Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 7 september 2016

Hallo Buurtgenoten,
Deze zomer was nou niet echt een toppertje,
maar de laatste dagen van augustus lieten ons
gelukkig toch nog even voelen hoe het normaal
zomers hoort te zijn. Misschien moeten we de
zomervakantie maar opschuiven naar september
of oktober…..
Op 1 juli was de redactie uitgenodigd door de
historische vereniging Havelte e.o. om samen met
een groep beleidsmedewerkers een dag mee te
maken in het kader van de eerste Erfgoeddag van
Westerveld. Een geweldige ervaring, want er was
een heel afwisselend en vol programma. Veel
vrijwilligers werkten mee om dit tot een succes te
maken. Verderop in deze krant leest u er meer
over. Maar bij ons heeft het de ogen geopend dat
er veel historisch cultuurgoed in onze omgeving
te vinden is. Tijdens de wandeling vanaf het
Hunehuis langs de Reu en het oude Darp
kwamen we bij de Amerikaanse basis.
Vooral het verhaal bij de Wachttoren van een
oud-bewaker maakte veel indruk. We hadden
stiekem gehoopt de toren te mogen beklimmen,
maar helaas vonden de militaire
verantwoordelijken het toch niet verstandig.
Eigenlijk zou de toren opgeknapt moeten worden
om als symbool van de Koude oorlog te blijven
bestaan.
Het thema van deze eerste Erfgoeddag was “Het
verleden dichtbij.” Extra aandacht was er voor de
Bisschopsberg. Er is door de Historische
vereniging een mooie wandeling uitgezet langs
de flanken van de Bisschopsberg.
Heeft u wat te melden aan uw buurtgenoten dan
zien wij dat weer graag tegemoet eind november
op het onderstaande e-mailadres of u kunt het in
de brievenbus gooien bij
Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp
.

AGENDA
21 sept. Jaarvergadering Dartvereniging 20.00 uur
bij café Buitenbeentje, ook voor nieuwe leden
vanaf 16 jaar!!
29 okt. Hollandse avond met vele artiesten
20.30 uur in De Stobbe. Gratis entree
12 nov. Rommelmarkt in De Stobbe 9.30 uur
26 nov. Wedstrijden Durango Line dansers
De Stobbe

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

Historie in Darp
Door: Klaas Molenkamp
Onthulling monument in Darp
Op 4 mei vond de onthulling van het monument in
Darp plaats ter nagedachtenis aan de 10 omgekomen
jonge, Amerikaanse bemanningsleden van het
neergestorte vliegtuig ter hoogte van de Eursinger Es.
Het werd, zoals velen de Historische Vereniging
Havelte e.o. toedichtten, een waardige bijeenkomst
en een respectvolle onthulling.
De bijdrage van Isa Letsch, Voorleeskampioene van
OBS ‘De Veldwikke’, was prachtig en paste prima in
het programma. Isa las het ‘vertaalde’ verslag van
wijlen gemeentesecretaris Waterbolk keurig voor, dat
een weergave was van het neergestorte vliegtuig op
8 mei 1944.
Gerbrandus Mulder
Op 1 en 2 juli hadden de Historische Vereniging
Havelte e.o. én de gemeente Westerveld samen de
eerste Erfgoeddagen in de gemeente Westerveld
georganiseerd. Op beide dagen werd een zeer
aantrekkelijk, gevarieerd programma gepresenteerd.
Eén van de activiteiten was een wandeling die over
de Havelterberg en de Bisschopsberg leidde.
De voettocht ging ook langs de Reu naar een
zandweg in het Oude Darp. Gerbrandus Mulder,
voormalig bewoner aan de zandweg, onthulde de
verloren gegane naam: ‘Nieuwe Buurtweg’. Een
schitterend historisch moment dat de op leeftijd
zijnde Mulder zichtbaar ontroerde.

Grafheuvel
De door de Historische Vereniging Havelte e.o. en de
gemeente westerveld georganiseerde activiteiten
tijdens de Erfgoeddagen kende een veelzijdig
programma. Zo werd op het terrein van Vitens een
gereconstrueerde grafheuvel onthuld. De ontdekker
van de grafheuvel, Jan Been (lid van de Werkgroep
Archeologe Steenwijk) en Roelof Timmer (Vitens)
hebben veel werk verzet om dit monument een
waardig aanzien te geven.

Huwelijken
Door: Jan Boers

Een verbintenis tussen twee mensen
vaak met dezelfde wensen.
Meestal een man en een vrouw
en het begint meestal met ik hou van jou.
Maar twee mannen of twee vrouwen,
die kunnen ook trouwen.
Liefde, houden van dat is meestal de reden,
je leven met die ander delen zoals zovelen.
Echte liefde daar komt niemand tussen.
Die is niet te blussen.
Houden van is niet altijd de leus,
geld en macht is vaak een bewuste keus.
Want de kak, die trouwt toch niet met een schobbejak.
En kun je er geen één krijgen koop je ze gewoon,
uit een arm land zonder schroom.
Ook komt het voor dat je word gedwongen of beloofd
aan een stamhoofd.
Of je hebt een vader die je verkoopt voor een geit
zonder gevoel of spijt.
Als baby al voor bestemd
voor een vent die je niet kent.
Uit armoede verkocht aan een oude man
die het betalen kan.
Amper elf of twaalf jaar,
dan ziet zo’n geile ouwe barbaar jou al als zijn minnaar.
Vanaf je kindertijd is je huwelijk vaak al geregeld
en bezegeld.
Postorderliefde is bij ons al heel gewoon,
in arme landen bestel je een exotische droom.
Liefde kun je dus gewoon kopen
maar of het stand houdt dat mag je hopen.
Bruut word de liefde soms uit elkaar gerukt.
Je leven lang ga je er onder gebukt.
De echte liefde die word niet altijd verbonden,
omdat je ouders in de weg staan of stonden.
Bij ons is vrije keus de leus,
ook al vinden je ouders het desastreus.
Toch valt er voor sommigen niets te kiezen,
die zullen dan hun jeugd, eer en vrijheid verliezen.
Naar ik hoop wordt ooit onze leus ieders keus.
Al zal het nog wel even duren
met al die verschillende culturen.
Maar echte liefde zal altijd overwinnen.
We zullen blijven beminnen.

P.S.

Soorten huwelijken.
Het huwelijk zo wij die kennen: hetero, lesbisch of homo.
Polygame huwelijken trouwen met meerdere personen.
Polygynie man trouwt met meer vrouwen.
Polyandrie vrouw trouwt met meerdere mannen.
Bigamie man is getrouwd met twee vrouwen tegelijk.
Groepshuwelijk: met meerdere mannen en vrouwen.
Postuum huwelijk: je trouwt dan met iemand die overlijdt
voor zijn of haar trouwdag Een overledene dus.
Kerkelijk huwelijk: hier niet rechtsgeldig, maar
in sommige andere landen wel.
Leviraat huwelijk of zwager huwelijk genoemd:
je trouwt dan met de vrouw van je overleden broer
als er nog geen kinderen zijn verwekt. Op deze manier
kan de weduwe toch nog een kind krijgen, dat later voor
haar kan zorgen.
Uithuwelijken: ouders regelen trouwpartner voor hun
kinderen. Die hebben zelf verder niets in te brengen.
Liefde alleen is dus geen basis.
Droevig want wat moeten we zonder liefde beginnen,
het raakt je toch diep van binnen.
Nu denk je misschien hoe komt die man zo wijs?
Google geeft alles prijs.
Maar liefde en houden van is iets wat Google niet kan.

Roelof en Froukje gefeliciteerd met jullie
huwelijk en nog vele gezonde
gezellige jaren
samen toegewenst.

Vaarwel Veldwikke.
Door: Joy van der Beek

Dit jaar gaan ze de basisschool
verlaten. Na hun kamp, waar ze
heel veel plezier hebben gehad,
gaan de laatste weken in voor
het afscheid van de basisschool.
De 7 leerlingen uit groep 8
hebben hun schoolkeuze
gemaakt en gaan na de vakantie
beginnen aan een nieuwe fase
in hun leven.
Arjan, Britt, Caitlin, Isa, Merel en
Naomi wonen in Darp en zaten
vanaf de kleuterschool bij elkaar
in de groep.
Robin Doornenbal kwam er pas
in groep 7 bij na zijn verhuizing
naar Havelte. En hij gaat nu
weer verhuizen naar Doorn.
Hij gaat daar naar het Revius
Lyceum. Wat hij later wil
worden, weet hij nog niet echt.
Vroeger vond hij politie wel een
mooi beroep, maar nu twijfelt hij. Wel weet hij dat hij
liever iets doet, dan op een stoel zitten te werken.
Isa Letsch, Merel Struik en Naomi Mulder gaan naar
Steenwijk, naar het RSG Tromp Meesters. Dat ze zullen
moeten fietsen is geen enkel probleem voor de meiden.
Ze gaan ook om boodschappen te doen op de fiets naar
Steenwijk en weten al hoe ze moeten rijden na de
vakantie. Naomi en Merel willen misschien juf worden in
de toekomst. Isa hoopt dokter voor kleine kinderen te
kunnen worden. Maar de dames hebben een alternatief
achter de hand…. Isa, Naomi en Merel willen ook een
Beauty salon beginnen samen!
Kleine meisjes werden groot. Ze vertellen dat ze
vroeger K3 of Mega Mindy of prinses wilden worden.
Caitlin Ellen gaat ook naar Steenwijk, maar naar de
Eekeringe. In 18 minuten kan ze daar op de fiets zijn.
Zij weet ook nog niet wat ze zou willen worden later.
Kapster lijkt haar leuk of kraamverzorgster of ….. een
eigen modelijn maken.
Arjan en Britt gaan naar Meppel na de vakantie.
Arjan naar Stad en Esch en Britt naar het
Groene Lyceum AOC Terra.
Britt denkt erover bij de politie te gaan later. Maar ze wil
ook vrijwilliger worden bij het Rode Kruis!
Arjan houdt van techniek. Automonteur of bromfietsen
repareren lijkt hem wel iets. Hij zegt het heel fijn te
hebben gevonden dat de school klein was en je
iedereen kende. Hij zal zijn klasgenoten erg missen.
Dat vertellen de anderen ook.: “hun groep 8“ zullen ze
vooral missen! En de school zo lekker dichtbij.
Het feit dat ze steeds combinatieklassen hadden, vinden
ze juist leuk. Nu ook, zeggen ze. We zitten met groep 6
en 7 bij elkaar en dat is met gym en met tekenen of
spelletjes juist fijn. Alleen toen we met kleine kinderen
samen in één klas zaten, was het drukker.

Caitlin vertelt dat haar kleine zusje toen steeds trots
werkjes liet zien aan haar. En dat stoorde best wel.
Maar verder zijn alle kinderen in de klas je vrienden. Er
zijn wel eens kinderen die vlugger boos worden, maar
dat duurt niet lang. Je hebt nu eenmaal kinderen die een
korter lontje hebben! Gym, rekenen en geschiedenis zijn
de favoriete schoolvakken geweest van deze groep 8.
Voor ze school verlaten, gaan de leerlingen van groep 8
als afscheid voor de andere leerlingen van school nog
iets opvoeren. Dan heerlijk vakantie vieren en daarna op
de fiets met hun nieuwe schooltas naar de nieuwe
school.

Heel veel succes en plezier op jullie
nieuwe school !

Jeugd in hun doen…..

heel aardig. Maar bij één jongen zaten de ski's niet
goed. Hij werd meegetrokken door het touw, maar zijn
ski's stonden nog bij de start! Gelukkig kon hij er zelf
ook om lachen. Ze zal haar groep zeker missen nu ze
naar de brugklas van RSG Tromp Meesters gaat. Maar
met haar vriendinnen blijft ze omgaan. Samen wat
klooien met make up, kletsen, dansen, winkelen in
Steenwijk en heel erg de slappe lach hebben met
elkaar. Naomi heeft een vrolijk, positief karakter,
maar…. 's morgens moet ze wel een kwartier krijgen om
goed wakker te worden. Anders wordt ze chagrijnig,
zegt ze eerlijk. Dus vroeg in de ochtend zullen we haar
niet zien dansen. Maar verder heeft ze hobby's genoeg
en zal ze zich niet gauw vervelen.
Heel veel succes Naomi!
De volgende keer vertelt Jarno Stoeten over zijn
hobby….

Naomi Mulder vertelt…
Dansen is haar hobby en daar heeft ze dan ook heel
veel plezier in. Naomi is 12 jaar en zit nu 3 jaar op
dansen bij de Durango linedancers in de Stobbe. Eerst
bij de kindergroep en toen bij de beginnersgroep. En nu
mag ze mee doen bij de groep voor volwassenen. Als
jongste! Wat ze er zo leuk aan vindt? Het plezier met
elkaar en het leren dansen! Want zo simpel is het niet.
Eerst worden de passen zonder de muziek voorgedaan
en geoefend. Daarna met de muziek en sommige
passen moeten echt heel snel! Ze laat me een map zien
met alle dansen die ze geleerd heeft. Daar staat de hele
choreografie van iedere dans in met de stappen en de
richting enz. Ze heeft zo al heel wat dansen in haar
hoofd. Als ze het begin van de muziek hoort, weet ze
welke stappen ze moet gebruiken. Voor uitvoeringen
dansen ze in speciale kleding. Dan wordt er ook extra
geoefend. Naomi danst dan thuis soms met de map bij
de hand om moeilijke stukken te oefenen. De Durango
linedancers hebben pas een workshop gegeven voor
volwassenen en daar waren heren bij die wel héél
grappig probeerden mee te dansen. Voorlopig blijft het
voor Naomi een fijne hobby. Maar ze heeft nog meer
dingen die ze erg leuk vindt
om te doen. Zwemmen en
tekenen. Ze bedenkt zelf
poppetjes of tekent figuurtjes.
Als ze er tevreden over is,
bewaart ze haar tekeningen.
En ze houdt van lezen! Van
de boeken van Carry Slee en
Mees Kees. Met de Veldwikke
hebben ze van 20 scholen
gewonnen met het
“Leesvirus” project vertelt ze trots. Haar leukste
herinnering aan de tijd op de basisschool is de bruiloft
van haar juf in Dwingeloo. De hele klas was
uitgenodigd. Eerst bellen blazen en allemaal
rozenblaadjes strooien voor het bruidspaar. En daarna
mochten ze allemaal bij het feest blijven. Ook het
laatste kamp van school was heel leuk. Ze deden een
soort waterski circuit aan een touw en dat lukte haar

Mysterie van de paddenstoel
Door: Zwaantina

Geboren uit wat sporen,
reeds vorig jaar verloren.
Meegenomen door de wind,
tot dat het bodem vindt.
Verstopt in diepe lagen,
wachtend op de dagen.
Van geur en kleur en slapen gaan.
het stille killen van de maan.
Tot de klok uiteindelijk zegt,
het is tijd, je mag gaan staan.
In de nacht of het vroege gloren,
is daar ineens een paddenstoel geboren.
Een goocheltruc van de natuur,
wonderschoon en zuiver puur.
Een knipoog naar het leven
geniet, ook deze duurt maar even.
Dan laat hij zonder traan,
opnieuw zijn sporen gaan.
En is dit stukje leven klaar,
dank je wel, tot volgend jaar.

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek

Als je vanuit Steenwijk de Ruiterweg oprijdt, zie je
het meteen aan je linkerhand: dierenpension
Eldorado.
Eigenaar is de familie Zandstra uit Havelterberg.
Auke Zandstra is daar als 5 jarige kleuter in 1948
met zijn ouders komen wonen. Zijn vader was
groenteventer en kon op het land bij de woning zelf
groente verbouwen. Auke ging later naar de school
met de bijbel op de Havelterberg, waar meester
Ingen het hoofd was en figuurlijk gesproken zo'n
beetje de burgemeester was van Havelterberg. Er
zaten toen 100 kinderen op die school! Toen de
eigen kinderen van de Auke Zandstra naar dezelfde
school gingen, zaten er nog maar 30 op. Na sluiting
werd het een school voor asielzoekerskinderen en
nu staat de school te koop. Auke en Tiny zijn in
1971 in het ouderlijk huis getrokken. Zijn vader was
overleden en zijn moeder wilde niet alleen in het huis
blijven wonen en verhuisde naar Havelte. Auke en
Tiny hebben toen een nieuwe woning gebouwd en
de oude afgebroken.
Wat is uw favoriete dier?
Dat is maar al te duidelijk! Auke houdt erg van
honden en hoewel zijn vrouw Tiny vroeger meer om
poezen gaf, werd ook zij een echte
hondenliefhebber. De eerste hond kreeg Auke als
kind van zijn vader.
Die was zelf gek op honden, maar zijn moeder wilde
het dier niet in huis hebben. Dus timmerde Auke zelf
een hok voor zijn hond. Uiteindelijk vonden Tiny en
Auke New Found Landers zulke geweldige honden,
dat ze ermee gingen fokken. Het is de Gentleman
onder de honden volgens hen. In het begin pasten
ze wel in vakanties op de honden die ze gefokt
hadden en verkocht. En toen begon Tiny in 1979 met
het dierenpension Eldorado. Met hulp van dochters
van kennissen in de drukke periodes. Want ze moest
alles alleen doen. Auke werkte als elektricien bij
installateurs in de omgeving en bij Verolme in
Rozenburg. En later in de werkplaats van de N.S. te
Zwolle. Daarna op kantoor bij de NS.
Wat was het mooiste cadeau dat u ooit kreeg?
Auke weet het antwoord meteen. Mijn vrouw weer

terug, zegt hij. Tiny is op het nippertje aan de dood
ontsnapt. Ze werd onwel na boodschappen doen in
Havelte en gelukkig stonden er 2 agenten bij de
viskraam waar Auke ook stond. Doordat er vlot hulp
geboden werd, heeft ze het na een operatie van 10
uur gered. Ze had een aneurysma en heeft tijdens
de operatie ook een infarct gehad. Na de operatie
had ze verlammingsverschijnselen en was zich
amper bewust van wat er aan de hand was. Pas na
2 weken knapte ze op en kreeg Auke zijn vrouw
weer terug. Tiny is al enorm vooruitgegaan, maar het
herstel zal nog wel een jaar kunnen duren. Dus is
Auke momenteel mantelzorger en kan de
dierenopvang even niet zo uitgebreid. Gelukkig
kennen ze hun klanten al jaren en leeft iedereen
mee en begrijpt het probleem.
Wat zou u anders doen als u de tijd terug kon
draaien?
Toen ik in de laatste klas van de basisschool zat,
wilde ik naar de ULO. Maar toen zag ik een
elektricien aan het werk en vond dat wel heel mooi
om te doen. En de ULO was 4 jaar, terwijl je met de
LTS na 2 jaar klaar was. Dus ik koos voor de LTS.
Maar op de LTS vond ik er niks aan. Toen had ik het
wel willen terugdraaien. Ik wilde politieagent worden,
maar ik was te klein! Maar ja, ik heb met veel plezier
gewerkt overal. Toen ik bij de NS werkte als
elektricien adviseerde mijn chef me om alsnog de
MAVO te gaan doen. Dan kon ik op kantoor komen
werken. Dat ben ik er dus in de avonden bij gaan
doen. Wel pittig, maar het is me gelukt. En achteraf
was het prima. Eerst jaren lichamelijk zwaar werk en
daarna heel ander minder belastend werk. Nee, al
met al heb ik geen spijt. Ik heb nog andere
cursussen gedaan o.a. computerlessen. Daar heb ik
nu nog steeds plezier van.
Wat zouden jullie gaan doen als jullie een grote
prijs in een loterij winnen?
Waarschijnlijk reizen naar een warm gebied. Dat
gaat nu met Tiny even niet, maar vroeger gingen we
vaak naar Frankrijk. Een paar keer zijn we naar
Turkije geweest en naar de Canarische eilanden. en
we wilden gaan overwinteren in Spanje, maar toen
werd Tiny ziek en hebben we alles moeten
annuleren. Toen ik bij Verolme werkte kon ik
uitgezonden worden naar Saoedi Arabië. Dat wilde ik
wel, maar mijn vader vond het vreselijk dat ik zo ver
weg ging. Dus heb ik het afgezegd. Jammer, maar
nou ja. En trouwens, het is hier zo mooi dat ik me
vaak voel of ik op vakantie ben.
Welk gedrag van anderen irriteert u?
Tiny ergert zich wel eens aan mensen die heel druk
zijn en druk doen. Die nergens tijd voor hebben of
nemen. Auke zegt zich niet zo gauw te ergeren.
Door levenservaring is hij alles wat relatiever gaan
zien. Hij laat iedereen maar zoals hij nu eenmaal is.
Mensen die voordringen in een rij of mopperen dat
het allemaal zo lang duurt, laat hij maar. Het heeft
geen zin je daar druk over te maken.
Waar gelooft u in?
Ik geloof in God de vader en in zijn zoon Jezus als
mijn verlosser.. Natuurlijk heb ik wel eens vragen.

Zoals waarom is mijn vrouw blijven leven en overlijdt
de vrouw van een goede kennis wel? Daar kan ook
een dominee geen antwoord op geven. Hoe het later
na de dood is? Geen ervaring opgedaan zoals
sommige mensen met een bijna dood ervaring. Mijn
vrouw heeft dat ook niet gehad bij haar operatie.
Boven zien we elkaar weer, zei iemand tegen me.
Dan ben ik nuchter en denk: “We zien het wel.” We
staan met twee benen op de grond hoor. Ik zie God
in de natuur om ons heen. Auke werd in 1960
organist in de VZG kerk te Steenwijk. Hij speelt nog
eens per maand in die kerk en 2 á 3 keer per maand
in de PKN kerk te Onnaveld. Daar zit hij ook in het
bestuur.
Orgelspelen heeft hij zich zelf geleerd. Hij had les
gehad op mondorgel en later op viool. Dus noten
lezen kon hij wel. Maar hij is autodidact op
orgelgebied. Hij speelt met veel gevoel, maar zijn
vingerzetting is niet volgens het boekje. Hij speelt
ook pro deo. Ik heb het geleerd zonder te hoeven
betalen, dus nu hoeven ze mij ook niet te betalen.

Darters vereniging zoekt
dringend nieuwe leden !!!!!!!!
Ben je 16 jaar of ouder en wil je 1 x in de 2
weken darten? Kom dan naar de
ledenvergadering op woensdagavond
21 sept om 20.00 uur bij café
het Buitenbeentje in Darp.
Voor info kun je bellen met: Vincent Struik,
tel: 06-29160726

29 oktober
“Hollandse avond” in De Stobbe
Avond met Live muziek
(meerdere artiesten)
Aanvang 21.00 uur
(De Stobbe is open vanaf 20.30 uur)
Toegang is gratis
Consumpties € 1.85

Achter welke deur zou u wel eens een kijkje
willen nemen?
Auke: “Achter de hemelpoort.” Maar verder nee, ik
zou het niet weten. Toen Auke in het ziekenhuis lag
voor zijn knieoperatie, belde hij Tiny de avond ervoor
op om te zeggen dat er toevallig een knie operatie
op t.v. was en of ze maar wilde kijken. Eerder wilde
hij dat soort programma's nooit zien. Zijn vrouw keek
vroeger wel naar zulke uitzendingen. Maar nu ze zelf
zoveel heeft meegemaakt, hoeft dat niet meer voor
haar. Tiny weet er nu meer dan genoeg van. We
wensen haar heel veel sterkte bij haar herstel!

In het volgende decembernummer willen wij
aandacht besteden aan de Amerikaanse basis.
Wij hopen op vele reacties en inbreng van onze
buurtgenoten. Het gaat ons vooral om leuke
anekdotes. Dus heeft u een herinnering of
materiaal dat we kunnen plaatsen, dan zien we
dat graag tegemoet. Via mail of gewoon bij ons
in de brievenbus:
Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp.

Durango Line and Show Dancers
organiseren in samenwerking met Country
Border Dancers
een regionale club danswedstrijden op
26 november a.s. in Buurthuis De Stobbe
Inschrijven kan tot 26 oktober. Voor informatie
en inschrijven voor deelname, zie onze website.
www.durangolinedancers.nl of email:
durango@kpnplanet.nl
Wij zien u graag op 26 november.

Nieuwe bezorger-ster gezocht voor het
dorpsnieuws wat 3 x in het jaar uitkomt
Busselte-Paardeweide ( 34 st. )
info: yvonnepleisterdarp@outlook.com

Pissende Griete
Door: zwaantina
Of we nu willen of niet, de zomer is bijna voorbij, ook al
gaat de KNMI waarschijnlijk zeggen dat het een mooie
zomer is geweest, ik vond het een “flut” zomer, alweer.
Zonder paraplu was je regelmatig verzekert van een nat
pak. Menig braderie of evenement viel dan ook letterlijk
en figuurlijk in het
water, om van de
vakantie maar te
zwijgen.
Hier op het platteland
kennen wij bij elk
weertype wel een
bijbehorende spreuk.
Afgelopen zomer
hoorde je de term
‘Pissende Griete’ dan
ook regelmatig
voorbij komen. Het
schijnt vrij normaal te
zijn om die ‘Griete’ als
schuldige aan te
wijzen voor elke
regenbui die voorbij
komt. Maar als je dan
vraagt wat deze wijsheid precies betekent, krijg je een
vaag verhaal over de ‘hondsdagen,’ en daar blijft het bij.
Wikipedia weet bijna alles:
20 juli, was het ‘Pissende Griete.’ Deze dag wordt
beschouwd als de eerste dag van de hondsdagen, die
duren van 20 juli tot 20 augustus en is vanouds
belangrijk voor boeren en buitenlui. Dit is doorgaans een
periode met veel warme broeierige dagen, afgewisseld
met forse regen en onweersbuien. Naar verluidt is het
weer op Pissende Griete bepalend voor het weer en de
daarop volgende weken.
Volgens een oude legende is het zo dat de Heilige
Margriet een goede daad had gedaan en dat zij als
beloning dat waar zij mee zou beginnen, zes weken
ononderbroken vol zou kunnen houden, zonder ook
maar een moment moe te worden. Ze had bedacht dat
ze zou gaan spinnen, dat zou veel wol opleveren. Maar
voor ze begon, wilde ze nog even een plasje plegen.
Dus als ik het goed begrepen heb, komt al dat
regenwater naar beneden, omdat deze Heilige Dame,
ergens in de derde eeuw na Christus, zo nodig met een
lege blaas aan het werk wilde.
Bijzonder is dat wij, anno 2016, ruim zeventien eeuwen
later, haar naam nog noemen bij elke zomerse regenbui.
Of is het misschien zo, dat wij met deze verering van
Heilige Margrietje, het regenleed over onszelf afroepen.
Dat zij daar ergens boven, tussen de zware wolken trots
loopt te zijn over zoveel naamsbekendheid, en denkt;
‘Hé, hoor ik daar mijn naam, ik moest nog maar eens
plassen gaan.’ Je weet maar nooit toch, het gaat
tenslotte om een Heilige.
Daarom komt ze er hier volgend zomer niet meer in, is
het verboden haar naam uit te spreken. Geen enkele
verering richting Hare Heiligheid. Pas als de boeren op
hun blote knieën vallen en smeken om regen, de
mussen dood van het dak vallen, pas dan zeg ik
voorzichtig - ‘Margrietjes regen is een zegen.’

Prik een vorkje mee bij
het eetcafé in De Stobbe
15 sept 2016
20 oktober 2016
17 november 2016
15 december 2016
Aanvang: 17.30 uur Maaltijden kosten €10,75
( excl. drankjes ).
Reserveren: T 085-2731432 ( b.g.g. T 06-22952457 )
Facebook: www.facebook.com/destobbe

Data oud papier: 14 oktober, 25 november

Het oud
papier goed verpakt of gebundeld voor
17.00 uur aan de
weg zetten. Geen oud papier verpakken in
plastic zakken of sinaasappelkistjes.
Oud papier in dozen? Flappen naar buiten en
dicht vouwen!
Niet té zware (volgepakte) dozen aanbieden!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Stichting Ouderraad O.B.S. de Veldwikke

ROMMELMARKT

FIETSCROSSBAAN
Er is een principe akkoord met Vitens over de
fietscrossbaan.
Zoals reeds aangegeven moet deze komen op het stuk
grond links naast de school.

Op zaterdag 12 november van 9.30 – 12.30 uur wordt weer
de jaarlijkse rommelmarkt in De Stobbe in Darp
georganiseerd.

In samenwerking met de school is de jeugd gevraagd om
plannen te maken hoe de baan er uit zou moeten zien.

De opbrengst komt geheel ten goede aan de OBS De
Veldwikke in Darp.

Het is moeilijk om uit de ingebrachte ideeën de mooiste en
beste baan te selecteren.

Heeft u spullen over en wilt u deze ter beschikking stellen
voor de verkoop, dan kunt u deze op vrijdag 11 november
aan de weg zetten, vanaf 13.00 uur worden de spullen
opgehaald.

Maar eind deze maand moet(en) de winnaar(s) van het
beste plan bekend zijn.

We kunnen bijna alles gebruiken, behalve witgoed,
computerschermen en grote meubels.
De mooiste stukken worden tijdens de markt geveild.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden
om een keer standhouder te zijn, maar ook naar mensen
die mee willen helpen om na afloop de spullen in te pakken,
want de artikelen die overblijven, gaan naar de
kringloopwinkel. Vooral de breekbare spullen moeten goed
ingepakt worden, want het zou natuurlijk zonde zijn als die
het transport niet overleven.

Het wordt nog lastig om een goede keuze
te maken, het zal waarschijnlijk een
combinatie worden van diverse plannen.
Als het voorwerk gedaan is, komen jeugd,
ouders, familie en belangstellenden aan de
beurt. Het is bedoeling dat zij, in goede samenwerking,
deze baan gaan realiseren.
Dus binnenkort hopen we jullie te treffen op de nieuwe
fietscrossbaan!

Als u mee wilt doen dan bent u van harte welkom! U kunt
zich opgeven bij Theo Mulder, telefoonnummer: 343447

Informatie

Door: Hennie Schans

Zoals jullie misschien weten, is er sprake van dat er een
informatiecentrum bij de Toegangspoort Holtingerveld komt.

Met jullie bijdrage kunnen we er mede voor zorgen dat er
passende informatie verstrekt wordt in het centrum.
Je kunt dit inbrengen bij de Dorpsgemeenschap of de redactie

Er is een klankboordgroep gevormd, waar de
Dorpsgemeenschap ook in vertegenwoordigd is, die invulling
gaat geven welke informatie hier zoal moet komen.
Als bewoners van Darp / Havelterberg / Busselte weten jullie
als geen ander de geschiedenis van deze regio.
Onze vraag aan jullie is om ideeën, informatie en dergelijke
aan te dragen.
Denk hierbij aan geschiedenis, hunebedden, vliegveld,
militairen, sporten, wandelen, schaapskooi, recreatie en
dergelijke.

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!!

De oplossing van de vorige puzzel was: Pinksteren

De winnares was Jennie Bezembinder uit Darp.
Wilt u ook een lekkere cake gebakken door de
redactie?, doe dan mee met de prijsvraag hierboven.
We hopen uiteraard op heel veel inzendingen!!!!

Prikken met Roelof
neemt afscheid van Roelof
Door: Marion van Rijn

Dat klinkt
als een
auto
zonder
motor...

Afscheid van Roelof ???

Toen wij in januari 2010 begonnen met de zwerfvuilgroep
was Roelof al zeker 40 jaar de man die Darp,
Havelterberg en Busselte en de bossen en velden die deze
dorpen omringen, schoon hield. Roelof werd onze baas en
had zijn vaste plek aan de koffietafel in Buurthuis de
Stobbe in Darp, naast zijn vaste maatje Minikus Mulder.
Roelof had een grondige hekel aan vuil in 'zijn bossen'.
Illegaal vuilstorten, van meubels tot tuinafval en asbest
platen werd door hem gemeld bij het vuilstation in Havelte.
Met een donkere blik in de ogen en een diepe zucht
vertelde hij daarover als we na het vuil ophalen aan de
koffie zaten." Tja, de mensen doen dat nou eenmaal... ",
was het enige dat je er over hoorde. Hij draaide dan
bedachtzaam zijn shagje en vertelde een mooi verhaal
over hoe het er vroeger hier in het dorp aan toe ging. Zijn
onvoorwaardelijke steun aan mensen die even moeilijk
zaten en de saamhorigheid van de dorpelingen in tijden van
nood. Een knipoog kon al die mooie gevoelens ook wel
weer relativeren, maar toch is het geheim van Roelof dat
hij 'de mens' kent en zijn afval neemt hij op de koop toe.
Eigenlijk begon het allemaal met de dood van Albertje zijn
vrouw. Ze hadden het goed gehad samen, hard gewerkt ,
maar ook veel gereisd. Na bijna vijftig jaar huwelijk stierf
Albertje op 68 jarige leeftijd en een moeilijke tijd diende zich
aan voor Roelof. Het ophalen van het zwerfvuil zorgde dat
er een taak op hem lag te wachten waar hij in geloofde. Hij
had maatjes om zich heen en kwam oude kennissen tegen
van vroeger. Zo kon hij de stilte in huis verdrijven. Nog
steeds klaart het gezicht van Roelof op wanneer buren bij
hem komen kijken of alles goed is of als vrienden met hem
de dagelijkse politiek doornemen soms vergezeld door een
klein borreltje.
De waardering voor Roelof als onze baas van de
zwerfvuilgroep is groot. Hij was er...,altijd! Met zijn knipoog
en beschouwende blik. Ja Roelof, we hebben een prachtig
dorp met prachtige bossen rondom die schoon zijn dankzij
jou...
Maar ja de mensen doen dat nou eenmaal.

Vandaag was het de grote dag: 20 augustus 2016.
De dag dat Roelof Boers afscheid zou nemen van zijn
groep. Een prachtige slagroomtaart sierde de tafel, de
koffie en thee stonden klaar als altijd op zo'n zwerfvuildag.
Stoelen wachtend in de kring op die lui die het vuil van de
straten rapen in Darp. Emmy en Lia keken of alles in orde
was en toen kwamen de eerste werkers binnendruppelen.
Een joviale groet, een handdruk en interesse in elkaar. Het
was er weer, die speciale chemie in die groep! Joy legde
nog even de organisatie van deze ochtend uit met de
geheimzinnige nadruk op "allemaal 11.00 uur terug zijn
hoor! Na het feest praten we dan wel met elkaar hoe we
verder moeten zonder Roelof". De Ruiterweg is altijd een
dankbaar zoek object voor zwerfvuil. Van plat gedrukte
bierblikjes tot lege jeneverflessen, zakjes met hondenpoep
en zelfs vier papieren bekers én vier blikjes cola én een
plastic verpakkingsdoos waar nog één koek in zat
broederlijk bij een boom gelegd, zodat wij dat goed konden
vinden. Dank daarvoor!
Zeven zakken was de opbrengst weer van die dag en toen
was het grote ogenblik daar... terwijl de zwerfvuilwerkers in
de kring wachtten, leidde Jan Peters, voorop met de grote
bel van achter de bar, onze baas Roelof en zijn kersverse
vrouw naar binnen. De bruid mocht de taart aan snijden en
een cadeau
van de groep
werd aan
Roelof
overhandigd.
Al smullend
viel er een
stilte...
Roelof had het
moeilijk zagen
we.
“Zo'n 50 jaar
gedaan deze
klus en nu de
laatste paar
jaar een goeie zwerfvuilgroep... Weet je wat", zei hij meer
naar Minikus zijn trouwe maat, dan naar ons, "ik doe het, ik
ga gewoon door!" "Weet je dat nou wel zeker" vroeg
Minikus bezorgd. "Ja, hand er op ik doe het."
Dan voel je je trots op zo'n oude baas, onze baas!
Hij doet het! We gaan een manier verzinnen op de
vuilniszakken naar het vuilstation te brengen, dan is Roelof
van dat karwei verlost. Wellicht is er nog iemand in Darp
die met een aanhangwagentje de zware vuilniszakken voor
ons naar het vuilstation wil brengen???

We doen het!

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Jaargang : 7

september 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

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.

Werkgroepen Darp/Busselte:
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

Toneelvereniging ”Olde Bessie” oefent iedere
donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer info
kun je bellen met Ingrid de Vos, tel 342168.

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

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.

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe

Volksdansen Onder begeleiding van Willy
Pleister op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15.
Meer info bij Marry Scheper tel. 342353.

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

