het ook door de brievenbus
bij: Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp.
Onder de goede inzendingen wordt een leuke prijs verloot!

Uitslag vorige puzzel:
De uitslag van de vorige puzzel was: champagne
De winnaar Fam. Scheper heeft inmiddels de
zelfgemaakte cake door de redactie in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!
Willen jullie ook zo’n lekkere prijs, maak dan de
bovenstaande puzzel en stuur het antwoord op!

27 april Koningsdag
in Darp.
10.00 uur bij het
Buitenbeentje
Koningsdag voor alle
kinderen/jeugd.
Vanaf 14.00 uur is een
gezellig middagprogramma
voor iedereen.

Landelijke Opschoondag

De Papier prikkers

Door: Joy van der Beek

Door: Jan Boers

Op 19 maart was het Opschoondag en onze
prikgroep kwam op die dag bij elkaar. Maar we
hebben alleen in het buitengebied zwerfvuil
opgeruimd. Roelof Boers vertelde n.l. dat de
leerlingen van De Veldwikke op maandag 21
maart de buurt om de school schoon zouden
maken. Wethouder Homme Geertsema kwam
het startsein geven. Maandagmorgen stonden de
leerlingen gewapend met grijpstokken en
vuilniszakken klaar om te beginnen. Na een
oppeppende speech van de wethouder
(ook in een felgroene jas) gingen ze onder
leiding van onze Roelof de buurt in, ten strijde
tegen het rondzwervend afval. Wie weet komen
ze ook eens helpen op onze prikzaterdag...
Want jong geleerd is oud gedaan !

Prikken met Roelof is iedere
3e zaterdag van de maand!
Verzamelen bij het dorpshuis om: 9.15 uur

Ophaaldata oud papier school Darp
22 april, 3 juni, 15 juli, 2 september
Het oud papier goed verpakt of gebundeld
voor 17.00 uur aan de weg zetten.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
o.b.s. De Veldwikke Darp

Tijdens de jaarwisseling met veel vuurwerk en geknal
hebben we de Boze geesten weer verdreven.
Die durven zich voorlopig niet meer te laten zien en wij
kunnen er weer een poosje tegen.
Iederéén zijn rotzooi weer netjes opgeruimd maar een
enkeling die het heeft verzuimd.
Zelfs de jeugd deed netjes mee een pluim oké.
De enkeling die het liet liggen, die voelt zich misschien
te groot, ik ruim dat niet op ik ben toch niet idioot?
Daar zijn toch die prikkers voor, geloof maar niet dat ik
mij aan die rommel stoor.
Met het Dorp en de mensen heb ik niks te maken, die
bemoeien zich maar met hun eigen zaken.
Maar mijn waardering voor deze mensen die is
GROOT, ze kruipen voor u en mij in de sloot.
Ze houden ons dorp schoon, morren niet maar doen
het gewoon.
Want na al die jaren zijn wij nog steeds niet genezen,
het zou allang overbodig moeten wezen.
Daarom petje af en bedankt beste mensen, en moge
worden vervuld al uw wensen.

Speelthuis
De
“beestenboel”
Flexibel, kleinschalig, een tweede thuis,
betaalbaar recht op teruggave belastingdienst

Karin van de Knokke
Professional gediplomeerd gastouder
Veldweg 9, 7973 KH Darp
tel: 0521-342473 of 06-22149784
www.speel-thuisdebeestenboel.nl,
info@speel-thuisdebeestenboel.nl

Onthulling van monument in Darp
Door: Klaas Molenkamp Hist. Ver. Havelte e.o.

Op 4 mei zal burgemeester Jager een monument
onthullen ter nagedachtenis aan de neergestorte
Amerikaanse bommenwerper op 8 mei 1944.
De Historische Vereniging Havelte e.o. (HVH)
heeft initiatieven voor het plaatsen van een
monument, een enorme veldkei, genomen, nadat
vorig jaar de film ‘Vanaf de Havelterberg gezien’
in première was gegaan.
In die film, die door Wim van Velzel is gemaakt,
wordt de vraag gesteld waarom er nooit écht
aandacht is besteed aan de 10 omgekomen
bemanningsleden.
Na gezamenlijk overleg hebben de
Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte
én de HVH een herdenkingsplaats bepaald:
tegenover ‘De Stobbe’, grenzend aan het
trapveldje.
Op 4 mei zal er ’s middags in ‘De Stobbe’ op
passende wijze aandacht worden geschonken
aan de 10 jonge Amerikanen die het leven lieten
voor onze vrijheid.
Nadat de historische vereniging haar plannen
bekend had gemaakt bij de gemeente
Westerveld, werd door burgemeester Jager en
wethouder Geertsma alle medewerking verleend.
Namens de gemeente Westerveld trad dhr. Buiter
op als contactpersoon. Alle wensen van de HVH
werden door dhr. Buiter prima uitgevoerd!
De HVH heeft haar plannen telkens met de
Dorpsgemeenschap gedeeld.
De school in Darp, ‘De Veldwikke’, zal het
monument adopteren. Dit houdt o.a. in dat zij de
omgeving van het monument schoon zullen
houden.
Het volledige programma voor 4 mei zal
binnenkort bekend worden gemaakt.

Gedenkteken Darp
Geschreven door Marion van Rijn.

Dit is een verkorte versie van het verhaal over familie
Jetten uit de Dorpskrant van december 2012.

Roelof Boers, de man van het zwerfvuil rapen in
Darp, had mij al eens verteld dat Arend en Grietje
Jetten aan de Veleweg nog een goed verhaal
hadden over de oorlog. Een verhaal dat de grote
verandering schetst in het leven van de bewoners
van het oude Darp met de komst van de Duitsers
en de aanleg van een vliegveld aan de Van
Helomaweg.
Dus ging ik in de lente van 2012 op bezoek bij de
familie Jetten. Onder de perenboom naast het
huis Es-zicht aan de Veleweg stond ik nog even
te genieten van het prachtige uitzicht over de
glooiende weilanden op de es. Links het
slingerende riviertje de Reu dat onder de Veleweg
doorgaat, het land van de familie Jetten doorkruist
en achterlangs naar het vennetje in het bos

stroomt. Door de bomen achter het huis zag ik
nog net de huizen van het nieuwe Darp
schemeren.
Ik hoorde achter mij de deur van de stal open
gaan en Arend Jetten stapte naar buiten.
"Och jongens jongens”, dat ziet er nu zo vredig uit
maar ik zie nog zo voor me hoe in mei 1944 een
zware bommenwerper zo recht over de Es op ons
af kwam.
We hoorden op die dag het afweergeschut al
ratelen en er kwam al veel volk deze kant
opgevlucht, maar je weet nooit hoe en waar de
klappen gaan vallen. We renden met z'n allen
naar de Reu toen we in ene dat zware logge
vliegtuig op ons af zagen komen. Er werd door
het afweer geschut van het vliegveld op
geschoten en hij vloog heel laag.
We kieken elkaar aon en zeiden, "die komt hier
nooit over de bos henne."
Darp was hier toen nog niet gebouwd, dat was
allemaal bos hier achter. De ene wou hier heen
lopen en de ander daor, maar die tijd heb je niet!
We doken met z'n allen de Reu in want dat is een
mooie diepe sloot en toen klapte dat ding op de
grond en spatte uit elkaar. Och, jongen, wat een
ravage je dan aan het huis hebt. Alle roeten er
uut, zelfs de roegies, de dwarslatjes in de ramen
zeg maor, lagen er uut."
"Ach dat was best een angstige tied soms met die
bombardementen," zei Grietje zacht.
Er zijn ook bommen hier achter in het bos
gevallen, en aan de Ruiterweg is het ook
helemaal kapot geschoten geweest. Mijn moeder
was dan altied zo bange. Mijn vader was
oppasser bij het waterpompstation hier in het bos
aan de Zwarte Weg en als mijn moeder het niet
vertrouwde dan liepen we met z'n allen naar dat
pompstation en sliepen daar op een bankje.
Zover het verhaal van Arend en Grietje Jetten destijds.
U kunt het verhaal helemaal teruglezen op de website
van onze Dorpsvereniging in de Dorpskrant van
december 2012.

In het neergeschoten vliegtuig zaten 10 jonge
Amerikaanse soldaten, die allen het leven lieten. Voor
hen is het herdenkingsmonument dat op 4 mei onthuld
wordt.

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Jaargang : 7

april 2016

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
tel. 341615.
Recreatief Badminton op vrijdagavond van
19.00-20.30 uur. Meer info George van Keulen,
tel. 341769.
Schietvereniging om de veertien dagen. Op de
dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep tot
april. Meer info: bel Edward Voorn tel. 341122.
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
Wekelijkse activiteiten in de Stobbe

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 Marry 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 op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15.
Meer info bij Marry Scheper tel. 342353.
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.

Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Meer
informatie bij Jaap de Boer, Schoolweg 10, Darp.
Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen.
Op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Meer
informatie bij Willem Ems tel. 341926.
Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 onder
begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie
bij Jannie Ems tel. 341926.
Klaverjasclub iedere week op maandagavond
van 20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kun
je bellen met Jan Jetten tel. 341813.
Email: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl ook voor opgave advertenties

