Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 8 december 2017

Hallo
buurtbewoners,
We zitten in de
maand december,
Sinterklaas is het
land uit en de
gezelligheid
rondom kerst is bij
veel buurtgenoten
te zien. De dorpsactiviteiten zijn
goed bezocht en
daar zijn de
organisatoren heel blij mee. Wie weet staan er
binnenkort weer activiteiten op het programma.
Dus houd de brievenbus in de gaten. Voor de
mensen die facebook hebben, er is een
facebookpagina Darp 70 jaar.
Like ons en volg ons! Dan mis je niks van het
Darper nieuws en van wat er in de planning staat.
In dit nummer staan veel bijdragen van onze
buurtbewoners. Zelfs Lieke uit groep 8 heeft een
verslag gemaakt van het sinterklaasfeest.
We hopen dat de volgende keer nog meer
mensen een belevenis met ons willen delen.
Houd er rekening mee dat wij 3 x in het jaar
uitkomen!
De volgende uitgave is weer in april. 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 31 maart!
De adressen zijn: :
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp
Onze bezorgers zijn:
Jan Mulder, Ron en Willemien Vis, Piet Jetten,
Lia Valk, Mariejan Vogel, Fred en Cocky Collet,
Emma v.d Berg

AGENDA
Elke 3e zaterdag Prikken met Roelof

9.15 uur

Elke 3e donderdag Eetcafé in De Stobbe

17.30 uur

06 jan. Marathon kaarten D.V.S.V.

10.00 uur

07 jan. Nieuwjaarswandeling + na afloop
Nieuwjaarsborrel D.V.S.V. Start 13.00 uur
12 jan. Oud papier aan de weg t.b.v de school
03 febr. Rad van Fortuin De Stobbe

16.00 uur

16 febr. Try out ‘T ‘Olde Bessien”
voor de jeugd GRATIS

19.30 uur

17 febr. Toneelstuk van “t Olde Bessien

20.00 uur

09 mrt. Oud papier aan de weg t.b.v de school
24 mrt. Bingo bij Durango in De Stobbe
Zaal open vanaf 19.30 uur

20.00 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

Wil je een keertje schrijven voor de krant?
Vertel het ons!
Wil je een advertentie plaatsen in ons krantje?
Vertel het ons!

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

Zwarte kat in de doos

Trots.
Door: Jan Boers

Als het dorpskrantje geprint is en klaar voor
verzending staan onze vaste bezorgers er altijd
klaar voor. Onze dank daarvoor!. Zo kregen wij
nadat wij de kranten afgeleverd hadden dit leuke
berichtje van Ron en Willemien in de mailbox.
Dag Jan en Yvonne,
De doos met Dorpskranten had ik net binnen gezet
en onze zwarte kat zat er al meteen in, dus hij was
de eerste lezer! Maar ik heb hem er toch maar
uitgehaald, want ze moesten nog bezorgd worden
bij de mensen thuis. Dat hebben we vrijdag nog
gedaan. En nu is onze kat heel blij met het lege
doosje.
Hartelijke groeten, Ron en Willemien.

Je ziel en zaligheid, het kent pieken en dalen,
je kunt erin verdwalen.
Je ego schommelt op en neer,
soms doet het zeer.
Trots is er in vele varianten,
kent vele kanten.
Luister naar je ik,
en laat je niet verleiden tot shit
Haal jezelf niet neer,
blijf een dame of een heer.
Laat een ander in zijn waarde,
en de trots die zij vergaarden.
Zonder trots en eigenwaarde,
raak je in de put, heeft het leven geen nut.
Want je hoeft geen professor te wezen,
om trots op jezelf te wezen.
Je hoeft geen kastelen te bouwen,
voor je zelfvertrouwen.
Het zit van binnen, in kleine dingen,
blijf ze beminnen.

Nederland schoon
In en rond het Westerveldse dorp Darp maakt een
groep inwoners al meer dan 15 jaar regelmatig de
omgeving schoon. De gemeente helpt ze met
opruimmaterialen. Een prachtig voorbeeld voor
deelnemers aan de pilot, die net in de gemeente is
gestart. Wat motiveert deze actieve inwoners?

Voor een goed gevoel!
De vrijwilligers van de zwerfafvalvereniging in
Darp houden maandelijks een schoonmaakactie.
De motivatie is voor iedereen gelijk: het
schoonhouden van het dorp zodat het leefbaar
blijft. “Maar het is ook een mooie manier om als
buitenstaander aansluiting te vinden bij de
gemeenschap”, vertellen Gert en Arno. “Ook ben
je fijn in de buitenlucht bezig, het geeft een goed
gevoel.”

Duurzame goederen
Wethouder Homme Geertsma en
beleidsmedewerker Jan Klooster trokken naar
Darp om de actieve vrijwilligers op de foto en in
het zonnetje te zetten. Ook hadden ze voor de
pilotdeelnemer een mooie beloning in het
vooruitzicht. “Voor het schoonhouden van 9
kilometer ontvangt de vereniging 1500 euro per
jaar. Die kunnen ze besteden aan duurzame
goederen" aldus Jan Klooster.

Aanstekelijke werking
De deelnemende verenigingen ontvangen het
nodige materiaal en er wordt een overeenkomst
voor een jaar getekend. Wethouder Geertsma
spreek de hoop uit dat de Darpers en negen
andere deelnemers de voorbeeldfunctie in de
gemeente verder versterken. “Inwoners zien de
buurman of buurvrouw afval oprapen. Dat moet
wel aanstekelijk werken.”

Elke 3e zaterdag van de maand.
Start 9.15 uur

Toneelvereniging ’t Olde Bessien
speelt “4 Keer Raak !”.

Vindt Eva haar carnaval-geliefde op tijd terug?
Kan Fiona haar man achter die tv vandaan
krijgen?
Deze klucht zal u zeker bevallen, alle remmen
gaan los van de rondvliegende hormonen in:
“4 Keer raak!”.
Dit stuk wordt mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal sponsoren.
De première van “4 Keer Raak !” is op zaterdag 17
februari 2018 in dorpshuis “De Stobbe” in Darp.
Het begint om 20.00 uur en er is gezellige
stemmingsmuziek na afloop.
De entree bedraagt € 8,00 p.p.

Ook dit jaar hebben de spelers en leden van
toneelvereniging ’t Olde Bessien weer vele
avonden gerepeteerd om zich het toneelstuk
“4 Keer Raak !” eigen te maken. Onder leiding van
regisseur Erik Bakker is het wederom gelukt een
schitterend en lachwekkend schouwspel ten tonele
te brengen. “4 Keer Raak !” is een klucht in drie
bedrijven, geschreven door Ewouter Vogel.

Korte samenvatting:

Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op!
Let op!
Uitnodiging voor de schooljeugd t/m 15 jaar van
Darp, Havelterberg, Busselte en Havelte:
Op vrijdag 16 februari 2018 spelen wij de try-out.
Wij vinden het leuk als jullie hierbij aanwezig
zullen zijn. Om 19.30 uur worden jullie verwacht in
dorpshuis "De Stobbe" in Darp. De entree is gratis.
Wij hopen u/jullie te mogen begroeten op één van
bovengenoemde data.

Het hele gezin Vrolijk is zwanger geworden tijdens
het carnaval.
Moeder Diana en vader Ben krijgen een
nakomertje. De oudste dochter Corrie Wijs, woont
nog thuis met haar niet al te snuggere man, Aad.
Eva, de jongste dochter, is haar vriend Nico Geluk
uit het oog verloren na carnaval. Daarom is zij ook
driftig op zoek naar hem, de vader van haar kind.
Ze wil hem natuurlijk graag in de buurt hebben als
ze moet bevallen. Fiona Janssen, de buurvrouw,
zoekt min of meer asiel bij de familie, omdat haar
man Tinus alleen maar naar zijn tv omkijkt en niet
naar haar. Zelfs de buren hebben hem nog nooit
gezien en kennen hem niet. Ze zijn allemaal rond
Sinterklaas uitgerekend. De stagiaire Floor
Nachtegaal, van het kraambureau, komt ook langs
bij de familie, maar wordt niet echt veel wijzer van
deze gestreste kippen. De spanning stijgt als de
eerste moet bevallen. Wie zal dat zijn?

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

Lieke uit groep 8 schreef het volgende
over het sinterklaasfeest.

Rommelmarkt
Op zaterdag 11 november 2017 werd in dorpshuis
“De Stobbe” in Darp een rommelmarkt gehouden.
Het was een zeer geslaagde en gezellige ochtend.
We waren onder de indruk hoe hard er gewerkt
werd door veel mensen; allemaal ten goede van
de kinderen van onze basisschool! Iedereen die
een steentje bijgedragen heeft voor deze ochtend,
bedankt!
De opbrengst van de rommelmarkt was € 1300,-.
We houden jullie zeker op de hoogte waaraan het
geld besteed gaat worden.

Vogelvereniging Darp en omstreken
organiseert weer haar jaarlijkse RAD van Fortuin
een begrip in de regio. Vele prachtige nuttige
prijzen en gezelligheid alom. Iedereen is van harte
welkom, lid hoef je niet te zijn.
Waar: Dorpshuis De Stobbe 3 februari. Dit mag
u niet missen!!! Doe jezelf dus niets te kort en
noteer deze datum alvast in uw agenda.
Om 16 uur gaan we beginnen,
er is altijd wat te winnen,
want het verzet uw zinnen.
Tot ziens in de Stobbe.
En een gelukkig kleurrijk Nieuwjaar.
Het bestuur van de vogelvereniging Darp

Sinterklaas
Maandag 4 december
De kinderen van 6/7/8 en juf Richelle had een
surprise gemaakt voor elkaar. Op 4 december was
er een kijkavond dan kon je alle surprises
bekijken, je wist nog niet van welke van jou was.
Dinsdag 5 december
5 december kwam sinterklaas op school. Nou
eigenlijk hij was er al, hij sliep namelijk in een bed
in het koffiekamertje. Dus iedereen kwam op
school en gingen we met z’n allen naar binnen, de
kinderen gingen toen zingen. En uiteindelijk kwam
hij naar buiten. Maar de pieten waren er nog niet,
we gingen toen hele tijd zingen en maar wachten
en wachten. Ja hoor daar kwamen ze op een fiets
met z’n tweeën. Iedereen weer naar binnen en
zitten, elke klas hadden dingen ingestudeerd. Na
alle dansjes en andere dingen, ging iedereen naar
hun klas sinterklaas begon bij groep 1en2. En wij
gingen ondertussen de surprises open maken. Na
de pauze ging sinterklaas naar 3/4/5 en toen hij
daar klaar was kwam hij nog even bij ons. Daarna
ging hij er weer van door.
Lieke groep 8

De ster van Zonderland

Zomaar op een heel gewone dag,

Door: Zwaantina

s` avonds, als bij toverslag.
Eerst nog klein en heel erg ver,
staat aan de hemel ineens een fonkelster.
Kanariegeel met gouden rand,
het schittert als een diamant.

Kinderen, luister even,………..
in de toekomst, misschien het jaar 3007

Langzaam komt het dichterbij,
het lijkt zowaar wel toverij.

gaat alles anders in het leven.
Eens is er een land,hier niet zo ver vandaan,
waar zomer en winter niet bestaan.
Dat Zonderland moet zonder,
het ritme van de tijd.
Het is raar maar waar,
de kalender zijn ze kwijt.
In dat vreemde Zonderland,
daar is nog veel meer aan de hand.

Alle mensen kijken en wijzen naar het licht,
‘wat is dat voor een ding, ís dat een echte ster?
wel een prachtig mooi gezicht.’
De kinderen, nog met pyjama aan,
Zij roepen en zij vragen,
“wie heeft dat lichtje aan gedaan.”
Een echte ster in Zonderland,
het gaat ze boven het verstand.

Er is geen dag, er is geen nacht,
nooit geen sterren fonkelpracht.
De zon die is verdwenen,
en de maan die nam de benen.
De hemel is daar altijd grijs,
nee, niet bepaald een paradijs.

De deftige burgemeester
gekleed in vol ornaat,
Hij spreekt zijn mensen toe,
“dat is de Poolster die daar staat.
De superster van het Heelal,
En naar ik denk te weten,

Het gras dat wil niet groeien,

gemaakt van echt kristal.”

bloemen niet gaan bloeien.
Bomen zonder blad,
en het ruikt er naar een vuilnisvat.
Want als je nooit geen zonlicht ziet,
krijg je veel gemopper en verdriet.

Liedjes worden niet gezongen,
geen zin aan rare bokkensprongen
Geen sport, geen spel, geen Koningsdag,
geen vrolijkheid, geen kinderlach.
Zo gaat dat daar in Zonderland,
ze leven aan de schaduwkant.

“Oh nee, oh nee, preekt Dominee,
denk aan Jeruzalem.

Het staat geschreven, hoog verheven,

Verdwenen is het trieste Zonderland,

dat is de ster van Bethlehem.

omdat alle kinderen in dat fleurige Wonderland,

Vroeger, echt heel lang gelee,

een lichtje dragen in hun hand.

nam het een wonder met zich mee.
Zijn naam was Jezus, een Koningskind,

De toekomst is een raar verhaal,

door alle mensen zeer bemind.

alles wordt anders, geloof het maar.

Die Jezus had maar éne wens
En dat was vrede, voor ieder mens.”

Een chique dame, al wat grijs,
zij jubelt, “lieve mensen, wordt toch wijs,
Dat lichtje aan de hemel hoog,
is het zaadje van de regenboog.
het begin van alle kleuren,
let op mijn woorden,
er gaat iets moois gebeuren.”
Ze raken er niet over uitgepraat,
en staan te kijken tot de dageraad.

Maar dan ineens,
begint de nieuwe ster te draaien,
gevaarlijk heen en weer te zwaaien.
De ster die net nog hoog, zo prachtig scheen,
valt in miljoenen sterretjes uiteen.
Overal lichtjes, groot en klein,
In het bos en op het plein.
In de zee en op het strand,
liggen te stralen in het zand.

Kinderen lachen, spelen, stoeien,
bloemen die gaan bloeien.
Bomen niet meer kaal
en pardoes lijkt vrolijkheid normaal.

Wandeling 28 oktober 2017
Onze eerste Nacht van de Nacht wandeling was zeer
geslaagd.
We waren ontzettend blij met de grote opkomst. Al met al
waren wij met 40 personen ( twee groepen) aan de
wandel gegaan. Voorafgaand aan de wandeling zijn wij
door Jan Kootstra en zijn Heide-expres naar de
hunebedden gebracht, dit deed hij geheel kosteloos.
Nogmaals enorm bedankt Jan, want het was een
fantastische rit en een leuke ervaring voor jong en oud.
Na ongeveer 2,5 km. wandelen, bezorgden de
chocolademannen ons een heerlijke lekkernij. Na een 5
km. konden wij heerlijk genieten in het leuk versierde
buurthuis van een kom snert of een broodje frikandel
verzorgd door Corlinda
Dit is een activiteit die we elk jaar willen gaan doen, maar
dan misschien in een ander jasje. Heeft u ideeën? wij
horen het graag! yvonnepleisterdarp@outlook.com

Jeugd in hun doen…
Kevin ten Oever vertelt….
Van zijn Opa in Assen heeft hij het geleerd, die
ging als Kevin kwam logeren ‘s morgens vroeg
met hem vissen. Twee hengels mee. Een voor
witvis en een voor karpers. Toen hij zijn opa aan
het werk zag om een karper binnen te halen, was
hij diep onder de indruk. Dát wilde hij ook! Het is
zijn grote passie geworden. En zijn hengels
werden steeds duurder en beter. Carbonhengels
die sterker zijn, maar ook dunner en meer
meebuigen. Met een pieper om hem te laten
weten dat er een karper toehapt. En een mat die
hij nat maakt om de karper op te leggen, zodat de
schubben niet beschadigen. Die mat ritst hij dicht
en dan weegt hij de karper voor hij de vis
voorzichtig weer de vrijheid geeft. Maar natuurlijk
worden er eerst foto’s gemaakt van de vangst. Er
hangen een aantal foto’s aan de muur van Kevin
met enorme karpers die hij heeft gevangen. Een
van 16 1/2 kilo! Hij is lid van de visvereniging in
Steenwijk, maar vist met team A&P uit
Hoogeveen. En bij heel wat wedstrijden heeft hij
het bijzonder goed gedaan. Met zijn vismaat Reno
vist hij al tijden. Die gaat dan een paar avonden
van te voren vast voeren. Dan hebben ze meer
kans dat er al karpers in de buurt zitten, wanneer
zij komen. Meestal gaan ze vrijdags om 3.30 uur
vissen. En dan blijven ze tot een uur of vier
zaterdags. Ze voeren tijgernoten ( nee, niet die
borrelnootjes!) die geweekt worden. En ze vissen
met boilies. Daar zit meel in met zaadjes en daar
gaat een soort vloeistof over met een lekkere
geur. Als ze ergens een goede stek hebben, kan
het wel eens gebeuren, dat ze gespot worden.
Dan zitten er een volgende keer ineens andere
vissers op hun plekkie. Sinds vier maanden heeft
Kevin zijn rijbewijs. Dus nu kan hij zelf ‘s avonds
gaan voor- voeren. Hij heeft een auto met een
trekhaak en een aanhanger.

Want ja, er gaat een tentje mee en stoelen. Een
gasbrandertje om koffie te zetten en worstjes
warm te maken. En een radiootje.

Regenkleding en natuurlijk de visspullen! Kevin
geniet als hij zit te vissen. Heerlijk rustig in de
natuur. Een beetje kletsen met je vismaatje.
Wat naar de radio luisteren of wat nadenken
Dan de spanning als je beet hebt. Bovendien kom
je op plekken waar je anders nooit zou komen.
Voor wedstrijden wordt hij gevraagd! De prijzen
zijn meestal heel nuttig. Dingen die je bij het
vissen kunt gebruiken. Een hengel of een bootje.
Nadat Kevin zijn opleiding in Meppel aan het
Drenthe college heeft afgemaakt, werkt hij sinds 3
maanden 40 uur bij Beutech. Dus heeft hij minder
tijd voor het vissen. Maar in het weekend zit hij
ondanks laat uitgaan in de avond even zo vrolijk
de volgende ochtend vroeg aan het water. Hij zou
het wel elke dag willen doen. Vroeger zat hij op
voetballen, maar dat moest wijken voor het vissen.
Kevin is 18 jaar. Hij heeft zijn studie afgemaakt en
heeft een baan. Hij heeft zijn rijbewijs in zijn zak
en een auto. Hij heeft een leuke vriendin,
fijne vrienden én een mooie hobby.
Wat wil een mens nog meer.

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.
Zijn/haar verhaal staat in onze volgende editie.

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek

Nee, ze is niet in Darp geboren. Ze beleefde haar
jeugd in Hoorn. Maar... .Ellen Mulder bracht alle
vakanties door op camping Klaverkampen. Heerlijk
vond ze het in Drenthe en ze zei toen al dat ze
hier later wilde wonen. Toen ze 18 was, ontmoette
ze in het pannenkoekenhuis Wikinge in Havelte
een leuke jongen. Die woonde in Darp en ja, de
rest laat zich raden! Sinds1982 wonen ze aan de
Linthorst Homanstraat in Darp. Toen was ze nog
jong, nog geen 21 en ze moest wel erg wennen.
Maar nu zou ze niet meer weg willen. Ze voelt zich
hier als een vis in het water.
Wat wilde je als kind graag worden?
Toen ze 9 jaar was, moest ze op dansles. Dat
hoorde bij je opvoeding. Ze vond het eerst
vreselijk, maar bleek er erg goed in en al gauw
werd het haar grote hobby. Ze haalde brons, zilver
en goud en ging meedoen aan wedstrijd dansen.
De mooie jurken die nodig waren bij zo’n wedstrijd,
maakte haar moeder. Werkelijk pracht creaties! In
die periode wilde ze graag dansdocent worden.
Maar op de LEAO en later de MAVO kwam het
dansen wat op de achtergrond. Althans het
wedstrijd dansen.
Wat was je eerste ( vakantie ) baan?
Ellens eerste vakantiebaantje was vakken vullen
bij een buurtsupermarkt. En oppassen op de
kinderen van een echtpaar met een taxibedrijf.
Vaak de hele zondag. De eerste echte baan was
bij een reisbureau aan de Veemarkt in Hoorn.
Heel leuk werk. Ze organiseerde uitstapje en trips
rondom voetbalwedstrijden.
Werd dan met 3000 gulden met de trein naar
Amsterdam gestuurd om voetbalkaartjes te kopen.
Haar tweede baan was bij een bouwbedrijf op
kantoor. Als enige vrouw in een mannenwereld.
Dan leer je wel hoe je je moet handhaven.

Wat vind je leuk aan je werk?
Nu werkt Ellen bij Carepool en ze vindt het
verzorgende heel leuk. Eerst werkte ze bij Icare
als verplegende. Daar heeft ze de opleiding voor
gedaan Maar toen het door de gemeente werd
overgenomen, gingen ze bezuinigen op de
verpleging. Haar diploma leverde niks meer op. Ze
kon voor minder salaris in de huishouding gaan
werken. Dat vindt ze wel jammer. De mensen die
ze komt helpen, zijn soms licht dement of hebben
neurologische problemen. Ze probeert ze een
beetje te ondersteunen, maar 2 ½ uur is niet veel.
Dus gaat ze wel eens later weg om iemand toch
die boterham te laten eten. Maar ze vindt het
prettig en mooi werk. Daarnaast heeft ze met 48
jaar nog een opleiding voor de horeca gedaan,
omdat ze bij het buurthuis kon werken. Iets heel
anders, maar ook ontzettend leuk.
Wat is jouw favoriete muziek?
De reactie van Ellen is: “O jee, ik heb niet één type
muziek die ik mooi vind. Er zijn zoveel soorten
geweldige muziek. Ik vind het heerlijk om naar
muziek te luisteren. Helemaal met een
koptelefoon. Als ik muziek voor mijn dansen ga
uitkiezen, doe ik dat met de koptelefoon op. En
dan moet het goed ik het gehoor liggen. Als de
dans moeilijk is, maakt dat niet uit. Die dans komt
er wel, maar de muziek moet echt aanspreken.
Voor de kinderen is dat helemaal belangrijk. Dan
kies ik meestal Nederlandse teksten, zodat ze
begrijpen wat ze doen. Waar ik niet gek van ben,
is house muziek. Het moet wel melodisch zijn!”
Wat is jouw doel en wat doe je om dat te
bereiken?
Toen Ellen hier kwam wonen, moest ze stijldansen
helaas opgeven. In 1997 werd door Janny Ems
een Linedance club opgericht in de Stobbe. Daar
is ze met een buurvrouw, Janny Mulder, naar toe
gegaan. En ze vond het heel erg leuk. Er was op
de vrijdag en op de maandag een groep. Ellen
kwam in het bestuur en werd toen de voorzitster
plotseling aftrad, tot voorzitter gebombardeerd.

De lessen verzorgde Anja Winter en daar leerde
Ellen heel veel van! Toen het ledenaantal in 2007
minder werd, was er geen ruimte om de
dansdocent nog te betalen. Maar Anja vond Ellen
geschikt om de lessen als vrijwilliger over te
nemen, omdat ze al veel met haar gewerkt had.
Een hele uitdaging. Ellens doel was dat de
Durango Linedancers zouden blijven bestaan. Ze
ging wel op een modernere manier het dansen
aanpakken. Niet strak het countrydansen met
hoed, laarzen en handen in de zakken! Maar ook
andere dansen met meer armbewegingen en
showelementen. Vandaar de naamswijziging in
Durango line en showdancers. Na een moeilijke
start is er nu weer een stapje vooruit. De ruimte
boven het buurthuis is voor een appel en een ei
omgetoverd in een echte dans studio. Met
hergebruik van hout en banken en met een mooie
grote spiegelwand. Gewoon een ideale ruimte
voor de danslessen!

Makkie is hun mascotte….
Waar kun je hulp bij gebruiken?
Eigenlijk heeft ze al geweldige hulp in Marjolijn
Kruimer. Die danst zelf, maar helpt Ellen met het
opzoeken en uitprinten van de dansen. Iedereen
krijgt een mapje mee met de stappen van de
dansen die aangeleerd zijn. En zij maakt de
kleding voor de dansgroep. Samen zoeken ze in
tijdschriften naar een geschikt model. Marjolijn
naait dan die kostuums. Er hangt al heel wat bij
haar thuis. In de grote gymzaal had Ellen wel hulp
van ouders nodig. Daar moest soms een kleintje
uit een wandrek geplukt worden. Of er moest een
peuter naar de w.c. De les zou steeds gestaakt
moeten worden als er geen hulp was geweest.
Zoveel plezieriger is het lesgeven nu in de nieuwe
studio dan in die grote gymzaal! En met de
spiegelwand kunnen de dansers goed zien wat ze
doen en zichzelf corrigeren.
Wie zou jij graag eens willen ontmoeten?
“Nou, dat weet ik wel. Ik zou heel graag Roy
Verdonk willen ontmoeten! Roy Verdonk is iemand
uit de Linedance wereld die ongelooflijk goed kan

dansen. Daar zou ik wel een les van willen
hebben! Ik moet mezelf alles leren. Als hij een
keer langs kon komen, zou dat fantastisch zijn. We
doen 20 januari mee aan een wedstrijd in
Wilhelminaoord in Ons Dorpshuis. Met 4 niveaus.
Zelf doe ik ook mee en ik zou best wat variaties of
tips willen krijgen van hem. Er is zoveel meer
mogelijk namelijk. En als iemand je dat zetje kan
geven, is dat natuurlijk geweldig. Van alle
Linedance groepen uit de omgeving zijn er nog
maar 2 groepen overgebleven! De groep uit
Wilhelminaoord en onze groep uit Darp. In
Wilhelminaoord is het een echte country groep.
Onze groep heeft een breder programma.. Meer
bewegingen met de armen en meer
showelementen.”
Waar ben je trots op?
Ellen hoeft niet lang na te denken: “Op dit
allemaal! “ en ze wijst in het rond. “Ik ben heel blij
dat Erik van stichting Welzijn me destijds
aangeraden heeft om de groep te laten doorgaan.
Als zoiets eenmaal is opgeheven, komt het nooit
meer terug. Hij had er toen vertrouwen in en ook
nu heeft hij dat gegeven. Doordat de gymzaal
bezet was, hebben de groepen een paar keer hier
boven moeten dansen. Ik keek eens om me heen
en zag ineens mogelijkheden. Dus maakte ik een
plan en vroeg Erik om te komen praten.
Uiteindelijk moest ik toestemming hebben om de
ruimte definitief te gebruiken én aan te passen. En
gelukkig zag Erik het helemaal zitten. Vooral
omdat het praktisch niets zou kosten. Ik kreeg hulp
van leden en familie om de bestaande bar af te
breken en het hout te her- gebruiken. En dit is het
geworden!”
Trots poseert ze in het nieuwe dansdomein van de
Durango line en showdancers.
En volkomen terecht, want het ziet er heel
professioneel uit!
Veel succes met de wedstrijden in januari 2018 !

Uit De Oude Doos……
Door: Jan Boers

Slomp en Sjoerd,
De friettent in de regio alom bekend uit een crises
ontstaan.
Adje Patatje verkeerde in dezelfde situatie, en was
onze concurrent, kon prima met die man.
We zijn bijna tegelijk begonnen.
De economie die denderde op en neer, het gaat
nu weer goed maar pas op die komt weer.
Ik was kraanmachinist in de bouw ontslag en daar
sta je dan zonder werk en wat nu?
Een snackwagen gekocht en een grote koeling,
eerst gevent ook nog met vis.
Ik heb namelijk in verschillende viswinkels
gewerkt. Ik heb er ook voor geleerd en mijn
diploma gehaald. Mag me officieel detailhandelaar
in vis en visproducten noemen.
Ook nog een poosje op de kazerne gestaan, maar
als er oefening was viel er niks te verdienen.
Algauw stond hij op de oprit naast de woning,
liep als een trein.
Vooral in de weekenden was het niet aan te
slepen, we stonden soms met zijn vieren te
bakken en te verkopen.
Familie Bijlsma en Lammie Pol waren onze vaste
assistentes en de jongens bij de telefoon.
Want na het voetbal op zondag aten ze de tent
zowat op, onvoorstelbaar.
Soms dreigde een tekort dan belde ik Daan
Hartsuiker van het theehuis of die nog wat over
had, en andersom gebeurde dat ook, nooit geen
probleem.
Tot de wisseling van de wacht toen was het over.
Zal me maar van commentaar onthouden.
Drukte van belang dus en gezelligheid volop, ook
de jeugd die vond er een plek eerst op de vliering
eigen honk in de nok van het huis later in een
aanbouw.

Het derde elftal van DVSV hebben we nog
voorzien van shirts met reclame Slomp en Sjoerd.
Hoe ze bij Sjoerd kwamen weet ik eigenlijk niet,
maar zoiets word zomaar geboren.
Een knoert van Sjoerd was een slogan.
Kortom het was een leuke tijd maar ik vond het
wel druk.
En ik ben nogal wispelturig, dus tijd voor
verandering.
Te koop gezet en algauw belangstelling en
uiteindelijk al bijna verkocht aan iemand uit
Emmeloord.
Het ging allemaal zo snel dat het dorp had er
haast geen weet van, tot we vertelden dat hij
verkocht werd.
Ook Gerrit van Buiten hoorde het, mien moe dut
een cursus en die wil hum wel koopn.
Gerrit naar huis en zo binnen de kortste keren
verkocht aan Jan en Bertha.
Daar stond hij een tijd achter in de tuin, maar de
zaken gingen zo goed dat er naar uitbreiding werd
gezocht.
Het resultaat is bekend een prachtige kroeg annex
cafetaria naast het buurthuis.
Zo zie je maar weer dat een crisis ook wat brengt,
en dat je een weg zoekt om er uit te komen, want
er moet toch wat verdiend worden.
Jan en Bertha nog veel plezier en goede zaken
toe gewenst.
Slomp & Sjoerd.

JO-13 gemengd DVSV en Havelte
ongeslagen Kampioen!!

Samenwerking met Havelte werpt
zijn vruchten af…stroeve start in de beker,
maar in de competitie gingen ze als een speer!

Gefeliciteerd met deze overwinning

Kern met Pit

De dorpsgemeenschap Darp / Havelterberg /
Busselte kan zich verheugen op veel leden
binnen deze kernen. Zij is het aanspreekpunt voor
gemeente en bewoners. Daarnaast houdt zij zich
onder andere bezig met NL-doet, Oranje fonds,
Koningsdag, Dorpskrant, Burendag en
werkgroepen zoals Zwerfvuil, AID, 70 jaar Darp.
Het zou prachtig zijn als we alle bewoners van
Darp / Havelterberg / Busselte als lid mogen
begroeten, de hoogte van de contributie is
€ 2,50 per jaar.
Het bestuur heeft behoefte aan uitbreiding en
ondersteuning. Dat hoeft niet altijd te betekenen
dat je in het bestuur plaats moet nemen. Het
bijspringen tijdens evenementen, meedenken over
actuele zaken zijn heel belangrijk. Het zou zonde
zijn als door onderbezetting het geheel uit elkaar
zou vallen.
Vele handen maken het werk toch wat lichter.
Samen proberen we het in stand te houden.
Hiervoor kunnen we iedere steun gebruiken, dus
meld je aan om een steentje bij te dragen!

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor
de buurt binnen een jaar te realiseren!
Wij hebben de basis gelegd voor de
crossfietsbaan op het Vitens terrein bij school.
Er moeten hier nog enkele heuvels overwonnen
worden om het af te ronden.
Het zou mooi zijn om dit in de 1e week van het
nieuwe jaar te doen en daar zijn sterke mannen,
vrouwen en kinderen voor nodig

Om het geheel goed af te stemmen berichtje
naar h.buitelaar@hccnet.nl

Oproep! De grote optrommelactie
Wij hebben nog geen enkele reactie gehad, dus
wij proberen het nog een keertje…
Dorpsgemeenschap Darp, Busselte en
Havelteberg heeft aangegeven graag aan de slag
te willen 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.

NLdoet, op 9 en 10 maart 2018
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart
2018, samen met duizenden organisaties in het
land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de
handen uit de mouwen te steken.
Wij willen ons hier ook weer voor aanmelden.
Hiervoor hebben we behoefte aan uw ideeën om
te kijken wat we gaan aanpakken.( bijvoorbeeld:
het buurthuis, de speelplaats, de school, de
voetbal)
Geef aan ons door waar we ons op kunnen
gaan richten!!!!!!

Te Koop, bouwgrond aan de
Schoolerve!
Actium is eigenaar van een stukje grond gelegen
aan de Schoolerve. Nu is Actium voornemens om
deze grond voor verkoop beschikbaar te stellen.
We willen graag de (oud) bewoners van Darp,
Havelterberg of Busselte de gelegenheid geven
om hun eventuele interesse voor deze grond
kenbaar te maken. Het zal gaan om waarschijnlijk
twee kavels voor een vrijstaande woning of
eventueel twee blokjes van twee-onder-een-kap
woningen. Heb je belangstelling, dan kun je
contact opnemen met dhr. Holterman van Actium,
telefoonnummer 0900-0604.
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Streep de woorden door, de overgebleven letters vormen de oplossing.
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 zelfgemaakte lekkernij verloot!

Toppers.
De toppers van eigen bodem
18 nov jl. een bom bomvol buurthuis.
Gezelligheid alom, goed te zien
hoe jong en oud zich vermaakten.
Alles is geprobeerd om het u naar de zin te maken,
natuurlijk ging er weleens wat fout.
Altijd is er plaats voor een verbetering.
Het kwam spontaan uit ons hart
om u te vermaken u te raken.
Respectvol en blij waren we,
U de oudere garde te zien.
U die aan de basis stond, u die het dorp heeft gevormd
een gezicht gegeven ons de weg heeft gewezen.
Want de echte toppers dat waren toch jullie ons publiek,
de mensen die bij sprongen waar nodig ,
de deelnemers en vrijwilligers .
De streetdancers kids nog even genoemd
super, dat gaat nog wat worden.
De dorpsgemeenschap voor het gratis bakje koffie,
prachtig gebaar, word allemaal lid het is maar €2,50
H Beugel voor de geluid installatie. {Kosteloos}
Sjaak voor je film en presentatie, De Stobbe, ik noem
zomaar een paar namen, eigenlijk moet ik dat niet doen
want je vergeet zomaar iemand, is niet de bedoeling.
Dit is dus het mooie dorpje Darp 70 jaar later.
Heel wat veranderd, of toch niet?
De ziel de drive die is gebleven.
Het heeft ons, en ik durf best te spreken,
voor de andere heren echt geraakt.
ONZE HARTELIJKE DANK DAARVOOR.
We wensen u in het nieuwe jaar
veel gezondheid en geluk.
De organisatie:
Dubbelle Jan, Theo, Wilco, en ik zet hem erbij, Sjaak.
P.S. We hebben geen budget en willen dat ook niet.
Gewoon een groepje die dit organiseert Pro Deo.
Jan Boers

Foto’s
Frans Ohm

Wij wensen al onze buurtgenoten, trouwe lezers, rubriekschrijvers, bezorgers,adverteerders

Fijne Feestdagen en alle goeds voor 2018

Dank
aan onze
adverteerders!
Welzijn Mensenwerk
AH. Abe Brouwer Havelte
Readshop Havelte
Autobedrijf Koops Havelte
Care-pool Havelte
Café ’t Knooppunt Havelte
SBD Bouwkundig ontwerp en advies en Zipper Darp
Autobedrijf Rink Uffelte
Schildersbedrijf Bezembinder Darp
Montagebedrijf J. Struik Darp
Bestia et Lex Mr. Luuc Boerema Darp
Kinderopvang Speel-Thuis De “Beestenboel” Darp
Kraan en Grondverzetbedrijf M. Tammeleng Darp
Drukkerij J & J Havelte

