Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 8 september 2017

Hallo
buurtbewoners,
Voor de meeste is
de welverdiende
vakantie alweer
achter de rug en
de scholen zijn
weer begonnen.
Het gewone leven
gaat weer z’n
gangetje.
De aftrap van
Darp 70 jaar is al geweest uiteraard en we waren
ontzettend blij met de grote opkomst! Zie elders in
dit blad.
We hebben ook een Nederlands kampioen in ons
midden en daar mogen we best trots op zijn!
Gefeliciteerd Ronan met deze super prestatie!

AGENDA
23 sept. Burendag Proatplein Darp a.s.zaterdag
13 okt. oud papier aan de weg zetten
21 okt. Hollandse avond 20.00 uur
28 okt. Nacht van de Nacht 17.30 uur, opgave verplicht
11 nov. Rommelmarkt 9.30 uur De Stobbe
18 nov. De Toppers van eigen bodem 20.00 uur
24 november oud papier aan de weg zetten
Elke 3e zaterdag Prikken met Roelof 9.15 uur
Elke 3e donderdag Eetcafé in De Stobbe 17.30 uur
Voor meer info over de activiteiten zie elders in dit
blad. Houd facebook pagina Darp 70 jaar in de gaten
en de posters bij Buurthuis De Stobbe

Voor de mensen die facebook hebben. We
hebben een pagina Darp 70 jaar Like ons en volg
ons! Dan mis je niks van het Darper nieuws en
We hebben al leuke activiteiten op de planning ,
van wat er in de planning staat.
zoals Klootschieten, Nacht van de Nacht, maar daar
Wij zouden het fijn vinden als jullie ons input
hebben wij vrijwilligers bij nodig. Lijkt het je leuk en
sturen, want het is gewoon ontzettend leuk als je
heb je tijd om je in te zetten voor je buurtgenoten
iets te melden hebt dat te delen met je
dan horen wij dat graag!!
buurtbewoners.
We zijn uiteraard geen marktplaats, maar heb je . Heb jezelf een leuk idee om te organiseren?
zelfgemaakte honing te koop of eieren van jullie
Vertel het ons!
kippen of groente die jezelf verbouwd hebt, dan
kunnen we dat er uiteraard er een keertje
Wil je een keertje schrijven voor de krant?
inzetten. Houd er rekening mee dat wij 3 x in het
Vertel het ons!
jaar uitkomen!
De volgende uitgave is weer in december. Als u
wat te melden heeft over uw club, vereniging of
een verhaal of foto wilt delen, dan kunt u dat
mailen of gewoon in de brievenbus doen
vóór 1 december!!
De adressen zijn: :
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp

Wil je een advertentie plaatsen in ons krantje?
Vertel het ons!

Burendag 23 september!! op het
proatplein zie info elders in dit blad

Onze bezorgers zijn:
Jan Mulder, Ron en Willemien Vis, Piet Jetten,
Lia Valk, Marion Vogel, Fred en Cocky Collet,

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

ZIE DE ZONZIJDE
Door: Zwaantina

Trots op Darp
Darpers zijn doeners en steken hun handen uit de
mouwen. Dat gebeurt al vanaf het moment dat de
eerste steen gelegd werd op 9 mei 1947 tot nu, 70
jaar later. De inwoners van Darp hebben het dorp
opgebouwd tot wat het nu is. Een dorp om trots op te
zijn.

Bezig zijn met 70 jaar Darp maakt dat er allerlei
herinneringen voorbij komen.
Namen, gezichten en verhalen. Soms algemeen
bekend en soms alleen voor jezelf belangrijk.
Vijfendertig jaar geleden, ging op een regenachtige
middag de deurbel. Het bleek een bezorger van de
leesportefeuille. Klein mannetje – vlotte babbel op
zoek naar een nieuwe klant. Of het nou aan het
slechte weer lag, of misschien vrouwelijke
nieuwsgierigheid, of toch dat belachelijk cadeau, kan
ik in alle eerlijkheid niet verklaren. Want toen de man
vijftien minuutjes later met een brede glimlach
vertrok met de voor mij onbekende uitdrukking,
“ZIE DE ZONZIJDE,” bleek ik een nieuwe klant en
in het bezit van een geel/oranje pannenset.
Vrijwel direct had ik spijt van mijn beslissing, nu zat
ik voor twee jaar vast aan de leesmap en die
afzichtelijke pannenset had ik al helemaal niet nodig.
Met het gevolg dat het pannensetje vrij snel naar
zolder verhuisde om vervolgens in de vergetelheid te
raken.
Van de leesmap heb ik vele jaren plezier gehad. Het
was een wekelijks gebeuren, de man kwam met een
lach en een spontane babbel, en vertrok met zijn
“Zonzijde.”
Zijn bijzondere groet werkte besmettelijk want ook ik
groette regelmatig naar zijn voorbeeld. Zo is het
jaren gegaan tot er op een dag een nieuwe bezorger
zonder lach en zonder babbel aan de deur stond. Bij
navraag bleek er onverwachts een einde gekomen
te zijn aan het leven van de vrolijke bezorger. Zijn
zon was onder gegaan, maar niet zijn zonnige groet,
die nam ik mijn leven lang mee. Gewoon om dat hij
gelijk had – Zie de Zonzijde.
Zomaar een bezorger, slechts voorbijganger in 70
jaar Darp. Zijn naam heb ik nooit geweten, zijn motto
nooit vergeten.
Het is een raadsel waarom het pannensetje nooit
richting rommelmarkt is gegaan, en dat gaat ook niet
meer gebeuren. Want beter laat dan nooit, het is
volop in gebruik.

Dit is een goede basis voor de veranderingen bij de
overheid die steeds meer vraagt van de inwoners.
Om zorg te hebben voor elkaar en elkaar op te
vangen wanneer dit nodig is. Maar met steeds
minder inwoners in Darp en meer ouderen is dat niet
altijd makkelijk.
Daarom willen we weten of het dorpshuis De Stobbe
een bijdrage kan leveren in ontmoeting en
ondersteuning van de inwoners. Zodat Darp een nog
fijner dorp is om in te wonen. Waar het nog
gezelliger is om samen met buurtgenoten nieuwe
dingen te doen.
Wij zijn nieuwsgierig naar wat u zou willen doen in
Darp en in het dorpshuis. Samen met Welzijn
MensenWerk, vrijwilligers, verenigingen en andere
organisaties gaan we met elkaar in gesprek. We
starten hiermee in het najaar van 2017. Als
onderdeel hiervan start dan ook de Grote
Optrommelactie.
Wilt u meedenken en/of meedoen? Neem dan
contact met ons op. Want het gaat immers om uw
dorp.
Meer informatie
Femke Heythekker – sociaal werker Welzijn
MensenWerk
T 06 105 922 19
E f.heythekker@welzijnmw.nl
Facebook: facebook.com/destobbe

Militaire Belevingsdag mei 2017
Opgehaald worden vanuit het Buurthuis met een
pantserwagen en weer terug naar huis in een Yap,
dan kan je dag niet meer stuk.

Elke 3e zaterdag van de maand 9.15 uur!

Een nieuwe papierprikker?

Die dag kreeg je een kans om de toren van de site
op havelterberg te beklimmen en dat liet je dus niet
voorbij gaan. Zo ook Familie Koning uit Darp heeft
de toren beklommen, en vele andere buurtgenoten!

Dit is mijn hond Bandit die zo nu en dan in het bos
in Darp diverse vuil vind en meeneemt naar huis,
en waar ik het dan maar in de vuilnisbak gooi!.
Het zou mooi zijn als er div vuilnisbakken worden
neergezet in en rondom het bos, zeker bij de nieuwe
bankjes van Vitens.
Ik hoop dat er nu ook is anders word gekeken naar
honden
vriendelijke groet Sandra van der Meer
Veldweg 2 Darp’

De toren van de site was toe aan een
opknapbeurt en dat werd gerealiceerd door de
vrijwilligers Jan Baaiman en Klaas Molenkamp.

( een noot van de redactie; het is natuurlijk nog beter
dat de mensen hun afval weer meenemen naar huis
zo blijft Darp schoon!!!)
Wij zijn op zoek naar nieuwe prikkers. Wil jij ons
team versterken? Voor info kun je terecht bij:
Ron Vis, Veldweg 29 Darp, 0521-342340

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

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

Foto: Willem Pieters Havelte

Mijn NK Turnen 2017
Door: Ronan Boers
Mijn NK Turnen eredivisie Jeugd was in
Rotterdam op 17 en 18 juni. Ik verbleef in een
hotel met mijn team dichtbij het Ahoy. Op
vrijdag 17 juni hadden mijn team en ik de
zeskamp oftewel de meerkamp finale. Mijn
meerkamp ging goed, behalve op het toestel
voltige. Daar viel ik heel vaak van af en ik
baalde daar enorm van. Ik eindigde op de
zevende plaats van Nederland. Ook al viel ik
bij voltige, ik was nog steeds tevreden met de
andere toestellen die ik had gedaan. Daarna
gingen we weer terug naar het hotel om te
lunchen. Vervolgens gingen we bij de
senioren kijken. Daar was onder andere Epke
Zonderland en Yuri van Gelder aan het
turnen.

De volgende dag hadden mijn team en ik de
toestelfinales. Daar had ik als toestelfinale
Brug en Voltige (zie foto). Als eerste had ik
Voltige en daar was ik heel zenuwachtig voor
omdat het de vorige dag niet goed ging. Maar
toch turnde ik hem uit en daar was ik zeer
tevreden mee en daarmee behaalde ik de
eerste plaats, dus Nederlands Kampioen.
Daarna had ik Brug, hiervoor was ik minder
zenuwachtig dan bij Voltige maar het ging
ook echt heel goed en ik haalde de tweede
plaats. Al met al was ik zeer tevreden en het
was dan voor mij een geslaagd NK.

DVSV JO09 kampioen 2017

Mijn naam is Kevin ten Oever, fanatiek karper visser. Ik doe dit als mijn hobby maar ook in
wedstrijdverband. Bij de volgende editie van het
dorskrantje geef ik een uitgebreid interview!

Hoera wij zijn Dart-Kampioen
seizoen 2016-2017 2e klasse MDV

De jonge voetballers van DVSV JO09 zijn
ongeslagen kampioen geworden in hun klasse.
Met 10 gewonnen wedstrijden.
Op de foto staan van v.l.n.r. : William Otter,
Dinand Martens, Michel v.d. Woude, Dylano de
Vries, Aaron Boers, Sem Struik, Xander Martens,
Andy Mulder en Lenz Struik.
Leidsters Marie-anne v.d. Woude en Anita Struik.

Onze kaartkampioen van
DKC 2016-2017
Elke maandagavond klaverjassen, een avondje
strijd met gezelligheid!. Gefeliciteerd Erwin Struik

Deze jongeheren zijn kampioen geworden in de 2e
klasse van MDV. Ze worden gesponsord door café
het Buitenbeentje. Daar was uiteraard het feestje.
Gefeliciteerd heren en wie weet zit hier wel een
toekomstige van Barneveld of een van Gerwen?
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Burendag in Darp
“samen bezig zijn in Darp”
23 september 2017
09.00 uur De stobbe en het proatplein versieren met vlaggetjes
09.30 uur Koffie, thee, limonade met wat lekkers erbij
10.00 uur Klussen rond en om het “Buurthuis De Stobbe”
Nieuwe beplanting rond “het proatplein”
(neem evt. zelf materiaal mee)
11.30 uur

Gezamenlijk brunchen…. Dankzij het oranjefonds is er
heerlijk eten verzorgd door: Welzijn Meppel-Westerveld

14.00 uur Na afloop is het de bedoeling dat we het gezamenlijk weer
opruimen!
Als voorproefje voor een activiteit

“Heel Darp bakt”

zou het heel
leuk zijn als je iets meeneemt en het laat proeven door je buurtgenoten!
Denk bijvoorbeeld aan een eigen recept zoals cake of appeltaart of
zelfgemaakte koekjes. En voor bij de brunch is bijvoorbeeld
pannenkoekjes of hartige taart wel lekker!!
Wij zijn zeer benieuwd naar het resultaat Jullie óók?

Mis het niet, tot dan!

Darp 70 jaar
Fantastische opkomst hebben wij gehad bij de aftrap
van Darp 70 jaar. Ruim 80 mensen deden mee aan
de quiz en bekeken de film over Darp in 1961.

De prijsjes werden aangeboden door Bakkerij
Bergman, AH uit Havelte en Drukkerij J & J en
Welzijn Mensenwerk, en op het eind waren er een
aantal die geen prijsje hadden ,maar die werden
alsnog verrast door Corlinda op een mars

Er werd geproost op het nieuwe Darp dat in 1947
werd herbouwd na door de Duitsers weggevaagd te
zijn.
Het was gewoon super gezellig, een avond voor jong
en oud!
Met dank aan Jan Mulder die de avond aan elkaar
praatte en Wilco Ems onze quiz master!
Het bestuur van de dorpsgemeenschap DHB heette
ons welkom op hun jaarvergadering en was dan ook
blij verrast met deze grote opkomt. Voorafgaand
kreeg ieder 2 muntjes voor een bakje koffie en voor
een drankje om te proosten op Darp 70 jaar
Na de vergadering werd er een film over Darp uit het
jaar 1961 gedraaid op een groot scherm.

Daarna was er de pup quiz de vragen gingen over
o.a. sport en pop van het jaar 2016, en zowel jong
als oud deden gezellig mee.
Kaas en worst en een lekkere warme snack,
aangeboden door de dorpsgemeenschap, werd
verzorgd door Corlinda van Vilsteren , een aardige
gastvrouw die alles goed voor elkaar had.
Na afloop van de pub quiz was er de prijsuitreiking.

Groep 8 leerlingen van rechts naar links: Tim Wienen, Roos, Madelon Kuik, Levi Ems,
Jarno Stoeten en Lucas Marcus
Ik ben Jarno Stoeten. Ik zit nu nog in groep 8 op
O.B.S De Veldwikke. Na de zomervakantie ga ik
naar de middelbare school. Ik ga naar CSG
Eekeringe daar ga ik naar de Mavo klas. Sportklas
ga ik niet in. Ik heb t hier leuk gehad. Ik vond het
leukste hier op school: dat we alles samen deden,
gymmen, de pauzes etc.
Ik ben Levi Ems ik zit op O.B.S. De Veldwikke. Ik
zit hier nu al 8 jaar op school en heb het erg
gezellig gehad. Mijn favoriete vak is gym, daarna
rekenen. Volgend jaar ga ik naar R.S.G
Trompmeesters aan de Lijsterbesstraat in
Steenwijk. Daar ga ik havo/vwo doen en ga ik ook
in de sport klas.
Ik ben Lucas Marcus, ik zit in groep 8 en ik ben
12 jaar. Ik woon in Darp. Ik heb een poes die heet
Mork. Mijn hobby’s zijn games, buiten spelen,
varen en op mijn telefoon. Ik ga havo doe op csg
Dingstede Meppel. En dat lijkt mij best wel leuk.
Ik ben Madelon Kuik. Ik zit in groep 8 op O.B.S
de veldwikke en ik ben 12 jaar. Ik ga na de
zomervakantie naar RSG Trompmeesters
Lijsterbesstraat in Steenwijk en ik ga daar het
niveau Havo/Vwo doen. Ik ga ook nog in de
sportklas. Ik heb nu 8 jaar hier op school gezeten
en ik vond het hier erg leuk en gezellig. Wat ik
vooral het leukste vond hier op school was dat we
altijd hele leuke dingen gingen doen samen. Ik ga
het hier wel missen.

Ik ben Roos en ik zit in groep 8 op obs De
Veldwikke. Ik ben 11 jaar en ga na de
zomervakantie naar Stad en Esch Diever en ik ga
daar de havo doen. Ik zit nu 4 jaar op deze school
en ik heb het hier heel erg leuk en gezellig gehad
.Wat ik vooral heel erg leuk aan deze school vond
is dat we heel veel leuke dingen hebben gedaan.
zoals dat we naar een klimbos zijn geweest en dat
we om het jaar de feestelijke ouderavond hebben
en we naar Ogterop gingen enz. Ik heb het hier
heel erg leuk gehad.
Hoi, ik ben . Ik ben 11 jaar en word op 29
november 12. Ik heb 2 honden en een paar
vissen. Mijn hobby’s zijn drummen, tennis, vissen
en darten. Ik drum vanaf toen ik zes was. Ik ben er
ook al een keer mee op tv geweest. Het was heel
leuk op deze school. Ik ga naar het groene lyceum
in Meppel. Ik wil later bioloog worden.

PUZZEL
1
2
3
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7
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9
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13
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15
16

Hoe heette Darp heel vroeger?
Energiebesparend, zit bij veel huizen op het dak
Wat heb je als het 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden
Woningbouwverening van veel huurwoningen in Darp
Schenker van 3 bankjes in waterwingebied
Naam zwembad Havelte
Dikke koude drank gemaakt van melk, ijs en siroop
Legitimatiebewijs
Tweewieler
Wat is de koperen ploert?
Afkorting Drenthe
Lichte haarkleur
Ander woord voor patat
Bevestiging
Ander woord voor stel/paar
Zwemkleding
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De oplossing van de vorige puzzel was:
“Beleef De Lente”
Sandy Kroeze uit Darp
heeft de cake gewonnen!
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jeugd in hun doen…
Tilia Vermeulen vertelt….

Bij het binnenkomen valt je de piano meteen op.
Op de piano staat de muziek van Greensleeves.
Niet alleen Tilia speelt piano, maar haar moeder
heeft vroeger vanaf háár zesde jaar ook pianoles
gehad. Tilia is er ruim 2 jaar geleden mee
begonnen. Ze krijgt les in Meppel. Thuis bij haar
pianolerares Hanneke. In het begin vond ze het
oefenen zwaar. Maar de oefenboeken worden
stapje voor stapje iets moeilijker en ze krijgt
ezelsbruggetjes om het wat makkelijker te maken.
Tilia verklapt hoe je de noten voor de linkerhand
onthoudt. Bij g b d f a leert ze “Geen Belg die friet
afslaat”. Ze krijgt nu les uit het vierde oefenboek.
Op de voorspeelmiddagen treden alle leerlingen
van haar lerares op. Tilia was met een andere
leerling, Valerie, aan het oefenen en hun lerares
maakte daar een filmpje van. Maar toen de
meiden elkaar aankeken, kregen ze beiden de
slappe lach. Filmpje dus mislukt. Tijdens het echte
optreden ging het gelukkig wel helemaal goed.
Tilia vertelt met verbazing, dat de oudste leerling
die op pianoles zit, al wit haar heeft! Zou Tilia als
zij zo oud was nog steeds op les willen zitten? “Ik
denk dat de oefenboeken dan al lang op zijn!”
antwoordt Tilia. “Dan heb ik een héél hoog level!”
Behalve piano en keyboard spelen heeft Tilia nog
een hobby. Ze zit op paardrijles in Havelte. Krijgt
les in het bos en de mevrouw die les geeft, fietst
met haar mee. Als er gevraagd wordt of ze harder
wil, zegt Tilia altijd ja. Ooit wil ze leren springen
over balken. Tilia woonde eerst in Lhee, maar 4
jaar geleden is ze in Darp komen wonen. En ze is
heel blij dat ze hier woont! Want ze kan nu alleen

naar school gaan. Op de Veldwikke gaat Tilia
over naar groep 7. Ze gaat op haar space scooter
naar school. Haar favoriete vak is rekenen.
Woordenschat vindt ze ook leuk en vooral
knutselen! Met 4 andere kinderen heeft ze pas een
bordspel bedacht en gemaakt. Zij mag het mee
naar huis nemen. Na school gaat ze soms
zwemmen met Linda of ze gaat trampoline
springen. Of in de Wadi spelen. Met een paar
vriendinnen hebben ze na een regenbui, toen er
veel water in de wadi stond, met hun kleren aan
een soort van zwemmen geprobeerd. Lekker nat
waren ze toen! Tilia glundert als ze dat vertelt.
Weet ze al wat ze later wil worden?
Tot verbazing van haar ouders zegt ze dat ze een
winkeltje wil beginnen. Een winkeltje waar je
gehaakte tassen, sjaals en mutsen en andere
spulletjes kunt kopen. Zelf heeft ze pas een tas
gehaakt en dat vond ze heel leuk om te doen.
Maar zo ver is het nog niet. Eerst gaat ze fijn op
vakantie naar de Ardennen en ook nog even naar
Schiermonnikoog. Daarna begint ze aan een
nieuw schooljaar. Veel plezier in groep 7 Tilia.
En heel veel succes met piano spelen!

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. Tilia geeft
de pen door aan : Kevin ten Oever

18 NOVEMBER 2017

Roos.
Door: Jan Boers

20.00UUR
GRATIS ENTREE
TOPPERS VAN EIGEN BODEM!

De bloem aller bloemen
de schoonheid blijven we
door de eeuwen heen roemen.
Gebruikt voor rituelen in tempels
paleizen en godshuizen.
Symboliseert de vijf wonden van christus,
het bloed der martelaren, vergaard door de tsaren.
Ook door moeder Maria verrukt en geplukt.
Siert straten tuinen zelfs duinen.
Zelfs de kleur heeft een betekenis.
Rood is een bekentenis voor een verbintenis.
Wit vertrouwen
op mij kun je bouwen.
Wit en rood samen is
eenheid en verbondenheid voor altijd.
Roze roos ik heb je lief mijn hartendief.
Vriendschap is geel je bent een juweel.
Doornstruik is als naam de betekenis.
Maar in bloei is de roos een belevenis.

in het kader van het 70 jarig bestaan van de
buurtschap Darp organiseren we voor en
door de bewoners een gezellige maar vooral
boeiende avond. Alle omliggende dorpen zijn

hierbij uitgenodigd!
De drie Toppers: H Beugel: de zingende
garagehouder. M de Jonge de witte kat, zanger en
meubelmaker. H Ringenier onze troubadour en
liedjesschrijver o.a ons mooie dorpje Darp.
Deze drie heren alleen al zijn de moeite waard
om op 18 nov langs te komen.
Dans sketches, een mysterie guest maken de avond
compleet. Natuurlijk word dit aan elkaar gepraat
door een heuse presentator, kaliber Ted de Braak.
Dit alles wordt u allemaal LIVE gebracht, er kan dus
van alles goed of fout gaan.
Dat moet deze avond tot een doorslaand succes
maken, lachen mag maar uitlachen niet.
De toegang tot dit gebeuren is gratis alleen de
consumpties zijn voor uw eigen rekening.
Heb je nog iets leuks, grap, schets, mop, bak, noem
maar op, wacht niet te lang we moeten de avond nog
wel indelen.
Wil je wat meer informatie dan kun je terecht bij deze
heren:
Jan Mulder Tel: 341824 Jan Boers, Tel: 341845
Wilco Ems, Tel: 343717 Theo Mulder, Tel: 343447
Dit is een avond voor iederéén niet alleen jeugd maar
ook voor u oudere.
Niet mobiel wij zorgen voor u.
Wij zullen er alles aan doen om het u naar de zin te
maken.
Tot ziens op 18 november wij verheugen ons er op.
De organisatie.

Een vrouw zit in de biechtstoel en zegt:
“Vergeef me vader, want ik heb gezondigd”.
”Wat heb je gedaan mijn kind?” vraagt de
priester. “Ik heb de zonde van ijdelheid
begaan. Twee keer per dag kijk ik ademloos
naar mijn beeld in de spiegel en vertel ik
mezelf hoe mooi ik ben”. De priester draait
zich om, bekijkt de vrouw eens goed en zegt:
“Lieve kind, ik heb fantastisch nieuws voor je,
dat is geen zonde, maar een vergissing’
Ingezonden door. Jaap de Boer

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek

Je kunt er niet langs lopen zonder even te blijven
staan om de pony’s te bewonderen. De pony’s
van Stal ‘t Hunebed en de trots van eigenaar
Appie Jansen. Hij woont aan de Ruiterweg in
Darp en hoeft alleen maar even over te steken om
bij zijn weiland te komen. De liefde voor dieren
hebben Appie en zijn vrouw Janny allebei. Toen hij
haar trouwde, bracht ze haar poedel mee het
huwelijk in. En ze stond altijd volledig achter zijn
paardenhobby. Hun hond Tessa krijgt van beiden
dezelfde consequente aanpak. Heeft u die liefde
voor dieren van thuis meegekregen?
Nee, mijn vader was melkventer en mijn moeder
had een winkeltje aan de Kamperweg 5 ( nu
nummer 12 )
Ik was altijd bij de buurman Mannes Mulder te
vinden. Daar vond ik het prachtig. Ik leerde melken
en de paarden verzorgen. Als het even kon, ging
ik iedere dag helpen en van Mannes leerde ik hoe
je met dieren moest omgaan. We moesten mijn
vader wel helpen, maar geen van de kinderen
wilde uiteindelijk de melkhandel overnemen.
Wanneer kreeg u uw eerste pony?
Toen ik ongeveer 20 jaar was, had ik op de
veemarkt een prachtige Welsch pony gezien. Maar
die kostte 1000 gulden en dat had ik niet. Mannes
leende me het geld. Dat was het begin van alles.
Ik heb veel genoten van mijn hobby, De Welsch
laten dekken door een top hengst en met diverse
pony’s kampioen geworden. Er lopen
nakomelingen in Denemarken, Finland, België en
Frankrijk. Maar er waren ook verdrietige
momenten. Wanneer je een pony moest laten
afmaken.
Heeft u in Darp op school gezeten?
Ja,maar toen waren er meer leerlingen op de
school dan nu. Eigenlijk ging ik liever niet naar
school. Ik was veel liever buiten. Daarna ben ik
naar de LTS gegaan. Nou timmeren was niks voor
mij en metaal zag ik ook niet zitten. Schilderen wel
en dat ben ik vanaf 1965 gaan doen. En daar heb
ik geen spijt van. Je ziet tevreden mensen door
jouw toedoen.. Zo’n 95 % van de mensen zijn blij
met hun geschilderde huis. Ik heb met veel plezier

gewerkt. Later ben ik melkmonsters gaan afnemen
voor de CRV. Dan ging ik bij boeren met een
kleine veestapel langs om monsters te nemen die
op vet, eiwit etc. getest werden in de fabriek. Na
mijn pensioen ben ik dat nog zo’n 2 dagen per
week blijven doen.
Is het niet moeilijk om een pony te verkopen?
Nee, ik ben verliefd op het voorhuis en niet op het
achterhuis! Als je je gaat hechten, wordt het
moeilijk om te moeten verkopen. En dan staat je
weiland al gauw overvol. In de loop der tijd heb ik
verschillende rassen gehad. Shetlanders die tegen
elk seizoen kunnen en harde werkers zijn. Een
groot paard om zelf te berijden. Later een
gezinspaard: een Fjord met een karretje erachter
voor de kinderen. Een Haflinger die als paard van
Sinterklaas gebruikt werd voor de school en dat
geweldig deed!
Heeft uw vrouw nooit moeite gehad met uw
hobby?
“Nee totaal niet”, antwoordt Janny voor hem.” Ik
ben zelf dol op dieren en sta er helemaal achter.
Maar zover als hij erin opgaat, gaat het bij mij niet”.
Dochter Bianca heeft de paardenliefde wel. Met
haar vader was ze een goed koppel. Bij
wedstrijden komt er een boel werk kijken. De pony
wassen, föhnen, kammen. Ze had zelfs een tijd
haar eigen stal. De zoon weet er wel veel van,
maar heeft niet die passie zoals zijn vader. Maar
de kleinzoon is weer wel helemaal weg van pony’s.
Dus wie weet…
Waar krijgt u energie van?
De liefde voor en van de beesten. Ik ben het liefst
de hele dag op het land bij ze. Ik doe wel wat aan
mijn tuin, maar meer omdat het moet. En geen
uren achter elkaar. Maar ik geniet bij het omgaan
met mijn pony’s en ga er iedere dag met plezier
naar het weiland toe.
Waar bent u trots op?
Op alles wat we samen bereikt hebben! De stal en
de beesten en alles wat we zelf opgebouwd
hebben.
De prijzenkast vol met bekers van
kampioenschappen. Mijn vrouw die 25 jaar de
krant heeft rondgebracht.
We hebben altijd verschrikkelijk veel plezier in het
leven gehad. Vrijheid - Blijheid

PERSBERICHT voor:
Darp, Havelterberg en Busselte

21 oktober
“Hollandse avond”
in ”De Stobbe”

De Grote Optrommelactie
Wat doe je als je benieuwd wat buurtgenoten zélf
willen? De Grote Optrommelactie! Met behulp van
de optrommelactie worden er ideeën
geïnventariseerd en talenten in kaart gebracht.

Avond met Live muziek
(meerdere artiesten)
Aanvang 21.00 uur
(De Stobbe is open vanaf 20.30 uur)
Toegang is gratis Consumpties € 1.85

Hoe het werkt?
Er worden meerdere trommels uitgezet in de straten
van Darp, Havelterberg en Busselte. Het is de
bedoeling dat de trommels worden doorgegeven
aan de buren. In de trommels zitten de spelregels
en formulieren. Het formulier kan worden ingevuld
met wensen en ideeën voor de buurt. Na enkele
weken worden de trommels weer opgevangen door
vrijwilligers en verzameld om de opbrengst te
inventariseren. Hopend op allerlei tips en ideeën
voor de buurt.
Waar komt het vandaan?
De Grote Optrommelactie is een landelijk initiatief
van de Dorpsgemeenschap Darp, Busselte en
Havelteberg. Via de optrommelactie kun jij jouw
wensen aangeven over de toekomst van Darp. Het
uitzetten van De Grote Optrommelactie wordt
ondersteund door Welzijn MensenWerk. Voor meer
informatie kunt u kijken op de website
www.optrommelen.nl of kijk het filmpje op youtube:
De Grote Optrommelactie.
Oproep
Dorpsgemeenschap Darp, Busselte en Havelteberg
heeft aangegeven in september te willen starten
met De Grote Optrommelactie. Om de actie te
kunnen uitzetten zoeken wij nog enkele vrijwilligers.
Ben jij een organisatie talent, handig met Excel of
wil jij gewoon je handen laten wapperen? Dan
zoeken wij jou! Geef je op bij Yvonne Pleister of
iemand anders van het bestuur van
Dorpsgemeenschap.
Meer informatie is te verkrijgen bij Yvonne Pleister
of op www.optrommelen.nl

Rommelmarkt
Op zaterdag 11 november van 9.30 – 12.30 uur
wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt in
De Stobbe in Darp georganiseerd.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
OBS De Veldwikke in Darp.
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.
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.
Als u mee wilt doen dan bent u van harte
welkom!
U kunt zich opgeven bij Theo Mulder,
telefoonnummer: 343447

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 8 september 2017

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
20.0 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

