Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Het is bijna zover: Dubbel feest in Darp!
Op 2 juni is de
feestelijke afsluiting
van Darp 70 jaar. De
organisatie is al druk
doende om er een
leuke middag van te
maken, zie elders in
dit blad. En het DHB
feest bestaat dit jaar
50 jaar. Dus wie weet
heeft de feest-commissie wat leuks in petto!
Maar eerst hebben wij nog andere belangrijke
mededelingen. De optrommelactie is van start
gegaan in Darp en Havelterberg. De uitslag wordt
bekend gemaakt op de jaarvergadering van de
dorpsgemeenschap. Het is van groot belang dat
jullie komen, want de uitslag van de
optrommelactie wordt besproken. En bovendien
zijn we dringend op zoek naar nieuwe
bestuursleden, want die zijn hard nodig!

Jaargang : 9 April 2018

AGENDA
Elke 3e zaterdag Prikken met Roelof
Elke 3e donderdag Eetcafé in De Stobbe

9.15 uur
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
27 april

Koningsdag in Darp zie info in krant

28 mei

Ledenverg. Dorpsgemeenschap
20.00.uur

2 juni

Viering 70 jaar wederopbouw Darp
Foto tentoonstelling van Frans Ohm
14.00 t/m 17.00 uur

2 juni

7 x 7 vrienden toernooi met na afloop
muziek en bbq. DVSV
13.00 uur t/m de late uurtjes

3 juni

Fietspuzzeltocht DHB zie info krant
inschrijven vanaf 12.30 uur

In dit nummer staan weer leuke verhalen en
8-10 juni
ook staat er een zoekplaat met verborgen
spreekwoorden op de achterkant.
De volgende uitgave is weer in september. Als je wat
te melden hebt over jouw club, vereniging of heb je
een verhaal of wil je een foto met ons delen, dan
kun je dat mailen of gewoon in de brievenbus doen
vóór 31 augustus!

volksfeest DHB

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

Optrommelactie van de jeugd!
Bent u ook nieuwsgiering wat de
basisschooljeugd vindt van Darp en of zij
verbeterpunten en of wensen hebben?. Kom dan
naar de jaarvergadering van de
dorpsgemeenschap op maandag
28 mei om 20.00 uur in De Stobbe.

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

Winnaar puzzel dec. 2017

IJsclub Nooitgedacht verrast
Door: Klaas Moolenkamp

Jopie Struik samen met haar kleinzoon Andy.

De oplossing was Nieuwjaar

Spreekwoorden
Op de achterpagina staat een leuke zoekplaat
met spreekwoorden. Weet je een aantal te
vinden, stuur de antwoorden dan op 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 met de meeste
antwoorden wordt een leuke prijs verloot!

Hoewel het voorjaar zich nadrukkelijk heeft
aangekondigd en de vorstperiode al weer lang
achter ons lijkt te liggen, wil het bestuur u een
aangename verrassing niet onthouden…
Klaas Boers kwam met het idee op de proppen
een bord langs de Ruiterweg te plaatsen als de
ijsvloer sterk genoeg is om de baan open te
stellen voor het publiek.
Natuurlijk was het bestuur van de IJsclub
Nooitgedacht het hiermee eens. Immers, de
ijsbaan in Darp is altijd als eerste geopend en
velen willen dan meteen de ijzers onder binden.
De jeugd en ouderen in Darp, Busselte en
Havelterberg zijn via allerlei kanalen snel genoeg
op de hoogte dat de ijsbaan aan de Ruiterweg
weer geopend is. Echter, de ijsclub trekt óók
bezoekers buiten de drie genoemde dorpen…
Hoe bereiken we die schaatsliefhebbers?
Klaas Boers stelde voor dat hij een bord ging
maken met de tekst en logo aan weerskanten
‘IJsclub Nooitgedacht OPEN’ én een pijl,
verwijzend naar de ijsbaan.
Hij ging voortvarend aan het werk en het bestuur
was aangenaam verrast dat het bord binnen
afzienbare tijd klaar was. Zodoende kwam het dat
de laatste schaatsdagen er een prachtig bord
langs de Ruiterweg stond.
Klaas Boers, BEDANKT!

Op de foto:
Staand v.l.n.r.:
Klaas Molenkamp, Klaas Boers, Michel de Jonge
en Wout Baaiman
Gehurkt v.l.n.r.:
Frank de Nekker en Mirko Profijt

Jaarvergadering Darp-Havelterberg Busselte 28 mei 20.00 uur

De optrommelactie is een actie waarin een trommeltje in
een straat doorgegeven wordt. Iedereen vult een aantal
korte vragen in. Na circa 4 weken is de trommel de
straat door geweest en worden de briefjes verzameld.
Hopelijk levert dit weer concrete ideeën op om aan te
pakken zoals dat ongeveer 8 jaar geleden ook gebeurde
door een grote enquête.
Ook zo benieuwd welke ideeën in de trommels zaten? Kom naar
de jaarvergadering van de dorpsgemeenschap!
Op maandag 28 mei starten we om 20.00 uur in de Stobbe.
Tijdens de korte vergadering nemen we afscheid van Ronald van
Woensel en Piet Jetten als bestuursleden. Zij zijn niet herkiesbaar.
We blijven met slechts 3 bestuursleden over. Als je interesse hebt,
meld je dan aan.
Na een korte pauze zullen we de opbrengst van de optrommel
actie presenteren. Wat vinden we belangrijk voor onze dorpen,
waar willen we actie op en welke ideeën zijn er.
Ook nieuwsgierig? Kom maandag 28 mei naar de Stobbe!
Agenda jaarvergadering:
Opening en mededelingen
Verslag ledenvergadering 2017
Jaarverslag 2017
Financiën en verslag kascommissie, inclusief benoemen
kascommissie volgend jaar
Begroting 2018
Samenstelling bestuur. Ronald van Woensel en Piet Jetten treden
af en zijn niet verkiesbaar. Er is behoefte aan nieuwe
bestuursleden. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden.
Roept u maar!
Sluiting jaarvergadering
Na een korte pauze:
Uitkomst optrommelen Havelterberg en Darp.

Komt allen om de ideeën van én door de
inwoners een vervolg te geven.
Met welke plannen maken we
Darp, Havelterberg en Busselte
nog mooier de komende tijd?
Wat moeten we behouden en waar gaan
we ons voor inzetten?
Welke initiatieven gaan we uitvoeren,
waar liggen de prioriteiten?
Vragen die wij graag samen met u
beantwoorden want:

Vaarwel Veldwikke !
Door:Joy van der Beek

Foto’s: Frans Ohm

Dit jaar zijn er twee achtste groepers die de
school gaan verlaten om aan een heel nieuw
avontuur te beginnen. Daphne Cnossen en
Lieke Struik gaan na de zomervakantie naar
de RSG Tromp Meesters aan de
Lijsterbeslaan in Steenwijk. Daphne naar het
VWO en Lieke naar de HAVO. Reden
genoeg om met ze te gaan praten over hun
naderend afscheid van de basisschool. Twee
leuke blonde meiden worden uit hun klas
gehaald voor het interview. Meester Allard
wijst ons een rustig plekje aan om te praten
en brengt ons bovendien een lekker kopje
thee met koek. De meiden hebben er duidelijk
zin in en het interview kan beginnen.
Daphne en Lieke vertellen dat ze vanaf de
peuterschool al bij elkaar in de groep zitten.
Het aller leukst vonden ze groep 1 en 2 .
Vanwege de poppenhoek en het buiten
spelen.
Daphne weet nog dat haar vader toen een
keer in zijn brandweerpak op school kwam om
in de klas voor te lezen.
Een korte periode zaten ze met 3 meisjes in
hetzelfde leerjaar, maar dat derde meisje ging
verhuizen. Dus bleven ze samen over. Nu
zitten ze met groep 6 en 7 samen in de klas.
In groep 6 en 7 zitten elk 6 leerlingen en met

Lieke en Daphne als groep 8 is het dus een
klas met 14 kinderen. Ze vinden het jammer
dat ze nu, omdat ze de hoogste groep zijn,
weinig keuze hebben om samen te werken.
Maar het grote voordeel van deze kleine klas
is dat het veel rustiger is, vindt Lieke. Je kunt
je beter concentreren volgens Daphne. En de
juf heeft meer aandacht voor je en kan je
vaker iets uitleggen. Ze hebben heel goed
zelfstandig leren werken.
Op de vraag wat hun leukste herinnering is,
komt het verhaal over de bruiloft van meester
Allard en zijn vriend drie jaar geleden. De hele
klas ging naar het stadhuis van
Ruinerwold om dat mee te kunnen maken. In
de klas hangt nog een foto van het bruidspaar
samen met alle leerlingen.
De vakken die beide meiden erg leuk vinden
zijn gymnastiek en rekenen, tekenen en
knutselen. Daphne houdt ook van lezen. Bij
Lieke hangt dat erg af van het boek. Vindt ze
het leuk, zoals” Dagboek van een muts”, dan
maakt het niet uit hoe dik een boek is. Maar
soms vindt ze een boek saai en dan heeft ze
er geen lol in. Vervelend vindt Lieke Nieuws
begrip. Dan krijg je over een onderwerp uit het
nieuws een lijst met vragen. Is het een leuk
onderwerp, dan is het ook heel leuk om te
doen. Maar soms vindt ze er niet veel aan.
Daphne vindt Topo niet zo leuk. Soms gaat

het wel, maar nu zijn ze met Azië bezig en dat
is best veel. Ze ziet er het nut niet zo van in.
“Ik denk niet dat ik ooit naar Azië ga.”, zegt ze.
Maar voegt daar later aan toe, dat haar neef
een poos in China woonde en dat zij toen
moest opzoeken waar dat nou eigenlijk
precies lag. Het blijkt toch wel handig een
beetje te weten wat waar ligt.
Wat ze willen worden? Beide meiden hebben
nog geen idee. Lieke zegt heel nuchter: ”Ik
vind leren wel leuk, maar je kan niet altijd
blijven leren. Je moet ook je brood verdienen.
Dus een goeie baan vinden. In ieder geval
wordt het voor Daphne geen dokter of
dierenarts. Zij kan echt niet tegen bloed.
Lieke en Daphne zijn op meerder scholen
wezen kijken voor ze de keuze maakten voor
de RSG in Steenwijk. Op die school vonden
ze de ontvangst het hartelijkst. In een groepje
werden ze door een begeleiders rondgeleid.
Ze mochten in een wiskundeles meedoen. De
hal voelde veilig en gezellig. Op een andere
school in Meppel voelden ze zich een beetje
verdwaald. Niemand kwam op ze af om ze te
verwelkomen.

Data oud papier: 20 april, 1 juni en 13 juli

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

Trots op Darp!
2 juni 14.00 uur
Wederopbouw Darp 70 jaar

Wat ze met het afscheid van de basisschool
gaan doen, weten ze nog niet. Maar dat ze
hun school zullen missen is wel zeker.
Alhoewel ze beiden heel erg uitkijken naar het
maken van vrienden en vriendinnen op hun
nieuwe school. Best spannend allemaal.
Daphne en Lieke, heel veel succes!

KONINGSDAG 2018
27 april dorpsplein Darp
Vanaf 10.00 uur is er voor alle kinderen een leuk programma.
In en rondom Darp wordt een boerengolf parcours uitgezet.
In groepjes moet het parcours in zo min mogelijk slagen afgerond worden. Op het plein zijn er
oud Hollandse spelletjes. Ook kan er gevoetbald worden.
Opgeven kan ter plekke.

Ook gaan we traditiegetrouw ballonnen oplaten. De
prijzen van de ballonnenwedstrijd van vorig jaar worden
uitgereikt.
Er is een versnapering en drinken voor de kinderen.
Bij (heel) slecht weer is er een alternatief binnenprogramma.
Het Buitenbeentje is de hele dag open.
In de middag kan er gedart worden.
Deze dag is ook voor kinderen die niet in Darp naar school gaan.
Deze dag is mogelijk gemaakt door:
Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte,
Voetbalvereniging D.V.S.V.,
Club van 50 D.V.S.V.,
Café cafetaria Buitenbeentje,
Feestcommissie Darp, Havelterberg en Busselte,

Op 2 juni om 14.00 uur is er een bijzondere bijeenkomst in

Trots op Darp

70 jaar wederopbouw

De Stobbe om stil te staan bij de wederopbouw van Darp, nu 70 jaar geleden.
Ter voorbereiding wordt er hard gewerkt aan een publicatie over
Darp, welke de geschiedenis van het Oude en Nieuwe Darp weergeeft. Ook is er een
schoolproject gestart met de kinderen van OBS de Veldwikke om bij de herdenking stil te staan.
Op deze zaterdagmiddag worden o.m. foto’s getoond van het Oude en Nieuwe Darp en
filmbeelden van interviews die de laatste tijd zijn gehouden. Een foto expositie van Frans Ohm
zal de hele week daaropvolgend te zien zijn in de Stobbe.

De middag is naast
genodigden, ook vrij
toegankelijk voor de
inwoners van
Darp, Havelterberg,
Busselte
en ook
oud inwoners
zijn van harte welkom.

Vogelverening Darp e.o.

RAADSEL.

Door: J. Boers

Door: Jan Boers

Traditiegetrouw hielden we drie februari net
zoals voorgaande jaren weer ons alom bekende
rad van fortuin.
Het was weer bere gezellig en menigéén ging
met prachtige prijzen naar huis.
De prijzen werden weer verzorgd door good old
Koop, en de bordjes door de meiden, kortom het
liep weer als een geoliede machine.
Natuurlijk slaan we niet ons zelf op de borst,
want zonder u onze gasten zijn we nergens.
Daarom Hartelijk dank voor uw komst we hopen
dat u heeft genoten en tot het volgende jaar
maar weer .

Wie geeft iederéén een hand
kijkt niet naar rang of stand.
Kijkt niet naar de kleur van je gezicht
en valt niet over je gewicht.
Heeft het nooit over geloof of hoop
en loopt niet met zichzelf te koop.
Zal je nooit op je gebreken wijzen
of de hemel in prijzen.
Lacht zich geen bult
als je lult.
Die pukkel op je wang is voor
hem van geen belang.
Nooit jaag je hem niet op stang
hij is voor niemand bang.
Maar voor hem hoef je niet te vrezen,
hij kan je zelfs van dienst wezen.
Wie o wie zal het zijn,
een mens kan het niet wezen
want die had je allang afgewezen.
Die zeurt over je geloof,
de kleur van je gelaat,
maakt zich om de kleinste dingen kwaad.
Nee, wie ik bedoel toont geen emotie, en ook
geen verdriet.
Je vind hem in het hele land en
weigert nooit een hand.

Het bestuur .

Wandelen of fietsen
Start: elke dinsdagmiddag
vanaf De Stobbe 13.30 uur

Elke dinsdagmiddag wandelen of fietsen wij:
Ron Vis en Jan Boers. Wil je met ons mee?
Dan ben je van harte welkom.
Wij wandelen of fietsen in een tempo dat
jullie graag willen. Wij passen ons wel aan.
Vertrek 13.30 vanaf De Stobbe .
Voor meer info: Jan Boers 341845

50 jaar volksfeest DHB

Zondagmiddag 3 juni is er weer de
traditionele fietspuzzeltocht voor het hele gezin
Deze wordt gehouden bij 't Buitenbeentje.
Inschrijven vanaf 12.30 uur

8, 9 en 10 juni 2018 is er weer een groot
feest in en om 'De Stobbe’!
Komt allen !!!
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door u
en vele sponsoren!
De lijstcollecte waarbij u ook het
programmaboekje krijgt, wordt gelopen in week
17. ( 22 t/m 28 april). Namens de feest-

commissie onze hartelijke dank.

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

Hendrik van Steven.
Door: Jan Boers

Geboren, 19 april 1932 in Staphorst. Overleden
3 juli 2008 in verzorgingshuis “De Linde” in
Nooitgedacht.
Begraven op de begraafplaats Uffelterkerkweg1
te Havelte.
Ik weet niet anders, dan dat hij hier mit zien va
en moe aan de Parkweg woonde, en later aan
de Westerlaan.
Ook moet hij een broertje hebben gehad die
verdronken is in een put of plas, Fam: wist dit
ook niet goed.
Hoe oud zijn broertje was? Hendrik zei altijd, dat
hij twee was, en zijn broertje half twee.
Fietsen kon hij niet, dagelijks liep hij heen en
terug naar Havelte naar de bus.
We namen hem ook weleens mee achterop de
fiets, kaarsrechtop zat hij dan, je stijf
vasthoudend, je kwam de bochten haast niet
door.
Afgekeurd voor militaire dienst, gladde benen zij
hij dan.
Dorpsgek? Nee, zo wil ik hem niet noemen,
Hendrik was veel meer dan dat.
Anders was hij, in de hele gemeente bekend en
ver daarbuiten.
Een mooi mens nooit verkeerd altijd goedlachs
en goedaardig.
Maar zoals altijd, als je wat vreemd bent, dan
kun je er op wachten, dan word je gepest en
geplaagd.
Zo kreeg hij verschillende namen: keutel,
professor sikbok. Hoe we erbij kwamen weet ik
niet maar het gebeurde.
Wat is die man gepest en geplaagd door ons,
we moesten ons diep schamen.
Gelukkig zelf was hij het zo weer vergeten,
vooral als je tegen hem zij, zullen we een
balletje trappen.
Hij straalde dan weer van oor tot oor, want dat
was zijn lust en zijn leven.

Wat heb ik wat af gevoetbald met die man,
trouwens alle jongens uit het dorp.
Zeven acht jaar waren we, Hendrik al 22 met
iederéén voetbalde hij mee.
Eerste elftal spelers van D V S V kregen vroeger
een kaartje thuis, als ze zondags moesten
voetballen.
Hendrik ook, die zette hij dan thuis op de kast en
het hele dorp wist ervan.
Als dit was vergeten, dan was Hendrik niet te
genieten, en had dan dikke trammelant met zijn
vader.
Die nam dan contact op met het bestuur, en
alles kwam weer goed.
Zondagsmiddags was hij dan in vol ornaat op
het veld aanwezig, de onderbroek hing nog
weleens wat onder zijn sportbroek vandaan
maar dat mocht de pret niet drukken.
Warm lopen en intrappen daar deed hij volop
aan mee en iederéén gunde hem wel een bal.
En het moet gezegd hij had een goed schot in
de benen, kon best een potje voetballen, maar
als je hem voorbij ging, haakte hij je zo neer.
Dus met de wedstrijd meedoen kon natuurlijk
niet. Maar Hendrik, niet gek, had daar wat op
gevonden.
Zo gauw de scheidsrechter het veld opkwam, en
de wedstrijd zou beginnen, raakte Hendrik
geblesseerd.
Strompelend liep hij dan het veld af, tegen
iederéén zeggend dat hij geblesseerd was, en
niet mee kon doen.
Geen acteur die zo goed acteren kon als hij, als
je niet beter wist geloofde je het zo.
Met een vriendschappelijke wedstrijd lieten wij
hem nog weleens meedoen, goed op hem
lettend ging dat prima. De koning te rijk was hij
dan, wat genoot die man, prachtig.
Naar uitwedstrijden gingen we vroeger met de
bus, en Hendrik natuurlijk ook, sloeg geen
wedstrijd over.
Ook hier dolden we nog weleens met hem,
deden we net of we wegreden als Hendrik er
nog niet inzat.
Dan liep hij hard achter de bus aan, tot hij er
bijna was, dan reden we weer een stukje verder,
gemeen he. Dat kon je een paar keer doen en
dan bleef hij kwaad staan. Pas als we zeiden:
kom maar Hendrik grapje, dan stapte hij weer in
en alles was weer vergeten en vergeven.
Hij was gelijk jarig met een tante van mij, Tante
Tiny, ze waren ook allebei even oud, van
19 april 1932.

Daarom kende ik hem ook zo goed. Ik ben door
mijn tante en opoe ik kan wel zeggen
grootgebracht.
Weken van te voren zei hij dan al tegen mijn
tante, wij bint gauw jaorig he.
Hoe ze het van elkaar wisten dat weet ik niet,
maar op de verjaardag kwam hij altijd een
gebakje halen en wat drinken. Dat vergat hij
nooit.
En zo gauw als de school open ging, haalde hij
eerst de vlagge op bij de meester, en hing die
uit.
Het hele dorp wist er van en felicitaties alom.
Haast nooit zie je iemand zo gelukkig, het
straalde er dan vanaf.
Een biertje daar was hij ook gek op, overal kreeg
hij wel wat te drinken, en zijn adresjes wist hij
wel te vinden.
Maar of hij ooit dronken geweest is, weet ik niks
van, moest haast wel.
En niemand kreeg een flesje bier zo gauw op als
Hendrik. Hij zette hem op zijn onderlip en zoog
hem in no time leeg.
Darper feest, Hendrik zijn feest, met de optocht
liep hij dan voor de muziek uit voorop.
Toch was het niet altijd feest, zijn vader moest
hem nog weleens in toom houden, en dat vond
hij niet altijd even leuk.
Dan stond hij veur thuus aan de weg, met zijn
kop naar beneden in de hand te peuteren en als
je hem dan vroeg wat is er Hendrik?.
Mien Va, zei hij dan, ik slao hum dood met de
biele, ze moetn hum ophangn en dan maakte hij
een gebaar onder de kin door.
Zijn vader die kon hem nog wel sturen, maar
toen hij kwam te overlijden was het hek van de
dam, ma kon hem niet in gareel houden en
Hendrik moest weg.
Eerst is hij naar Beilen gegaan, daarna kreeg hij
een kamer op “De Linde” te Nooitgedacht, waar
hij ook is overleden.
Ik heb foto’s gezien van zijn kamer, en van
Hendrik zelf, liefdevol is hij naar zijn eind
gebracht. Wim, Ina en de kinderen een gezin uit
Rolde, hadden een speciale band met hem op
gebouwd. Hendrik is er goed verzorgd, ging met
vakanties, leek gelukkig, zag er verzorgd uit en
dat verdiende hij ook. Ik ben hem nooit vergeten
en menigéén met mij niet, hij hoorde gewoon bij
ons en niemand was toleranter dan Hendrik.
Alles was zo maar weer vergeten en vergeven,
daar kunnen wij nog heel wat van leren. En als
we 70 jaar Darp herdenken hoort Hendrik daar
zeker bij.

Hij bracht leven, gezelligheid en plezier. Ik word
er nog vrolijk van.
Hendrik jij hebt ons heel wat gegeven.
Ik ben je niet vergeten en ik denk het dorp ook
niet. Het was een zegen om jou te kennen.
Hans Ringenier heeft een lied voor hem
geschreven met tekst en muziek door hem zelf
gecomponeerd.
Op you tube zal dit te beluisteren zijn.
Hendrik in welke wereld je nu ook verkeert, ik
heb veel van je geleerd.

Hendrik van Steven
( gecomponeerd door Hans Ringenier
Wij hadd'n in het dorp iene, Hendrik van Stev'n
Ik vroag mij af, Hendrik woar bej ebleve'n
De iene zeg in Rolde, de aander in Zuudlar'n
Hij is verdwen'n met et verstriek'n der joaren
Refrein:
Ik zie um nog lop'n, gepest deur de dorpsjeugd
Het schoem op de mond, wat was ie dan kwoad
Moar hij heurde bij et dorp as de noald bij de droad
Hij Had geen mooi lev'n oenze Hendrik van
Stev'n
Werd altied gepest en dat deed hum zeer
Aj aanders bint as een aander, hej et zwoar te
verdur'n
Wees bliede daj zelf niet zo bint
Refrein
Toen zien va overleed, kon Hendrik niet bliev'n
Hij verhuusde noar Rolde en doar gunk hij dood
Dit lied is een ode an Hendrik van Stev'n
Dat we hum niet verget'n, dan leeft ie voor
Refrein:

