Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 8 april 2017

9 mei 1947-2017

Darp 70 jaar!

Hallo Buurtgenoten,
Zoals de meesten van jullie wel weten, bestaat het
nieuwe Darp 9 mei 2017:
70 jaar!
En dat willen wij niet zomaar voorbij laten gaan.
Want in feite is ons Darp een klein wonder!
Na in 1944 bijna geheel met de grond gelijk
gemaakt te zijn, is het weer opgebouwd tot het
prachtige tuindorp van nu.
Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
De viering van 70 jaar Darp begint met een aftrap
op 9 mei, de dag in 1947 waarop de eerste steen
werd gelegd voor het nieuwe Darp. Deze avond
wordt georganiseerd door de dorpsgemeenschap
van DHB in het Dorpshuis van Darp.
De redactie van dit blad wil graag een glossy blad
voor alle bewoners uit D.H.B. uitgeven over 70
jaar Darp. Maar daar hebben wij hulp voor nodig
van de bewoners. We zijn op zoek naar verhalen
en fotomateriaal van het ontstaan van Darp en
clubs en verenigingen vanaf het begin tot nu.
Uiteraard krijgt u de foto’s ongeschonden terug.
Het wordt dus een blad vóór de bewoners en dóór
de bewoners.

Foto: Klaas van Buiten
De bovenstaande foto geeft een beeld van de
wederopbouw van Darp die in 1947 begon.
De eerste 20 woningwet woningen zijn gezet aan de
Linthorst Homanstraat. De overige woningen zijn in de
loop van 1948 gebouwd.

AGENDA
13 april

Feestelijke ouderavond 19.00 uur
zaal open 18.30 uur Dorpshuis Darp

21 april

Koningsspelen School De Veldwikke
8.30 uur: koningsontbijt + dansen

9

Aftrap Darp 70 jaar 19.30 uur
Dorpshuis Darp

mei

13 mei

Heeft u wat te melden aan de redactie,
Dorpsgemeenschap of uw buurtgenoten dan zien
wij dat weer graag tegemoet eind augustus op het
onderstaande e-mailadres:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
of u kunt het in de brievenbus gooien bij
Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp

Militaire belevingsdag (hou de media in
de gaten, o.a. hun facebookpagina).

9, 10 en
11 juni

DHB feest

18 nov.

De Toppers van eigen bodem 20.00 uur

Elke 3e zaterdag

Prikken met Roelof

Elke 3e donderdag

Eetcafé

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

9.15 uur
17.30 uur

Reanimeren – van levensbelang.

Feestelijke start Darp 70 jaar!
Op 9 mei in De Stobbe.

In Darp en Havelterberg is een AED groep opgezet.
Een AED groep bestaat uit vrijwilligers die (na een
reanimatie opleiding) in het geval van een
hartstilstand kunnen worden opgeroepen om
reanimatie toe te passen. Snelle alarmering en
reanimatie geeft slachtoffers een betere
overlevingskans. Het aantal vrijwilligers neemt af.
Het is letterlijk van levensbelang om de groep groot
genoeg te houden. Kun je reanimeren (of wil je het
leren) en wil je je aanmelden voor de AED groep?
Neem contact op met Willy Boers Tuit.
(0521 341154).
Ook als je eerst informatie wilt kun je bij haar terecht.

Op 9 mei is de dag dat de eerste steen van het
eerste huis in Darp werd gelegd. Na een korte
ledenvergadering van de dorpsgemeenschap willen
we daar het glas op heffen. Er zullen oude
filmbeelden vertoond worden van Darp. Iedereen is
van harte uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

Data oud papier: 7 april 19 mei, 14 juli, 8 sept.

Voorafgaand aan de filmbeelden en een pub quiz
is er een korte algemene ledenvergadering van de
dorpsgemeenschap. De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag jaarvergadering 21 april 2016
3. Jaarverslag 2016
4. Financiën en verslag van de kascommissie
5. Benoemen kascommissie volgend jaar
6. Begroting 2017
7. Samenstelling bestuur

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!

Niemand treedt af. Er zijn nog open plekken
in het bestuur. Kandidaten kunnen zich voor
aanvang van de vergadering bij een van de
bestuursleden melden.
8. Rondvraag
9. Film oude beelden Darp
10. Pauze met een drankje en een hapje

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Stichting Ouderraad O.B.S. de Veldwikke

11. Pub quiz met Wilco Ems als quiz master
Iedereen is welkom. Indien er gestemd wordt, gebeurt
dat uitsluitend door de leden. Indien u nog geen lid
bent, kunt u dit worden door zich aan te melden op de
avond zelf of bij een van de bestuursleden.
Aanvang om 19.30 uur in de Stobbe.

Darp 70 jaar

1947

In 2017 bestaat Darp 70 jaar. Er
zijn ideeën om vanaf mei hier in
verschillende activiteiten bij stil te
staan. Er wordt al gewerkt aan een
mooi éénmalig tijdschrift met
verhalen over het dorp en een
gezellige avond in November is al
in ontwikkeling. Het zou mooi zijn
als we tijdens het komende jaar
7 keer het 70 jarig bestaan kunnen
vieren. Er zijn ideeën genoeg.
Je kunt denken aan bijvoorbeeld
een tentoonstelling, een wandel of
fietsroute met vragen over 70 jaar
Darp, een quiz avond, dorps barbecue, familie-kindermiddag,
gezamenlijk het nieuwe jaar
inluiden met prachtig vuurwerk,
helikoptervlucht(zoals in 1995)?
Het zijn zomaar ideeën die bij ons
zijn opgekomen.
Maar….wat vinden jullie leuk?
Hebben jullie leuke originele
ideeën? Heb je zelf een activiteit
die hier bij past, dan kan de
dorpsgemeenschap je misschien
wel helpen.

2017

70 jaar
Darp
Feestelijke
aftrap!
9 mei 2017
19.30 uur

Ideeën aanmelden kan op de
avond van de feestelijke start
van Darp 70 jaar op 9 mei.
Of via:
info@darp-havelterberg-busselte.nl
of bij een van de bestuursleden.

We beginnen met een korte ledenvergadering van
de dorpsgemeenschap en dan begint de feestelijke
aftrap van 70 jaar Darp!
Eerst een filmpje met oude beelden van Darp.
Pauze: glas heffen op 70 jaar Darp!

Pubquiz met de enige echte quizmaster:
Wilco Ems
Er zijn leuke prijsjes te winnen!

U KOMT TOCH OOK?

Eetcafé in De Stobbe
Gezellig samen eten in De Stobbe! Om
de prijs hoeft u het niet te laten, want een
menu kost slechts € 10,75 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:
20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli
Graag 1 week van te voren opgeven op
tel.nummer: 085-2731432 of
06- 27540092

Bedankjes aan VITENS voor de
bankjes!

Fotograaf: Klaas van Buiten

Enige reuring in Darp
Door: Redactie

U merkt er nu nog weinig van, maar de redactie is
al druk doende om een glossy blad te maken. Dat
kunnen wij, Yvonne en Joy niet alleen, dus daar
hadden wij hulptroepen bij nodig. Gelukkig hebben
wij die inmiddels. Samen met: Marion van Rijn,
Tineke Vink, Jan Mulder, Frans Ohm en Wim van
der Wijk hopen we er een leuk blad van te maken.
Maar…. wij hebben ook hulp van jullie nodig!
Want zonder hulp komt er geen Glossy!

Anekdotes van 70 jaar Darp!
Weet u veel te vertellen over het nieuwe Darp, dan
horen wij het graag! Heeft u leuke herinneringen
aan Darp? Vertel het ons of stuur ons een mailtje
naar het bekende adres. Heeft u nog mooie
kiekjes van huizen, buurthuis, school, dorpsfeest,
verenigingen, dan willen wij daar graag gebruik
van maken en u krijgt ze natuurlijk ongeschonden
terug. Wacht niet te lang, want alles wat wij binnen
krijgen, daar kunnen we dan alvast mee beginnen.
Het kan je niet ontgaan zijn als je onlangs een fijne
wandeling hebt gemaakt in het waterwingebied
van Vitens. Er zijn 3 bankjes geplaatst en dat is
een bedankje waard vonden wij. En u ook nemen
wij aan, want laten we eerlijk zijn: heerlijk uitrusten
met zo’n prachtig uitzicht, wie wil dat niet!

55+ soos op de woensdag
Door: Marrie Tuit

Donderdag 13 april gaan alle leerlingen van
OBS De Veldwikke de wereld rondreizen.

Reist u deze avond met ons mee?
U bent van harte welkom om onze voorstelling bij te
wonen. We starten deze avond om 19.00 uur.
De zaal is om 18.30 uur open.
Team en ouderraad van De Veldwikke

Badmintonclub

Elke 1e woensdag van de maand van 14.00 uur t/m
16.00 uur hebben we een gezellig samenzijn.
We beginnen in september tot en met april.
Een spelletje, kerststukjes maken, knutselen,
kortom gewoon leuke dingen doen!
Heeft u ook zin om gezellig met ons mee te doen?
Kom dan gerust bij ons langs, of informeer even bij
Marrie Tuit Tel: 34 1663

18 nov. 2017 Toppers van eigen bodem
Door: Redactie

Jan Boers kwam op het geweldige idee om een
gezellige avond te gaan houden. Al gauw kwamen er
wat organisatoren bij, die het ook een leuk initiatief
vonden. Dus Toppers van eigen bodem, ook al woon
je inmiddels ergens anders, geef je op vóór 1
augustus. Dan kan er een leuke avond ontstaan dóór
en vóór: Darpers, Bargers en Busselters!

Eventjes een kiekje gemaakt bij de badmintonclub
in Darp. Er zijn 2 groepen actief: één op de
woensdag-avond en één op de vrijdagavond.
Gewoon heerlijk ontspannen en met veel plezier
een shuttle opslaan.

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek

Zijn naam kende ik wel door het liedje over Darp
op You Tube. Een mooi filmpje met prachtige
beelden van ons dorp en een hele mooie tekst.
Deze ode aan Darp was gemaakt door
Hans Ringenier.
Omdat het eerdaags 70 jaar geleden is dat met
de bouw van het Nieuwe Darp werd begonnen,
leek zijn loflied op Darp een mooie insteek voor
een gesprek.
Wat deed je besluiten een lied over Darp te
maken?
“Over allerlei plaatsen in de omgeving is wel een
lied gemaakt. De bekende zanger Gerard
Buisman heeft over Steenwijk en Eesveen en
noem maar op liedjes geschreven, maar over Darp
bestond er niets. Omdat ik muziek als hobby heb
en Darp een geweldig dorp vind, dacht ik:” Nou
dan probeer ik het toch?” De tekst heb ik eerst
gemaakt en die heb ik Buisman laten lezen. Hij
vond hem prima. De melodie heeft hij niet meer
gehoord helaas. Ik ben wel altijd door Gerard
Buisman geïnspireerd.”
Ben je geboren in Darp?
“Nee, ik ben geboren in Batavia. Mijn vader was
militair en na de oorlog werd hij uitgezonden naar
Indonesië. Een tijd waar hij zelden over sprak,
omdat het zo heftig was geweest. Als baby ben ik
met mijn ouders en broertje terug naar Nederland
gegaan en in Den Haag komen wonen. Mijn
moeder kwam uit Meppel en mijn vader uit
Kampen. Het werk dat hij in den Haag moest
doen, vond hij niet geweldig. Toen mijn vader hier
in de kazerne ging werken als welzijnsofficier,
kregen we dit huis aan de Ruiterweg. Ik was 9 jaar
toen ik hier kwam. Door het werk van mijn vader
heb ik heel wat artiesten zien optreden.”

Hoe vond je die overgang vanuit Den Haag
hierheen?
“Ik heb hier een fantastische jeugd gehad! Onze
buurvrouw van 2 huizen verderop was de vrouw
van de dorpsagent Smallenbroek. Ze vertelde me
eens, dat ze toen wij hier kwamen wonen, een taxi
voor zag rijden en dat er vier knullen uit de auto
buitelden om meteen het bos in te rennen. We
waren met 4 jongens en konden hier boompje
klimmen en hutten bouwen en kuilen graven. Wat
wil je nog meer als kind? Later heb ik een
crossmotor gehad en hier achter op de tankbanen
gereden. Prachtig! Niemand die daar iets van zei.
Alles kon toen nog. Ik woon hier met veel plezier.
En de saamhorigheid in Darp vind ik mooi. Ze
komen voor je op als er iets is.”
Je bent in het ouderlijk huis blijven wonen.
Nooit ergens anders heen willen gaan?
“Nee, ik had het prima thuis. Mijn broers waren de
deur uit, maar ik zat mijn ouders niet in de weg.
Op een gegeven moment wilden mijn ouders
verhuizen naar Wanneperveen. Een woning aan
het water. Mijn vader hield erg van varen. Mijn
vriendin en ik zijn getrouwd en we mochten hier
blijven wonen. Ik heb een stuk aan het huis laten
bouwen en we woonden hier heerlijk. Helaas is
mijn vrouw 20 jaar geleden overleden aan een
zeldzame hartziekte. Dan is de glans van het
leven er wel een hele poos af. Het is hier nu een
mannenhuishouding. Mijn vriendin woont in
Putten. Maar ik vind het hier nog steeds heerlijk
wonen. Nee, ik wil hier niet weg.”
Wanneer ben je begonnen met gitaar spelen?
“Ik heb in Steenwijk op de lagere school gezeten.
Er was daar een muziekwinkel en er stond een
prachtige blauwe gitaar in de etalage. Die vond ik
zo mooi, dat ik er telkens tijden naar stond te
turen. Ik hoopte dat de eigenaar zou zien hoe
graag ik hem wilde hebben en dat hij naar buiten
zou komen en mij die gitaar zou geven…Niet dus!
In De Stobbe werd toen gitaarles gegeven door
een docent uit Meppel. Daar ben ik op les gegaan
met een groepje kinderen uit Darp.
Maar ik vond die lessen maar niks. Zulke stomme
liedjes. Kinderliedjes voor 5 jarigen! Dus na een
half jaar ben ik ermee gestopt. Pas jaren later toen
ik 40 was, liep ik met een vriend langs een etalage
van een muziekwinkel in Heerenveen en toen heb
ik daar een gitaar gekocht en ben ik alsnog op
muziekles gegaan.”
Van welke muziek houd je?
“Mijn zwager heeft me met Ierse muziek laten
kennismaken. Ik heb in verschillende bandjes
gespeeld.
Maar Ierse muziek en blues speel ik het liefst.
Melodieuze muziek. Geen house of zo. Het is ook
altijd mijn hobby geweest en niet mijn werk. Ik heb
35 jaar met plezier bij Scania gewerkt. En
daarnaast speelde ik graag gitaar. En nu ik met
pensioen ben, heb ik er alle tijd voor.”

Wat was het meest gênante moment in je
leven?
“Nou, dat was de eerste keer dat ik moest
optreden met mijn zwager voor een grote groep
mensen. We stonden op de oplegger achter een
vrachtwagen. Iedereen keek naar ons en ineens
was ik helemaal versteend. Ik kon geen noot
zingen. Mijn zwager redde de situatie en na een
poosje durfde ik mee te doen, maar het was
verschrikkelijk gênant! Gelukkig is me dat later
nooit meer gebeurd.”

Een mens is nooit te oud om te leren!
Door: Zwaantina

Wat is jouw favoriete vakantie?
“Ik heb een crossmotor en rij in Staphorst of
Dalfsen. Dat crossen is een soort verslaving. Ik
had het een tijd niet gedaan, maar het blijft je
trekken. Ik werd gevraagd mee te gaan als helper
en zag dat er meer leeftijdsgenoten waren die nog
crosten. Dus ben ik weer begonnen. Ik zou heel
graag nog eens in Portugal of Spanje op een
crossmotor met kenteken gaan terrein rijden. Er
zijn daar gebieden waar dat mag. Het lijkt me
fantastisch, dus dát staat nog op mijn
verlanglijstje.”

Tijdens een snuffelrondje in de kringloop zag ik
een groepje dinosaurussen, en ik dacht, ‘die zijn
voor mij.’ Daar ga ik een kleuter heel blij mee
maken. Mijn vier jarige kleinzoon is namelijk
idolaat van deze prehistorische wezens. Wekelijks
wordt er op zijn verzoek dan ook voorgelezen uit
het boek “Patchi, de kleine dinosaurus.”
Ongetwijfeld is de tv zijn grote leermeester en ik
leer het weer van deze kleuter. Hij weet er
namelijk heel veel over te vertellen en raakt er niet
over uitgepraat.
Zo is me al verteld dat er heel veel soorten zijn,
dat ze allemaal eieren leggen en dat een carnivoor
een vleeseter is en een herbivoor alleen maar
planten lust. Dat ze heel groot zijn en wel honderd
jaar oud worden. Even voor de duidelijkheid, een
T-rex blijkt eigenlijk een Tyrannosaurus te heten,
een Troodon lijkt op een grote vogel en de
Gorgosaurus is heel groot en heel gevaarlijk en
loopt op twee poten. ‘Dat weet je toch wel oma?’
‘Tuurlijk jongen weet ik dat.’ Gewoon altijd JA
zeggen, anders wordt de afgang te groot.
Waar ik tijdens het voorlezen hakkelend en
stotterend probeer de juiste benaming van het
soort Dinosaurus te benoemen, rolt deze kleuter
de niet uit te spreken namen uit zijn mond alsof hij
bezig is het ABC op te zeggen. Meestal voel ik mij
gelijk een professor in de “weetnietkunde.”
Maar niet altijd, zo vroeg ik hem tijdens het
voorlezen, ‘hoe komt zo`n vleeseter dan aan dat
vlees?’ Hij moest er lang over nadenken. Met een
serieus gezicht wist hij te vertellen dat de T-rex
met zijn korte voorpootjes in de grond krabbelt en
dan het vlees er uit trekt.
Gelukkig, heeft hij nog niet alles begrepen. Soms
is het beter je dommer voor te doen dan je bent en
ik heb de harde waarheid dus maar verzwegen.
Alles weten heeft geen haast.

Darp doet het tijdens NL doet
Door: Hennie Schans

Zaterdag 11 maart is er hard gewerkt in Darp tijdens
NL DOET. Veel vrijwilligers, jong en oud, hebben
zich ingezet.

Feestelijke
jaarvergadering
dinsdagavond 9 mei 2017

Jullie komen toch ook?
Voor De Stobbe zijn er twee
verrijdbare bloembakken
gemaakt. Dat was al lang een
wens van het buurthuis.
De school ziet er weer fris
uit en de speeltoestellen
zien er nu picobello uit!.

NL DOET
is elk jaar weer een feestje
Schrobben en boenen je kan
het zo gek niet bedenken.

Het hele jaar wordt er flink gebruik gemaakt van de
pingpong tafel op het schoolplein van Darp.
De leerlingen hebben die dag ook hun steentje
bijgedragen met het schoonmaken van die tafel.
Goed gedaan jeugd, helemaal super!

NL DOET wordt elk jaar in maart
georganiseerd. Heb je al een idee voor een
klus voor volgend jaar, meld je alvast en
wellicht kunnen we volgend jaar de door jou
aangedragen klus met elkaar gaan klaren.
Aanmelden kan via
info@darp-havelterberg-busselte.nl of bij een
van de bestuursleden van de
dorpsgemeenschap.

Prikken met Roelof
Elke 3e zaterdag van de maand is er een
opruimploeg bezig om Darp weer te verlossen
van al het vuil wat op straat blijft liggen.
Beetje jammer eigenlijk dat de eigenaar van het
afval op straat het niet gewoon zelf meeneemt
naar huis of in de dichtstbijzijnde prullenbak
gooit!

De hele school ziet er van binnen en buiten
weer piekfijn uit dankzij de hulp van vele
vrijwilligers.

Naast de school is de basis voor het fiets
cross baantje gelegd. Dat was een wens
van vele kinderen. Toen Vitens hier voor
toestemming gaf, kon het plan gerealiseerd
worden.
Bovendien is er een nieuw wandelpad
gemaakt omdat het oude pad onderdeel is
geworden van de crossbaan. Het wachten is
nog op de aanleg van wat hindernissen.

Na een ochtend intensief bezig zijn voor
NL Doet is het gezellig samen napraten
met een broodje en een drankje in De
Stobbe.
Doet u volgend jaar ook gezellig mee?

Jeugd in hun doen…
Levi Ems vertelt….

En samen met zijn zusje Tara naar “Brugklas”. Hij
houdt wel van muziek en vooral van rap. Volgens
hem kan zijn zusje goed rappen en hij wil dan ook
dat ze dat laat zien. Maar Tara trapt er niet in. Het
zijn de laatste maanden op de Veldwikke voor
Levi. Hij gaat na de vakantie naar de RSG in
Steenwijk. Op de fiets met een meisje uit zijn klas.
Hij weet de weg er naar toe al precies. En als het
regent heeft hij de oplossing al klaar. Hij wijst naar
zijn moeder.” En opa kan me ook ophalen, dan
laat ik mijn fiets gewoon op school staan”.
Wat hij later wil worden? Politieagent.
Tenslotte laat hij me zijn kamer zien en ik weet
meteen dat hij net zo’n Ajax fan is als zijn vader.
Een echt Ajax museum! Geweldig hoor.

Voetballen is de grote hobby van Levi.
Al vanaf 4 jaar speelt hij bij DVSV in een gemengd
team. De meiden van zijn team kunnen ook goed
voetballen, zegt hij en hij noemt een paar namen.
Zelf staat Levi het liefst spits of links voor.
Sinds kort hebben ze een andere opstelling en
dan staat hij rechts spits. Er wordt 2 keer per week
getraind in Darp en zaterdags wordt er in Havelte
gespeeld. Als ik hem vraag waarom hij op
voetballen is gegaan, vertelt hij dat zijn vader
gek is op Ajax. Hij is 3 keer met hem naar een
wedstrijd van Ajax wezen kijken. Hij vindt zich zelf
niet goed genoeg voor die club. Dan moet je er op
je 8e jaar al voor gescreend zijn en moet je er héél
veel tijd instoppen. Hij is wel goed in tactisch
spelen en een van de snelste lopers van zijn team.
Later wil hij graag in het eerste team van Darp
spelen. Als ik voorzichtig vraag of die ook wel eens
winnen, antwoordt hij verontwaardigd: ”Vorige
week hebben ze nog gewonnen!” Zijn andere
hobby's zijn play station gamen met zijn vrienden
of lekker buiten met hen fiets crossen. En
trampoline springen!
Maar de drie hondjes uitlaten doet hij niet. Dat is
saai, vindt hij. De derde hond was een
herplaatsing. Op de dag dat hij bij de familie
kwam, nam hij de benen en was twee weken zoek.
Werd overal gesignaleerd en uiteindelijk met een
vangkorf in Havelterberg gepakt. Levi houdt niet zo
van lezen. Met zijn vader t.v. kijken naar “Het mes
op tafel” vindt hij wel leuk. Hij weet veel
antwoorden op vragen over voetbal of sport . Ook
naar programma’s van Freek Vonk kijkt hij graag.

Levi geniet van je hobby’s en succes op de RSG !
Er zijn meer kinderen die een hobby hebben en
daar heel veel tijd in stoppen. Die willen we graag
de kans geven daarover iets te vertellen.
Levi geeft de pen door aan: Tilia Vermeulen
Haar verhaal staat in onze volgende editie.

Speel-thuis de Beestenboel
flexibele , kleinschalig, een tweede THUIS, betaalbaar
recht op teruggave via belastingdienst

Karin van der Knokke
Professioneel gediplomeerd gastouder
Veldweg 9 7973 KH Darp
0521 342473 of 0622149784
www.speel-thuisdebeestenboel.nl
info@speel-thuisdebeestenboel.nl

Deze 3 heren uit Darp, ja je ziet het
goed, De Troubadour, De witte kat en
De zingende garagehouder zijn al
benaderd door Jan Boers en doen dus
mee op de Toppers avond op
18 november 2017. En om de avond te
vullen zijn we op zoek naar nog meer
talenten uit ons eigen Darp,
Havelterberg en Busselte en natuurlijk
de talenten die één van deze dorpen
verruild hebben voor een andere
woonplaats. Daarom gezocht: zangers,
zangeressen moppenvertellers, mensen
die een instrument bespelen, noem
maar op!
Professioneel hoef je niet te zijn.
Solisten, trio’s, kwartet of groep alles is
welkom, jeugd, jong en oud, laat zien
wat je kunt.

Doe mee!
Hendrik Beugel en zoon Tim zorgen
voor de geluidsinstallatie en de techniek
en evt. achtergrondmuziek.
Mocht het problemen geven Beugel is
bereid je te helpen, neem gerust contact
op met deze zingende garagehouder.

18 NOVEMBER 2017
20.00 UUR
GRATIS ENTREE
TOPPERS VAN EIGEN
BODEM!
Door en voor

:Darpers, Bargers en Busselters

Het wordt een voorstelling op het
podium, met een goede
geluidsinstallatie en verlichting.
De zaal wordt een schouwburg model
dus de stoelen staan netjes op een rij
met hier en daar een tafeltje.
Waarom? Gewoon om met elkaar
een gezellige avond te hebben
(het is geen wedstrijd!) en omdat
wij meer kunnen dan alleen maar
een biertje drinken.
Opgave en of ideeën, daarvoor
kun je terecht bij onderstaande
heren.
Jan Mulder

Tel: 341824

Jan Boers

Tel: 341845

Wilco Ems

Tel: 343717

Theo Mulder. Tel: 343447
Als er op de Havelterberg of
Busselte iemand bereidt is ons te
helpen bij de organisatie, dan
horen wij dat graag!
Opgave vóór 1 augustus!

Jeugd fietscrossbaan
Door: Hennie Schans.
Vorig jaar is al een oproep gedaan op de
basisschool voor het inleveren van een ontwerp
voor de fietscrossbaan die we vlak naast de
school willen gaan aanleggen. Van de ingezonden
plannen zijn er 2
uitgekozen.
Samen met deze mannen
(Jarno en Andy) zijn we
naar Emmen geweest om
het plan te presenteren bij
Kern met Pit. Via deze
organisatie hebben we een bijdrage gekregen
voor het realiseren van de crossbaan.
Na een interessante, maar voor de jeugd lange
ochtend, mochten we aansluitend Wildlands
bezoeken.
Hier hebben een rit door de savanne gemaakt,
oog in oog gestaan met leeuwen en over een
wilde rivier
gevaren. Ook
troffen we Jim
aan, een
neergestorte
piloot, die in
het oerwoud
op zoek blijft
naar de super
vogel.
Jarno vond het
voeren van de vogels het allermooist. Ze landen
gewoon op je hoofd om dan een graantje mee te
pikken. Ook nog even door de speeltuin en dan
met (bijna) natte voeten weer naar huis.
En nu aan de slag om de crossbaan te maken.
De basis ligt er inmiddels. We gaan nog verder
met het maken van hindernissen en het verder
afmaken.

Ideeën en bestuursleden gezocht!
Heb je een goed idee om iets voor het dorp te
organiseren of te verbeteren, laat het weten. Zo
wordt er tijden NL DOET een klus geklaard, wordt
er een fiets cross baantje aangelegd en is
maandelijks een zwerfvuil groep actief. Maar heb
jij een idee om het dorp te verbeteren, mensen te
verbinden of actief te zijn, meld je dan. De
dorpsgemeenschap kan je misschien helpen met
organiseren of het zoeken naar bronnen ter
financiering. Ideeën aanmelden kan via
info@darp-havelterberg-busselte.nl
of bij een van de bestuursleden.
Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Berry Buitelaar
Hennie Schans
Piet Jetten
Ronald van Woensel
We kunnen wel versterking gebruiken!.
Wil jij actief worden of heb je vragen, benader een
van de bestuursleden.

Darp in beeld
Door: Frans Ohm

bijzondere historie. Dat wil ik zichtbaar maken
tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid van
kleinere dorpen en de problematiek van krimp die
ook in de gemeente Westerveld speelt. Door
middel van fotografie wil ik Darp karakteriseren.
Dat betreft niet alleen de meer in het oog
springende activiteiten, maar ook de manier
waarop de bewoners wonen en leven.
De komende maanden zult u mij regelmatig rond
zien lopen. Wellicht zal ik u aanspreken en om
medewerking vragen. U kunt natuurlijk ook op mij
af stappen. Dat zal ik zeker op prijs stellen.
Wanneer ik resultaten kan laten zien valt nu nog
niet te zeggen. Ik heb geen haast. Pas als ik het
gevoel heb dat het beeld compleet is zal ik het
project afsluiten. Een presentatie in De Stobbe zit
er in ieder geval in. Misschien ook een boek en
een tentoonstelling.

Elke derde zaterdag van de maand 9.15 uur in Darp

Er loopt een fotograaf rond door Darp. Hij is al
gesignaleerd bij het carbidschieten, de
rommelmarkt, de ijsbaan, bij ’t Olde Bessien, de
aanleg van fietscrossbaan naast de school, de
kapper en het voetbal. Beide keren dat hij daar
was, won DVSV. Dat kan geen toeval zijn. Maar
wat wil die man? Hij schijnt ook door de straten te
lopen.
Die man ben ik. Al vanaf 1975 komt deze
westerling op ’t Schier. Mijn ouders kochten er
toen een voormalig boerderijtje. Zij zijn al enige tijd
geleden overleden en het wordt nu als familiehuis
met grote regelmaat bewoond door mij en mijn
broer met onze vrouwen, onze kinderen en
kleinkinderen. In de loop van al die jaren heb ik de
natuur en de rust leren waarderen. Evenals de
vriendelijkheid en gezelligheid van de
Drentenaren. Hoezo stug?
Na mijn pensionering heb ik mijn oude hobby
fotografie een kwalitatieve impuls gegeven en doe
ik verschillende projecten, op vrijwillige basis. Zo
wil ik ook een fotodocumentaire over Darp maken.
Darp is een levendige gemeenschap met een

Poes.

Rad van fortuin. van de vogeltjesvereniging

Door: Jan Boers

De poes van de buurvrouw,
die neemt het niet zo nauw
geregeld en vaak nog
midden in de nacht is ze op sjouw.
Uitdagend kop en staart omhoog
paradeert ze door tuin en sloot.
De katers in de buurt loeren haar kwijlend na,
vliegen elkaar in het haar.
Het is ook een prachtpoes,
knappe kop goed geschapen
en een zwoele naam Loes.
En madam weet het, uitdagend scharrelt ze rond
met getuite mond.
Wijd en zijd verspreidt poes haar odeurtje,
de katers worden gek van dat geurtje.
Ze houden het niet meer, ze zingen in duet
en gaan als beesten te keer.
Besproeien bomen en struiken.
Het moet lekker ruiken.
Slapen lukt niet, last van natte dromen.
Ze proberen bij haar in de gunst te komen.
Want ooit maakt poes een keus en bied zich aan,
dat is waar ze voor gaan.
Maar ondertussen loert ze naar de katers
en op mussen.
Dan op een dag KROLS, poes gaat los.
Is nu niet meer te blussen.
De katers vechten elkaar uit de tent
als een echte vent.
Ze schreeuwen, zingen en miauwen,
scherpen hun klauwen.
Toch maakt poes de eerste keus, ze is niet preuts.
Kleur of ras, ze maakt geen verschil.
Er is maar één ding wat poes wil: van bil!
Is het een Pers, Siamees of Abessijn?
Poes vindt alles fijn.
Het blijft ook niet bij die ene vent. Ze gaat los.
Ze is zo sluw als een vos.
Bij de heren vallen gewonden,
poes leeft een aantal dagen in zonden.
Ze raakt uitgeblust,
haar hormonen komen weer tot rust.
Maar het was goed raak. Poes is zwanger geraakt.
En de vader? Daarvan heeft ze geen weet,
ze was te heet.
Pa zelf interesseert het niet,
zingt nu voor een ander zijn lied.
De eens zo trotse poes is haar trots verloren,
bij de katers zal ze voorlopig niet meer scoren.
Loes, zo heet poes, heeft zo haar taak volbracht.
Een oerkracht die had de overmacht!

Zaterdag 4 febr. zijn de prijzen weer gevallen en
niet zomaar prijzen, smakelijke vleespakketten en
goed gevulde boodschappentassen.
Chef culinaire inkoop K. Leffers heeft dit jaar
zichzelf overtroffen.
Voor enkele euro’s gingen de winnaars naar huis
met een goed gevulde boodschappentas of
vleespakket. Eén persoon kon de tas zelfs niet
tillen, kun je nagaan wat er inzat.
En is met tas en al netjes thuis bezorgd.
Dat is goed thuiskomen bij moeder de vrouw
(of niet natuurlijk), trouwens die kan ook gewoon
mee komen. Het is niet alleen voor kerels. Klinkt
wel ouderwets: moeder de vrouw (niet meer van
deze tijd, je doet ze tekort).
Je lief, je gelijke, je rots in de branding, je steun en
toeverlaat, die ervoor zorgt dat alles draait en je
behaagt, kan er zo geen alles omvattend woord
voor vinden. Ik dwaal af, want ik wil die prachtige
meiden nog bedanken voor hun assistentie.
Dat het allemaal nog zomaar vrij rondloopt. Niet te
begrijpen! Verwacht op niet al te lange termijn toch
wel een groot feest. Of is dat ook al ouderwets?
De Bobo’s Boris en Theo, de bediening en
natuurlijk jullie, de mensen die dit elk jaar weer tot
een groot succes maken, hartelijk dank namens
ons. We kijken er met plezier op terug. Kom
volgende keer eens langs. Super gezellig!
De vogelvereniging Darp en omstreken.
J. Boers. Secr;

PUZZEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Engels woord voor brug, is ook een kaartspel
Eindpunt
De grootste planeet van ons zonnestelstel
Soort mensenaap
Hoofstad van Finland
Als je groene vingers hebt, dan is uw hobby:
Wie componeerde Für Elise
Welk vogeltje is altijd monter en fris?
Iemand die duiven houdt, noem je een:
Weidevogel, gekozen tot nationale vogel van NL
Meest gelezen boek ter wereld
Bij welke sport is de bal niet rond
Welke kleur heeft de inhoud van een
pistachenoot
De ogen zijn de spiegels van de:
Afgeronde steen
Afkorting van Verenigde Oost-Indische Compagnie
Hoe heet het wijfje van een hert?

14
15
16
17

1
2

A

10

G

3

Wilt u ook zon lekkere cake maak dan deze
puzzel en wie weet sta ik ( Yvonne) de volgende
keer bij u op de stoep!

B

13
14

H

6
7

Lia Valk heeft ook deze keer weer een mooie
puzzel voor ons gemaakt

12

D

4
5

De winnaar was deze keer Ron Vis
Ron en Willemien hebben de heerlijke cake al in
ontvangst mogen nemen.

L

11

F

De uitslag van de vorige puzzel was:
Johannes postkazerne

15

J

16

E

8

17
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Oplossing
A B C
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I

J

K

L

M

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!

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 8 april 2017

Feitjes en fabels over Darp
Havelte is ouder dan Darp.
Fabeltje! Darp bestaat langer. Al in 1228 wordt Darp
genoemd in geschriften. Maar het heette toen
Hesselte. Het dorp lag naast de Eursinger Es bij de
Ruiterweg. En het werd tijdens gevechten tussen
soldaten van de bisschop van Utrecht en
opstandige Drenten bijna helemaal verwoest. Maar
daarna weer opgebouwd. In 1944 werd het dorp
door de Duitsers praktisch geheel met de grond
gelijk gemaakt. En óók toen werd het weer
opgebouwd, maar op een plek iets verderop aan de
Ruiterweg. Het Nieuwe Darp.
De Stobbe is gebouwd met geld van een loterij.
Niet helemaal waar. Maar de loterij in 1956 was wel
het begin van alles. Er werd f 2159.- opgehaald
door loterij en giften. En de bevolking maakte het
terrein bouwrijp en werkte mee bij de bouw. Dat
scheelde enorm in de kosten. Maar uit diverse
fondsen en overheidspotjes is de rest van het
benodigde bedrag gekomen.

Hier ziet u de barakken waar vele Darpers hebben
gewoond na de oorlog, in afwachting van nieuwbouw.
Wie weet ons wat te vertellen over de ontruiming van
het oude Darp in de zomer van 1944. We zijn ook op
zoek naar duidelijke foto’s van de barakken
Mail: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Tel: 0521-342797 of 0521-340445

Darpers zijn doeners.
Feit. Dat klopt helemaal! Ze steken hun handen uit
de mouwen als het ergens nodig is. Net zoals
destijds voor de bouw (en weder opbouw) van het
buurthuis, pakten ze nu de klus aan om voor de
jeugd een fietscrossbaan aan te leggen naast de
school.

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.

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

