Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 9September 2018

AGENDA
Elke 3e zaterdag Prikken in en rond Darp

9.15 uur

Elke 3e donderdag Eetcafé in De Stobbe

17.30 uur

22 sept. Burendag

Dit doek is inmiddels geplaatst op het voetbalveld

De feestjes van juni zijn alweer in onze
herinneringen geplaatst. De opkomst bij alle
activiteiten in juni was geweldig en de boeken
Trots op Darp waren binnen 2 weken
uitverkocht. Dus dat was een groot succes.
Voor sommigen moesten wij helaas nee
verkopen.

9.00 uur

26 sept.Werkgroepen Optrommelactie

20.00 uur

13 okt. Zangavond met
Martin van Waveren e.v.a.

21.00 uur

27 okt. Nacht van de Nacht

19.30 uur

17 nov.Rommelmarkt

9.30 uur

Voor meer info over de activiteiten zie elders in dit blad.
Houd facebook pagina Trots op Darp in de gaten en de
posters bij Dorpshuis De Stobbe

Veel Darpers kwamen de foto- en
filmexpositie van Frans Ohm, die een paar
dagen vóór het volksfeest begon, bekijken en
bewonderen. Die tentoonstelling was
eveneens een groot succes.
Het volksfeest DHB bestond dit jaar 50 jaar en
het bestuur had een mooi weekend in elkaar
gezet en de optocht was weer subliem.
Het vervolg van de optrommelaktie is in volle
gang en we hopen op een aantal
werkgroepen, die het een en ander gaan
realiseren.
De volgende uitgave is in december. Als je wat
te melden hebt over jouw club, vereniging of
als je een verhaal of foto met ons wilt delen,
dan kun je dat mailen of gewoon in de
brievenbus doen vóór 30 november!
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.

Zaterdag 17 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 16 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

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

Darp 70 jaar.
Door: J. Boers
Foto’s:Willem Pieters ( rechts) en Frans Ohm ( onder)

Zaterdag 2 juni j l. vierden we het zeventigjarig
bestaan van het nieuwe Darp in de Stobbe.
Jan Mulder kon een goed gevulde zaal welkom
heten waaronder genodigden, Oud burgemeester
Hensen en de pas nieuw aangetreden
wethouders.
En natuurlijk de Darpers en oud Darpers die
massaal vertegenwoordigd waren. Want zeg nou
zelf: ” Eens een Darper, altijd een Darper,”
Dat blijft altijd kriebelen.
Deze middag werd er terug gekeken op de historie
van het oude Darp en wat het nu geworden is: een
prachtig dorp om trots op te wezen.
Film een fototentoonstelling, verhalen, muziek en
een nieuw lied over één van de kleurrijkste figuren
die Darp heeft gekend, vulden de middag.
Het was een gezellig samen zijn met oude en
nieuwe Darpers, de saamhorigheid die was
gewoon voelbaar.
Ze hebben genoten deze middag.
Namen van medewerkers noem ik niet, behalve
één: Brit Voorn! Moedig zoals zij deze middag
haar verhaal deed, amper drie turven groot, onze
toekomst, petje af.
Ook is er een prachtig boek uitgegeven. ,,Trots op
Darp” die bij iederéén in de bus is bezorgd, maar
helaas niet meer verkrijgbaar is.
Achteraf zijn er altijd tekortkomingen, maar toch
mag de werkgroep trots op Darp en al die andere
mensen die hun medewerking hebben verleend
terug kijken op een geslaagde en gezellige
middag, die beslist in goede aarde is gevallen.
Proficiat.
Misschien is een reünie van oud bewoners nog
iets om te organiseren.
Namens de bewoners en ik zeg niets teveel
bedankt voor deze geslaagde middag.

Uitkomst optrommelactie

Nieuwbouw in Darp
Mogelijk dat er nieuwe woningen gebouwd gaan
worden in Darp. Al sinds de bouw van de
woningen aan de schoolerve is er een perceel
onbebouwd gebleven. Misschien dat dat gaat
veranderen. Actium wil het perceel verkopen en er
is een aannemer die er wel wil bouwen, mits de
woningen verkocht zijn voordat de bouw start. Dit
is een unieke kans voor bijvoorbeeld jongeren in
Darp, Havelterberg en Busselte om in eigen dorp
te bouwen.
Het idee is dat er twee dubbele woningen zouden
kunnen komen. Getracht wordt starterswoningen
te bouwen. We willen graag weten wie er
belangstelling heeft, zodat we overleg tussen
mogelijke kopers en aannemer kunnen
organiseren. Je kunt je melden bij een van de
bestuursleden of mailen naar
info@darp-havelterberg-busselte.nl

73% van de huishoudens uit Darp hebben hierop
gereageerd en ook de kinderen van OBS de
Veldwikke hebben meegedaan aan de actie.
Daarbij hebben 43 mensen aangegeven zich op
één of andere wijze in te willen inzetten voor Darp.
Onderwerpen zoals verkeersveiligheid en het
onderhoud van de openbare ruimte en behoud van
De Stobbe zijn dikwijls genoemd. Maar ook het
ontwikkelen van nieuwe passende activiteiten,
ouderenzorg en contactonderhoud met diverse
organisaties zoals Gemeente Westerveld,
Welzijn MensenWerk en Actium Wonen is
opgemerkt door de bewoners.
Het is de bedoeling dat 26 september 2018
vijf werkgroepen worden opgericht om met deze
onderwerpen aan de slag te gaan. Deze
werkgroepen zullen worden ondersteund door de
Dorpsgemeenschap en Welzijn MensenWerk.

Woensdag 26 september 20.00 uur
Vervolg optrommelactie.
Afgelopen voorjaar hebben we met de
optrommelactie heel veel ideeën opgehaald. Voor
de dorpsgenoten die zich via de optrommelactie
hebben opgegeven te willen helpen om ons dorp
te verbeteren, hebben wij een datum geprikt om
met elkaar af te spreken hoe hier een vervolg aan
te geven. We willen graag met jullie een stap
maken om die ideeën om te zetten in actie.
Op woensdag 26 september om 20.00 uur in
dorpshuis De Stobbe, willen wij graag met jullie
aan de slag!
We zullen beginnen met wat de bedoeling is en
daarna gaan we in groepjes met de opgehaalde
ideeën werken. We hopen op jullie komst!.

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Uit De Oude Doos….
Door: Bertus Brand en Gerard Webster

Op de foto: Links Jannie Jansen met één van hun geiten
bij de geitenkeuring

In Darp bestond destijds de geitenfokvereniging
Darp en omstreken met o.a als leden:
Gerard Webster, Henkie de Vries, Lammert
Booiman (Lammert Cent), Piet van der Zweerde
en zijn vrouw Hendrikje (bokkenhenne),
Albert Pruntel, Pieter de Groot ( Veendijk), Appie
Jansen, Joop van Dijk, Roelof Meeuwis(Havelte)
Albert Zoer, Alie Tuit en Bertus Brand en nog wel
meer Darpers en leden uit de buitendorpen.
Lammert Booiman had toentertijd een solex,
waarachter hij een melkkar had vastgemaakt voor
de aanvoer van voer hooi/bieten voor z’n geiten.
Eerst had hij z’n geitenstalling bij Steven Leffers
en later bij de fam.Jetten aan de Veleweg. Eén
keer ging Lammert met de solex uit de bocht met
een melkkar vol suikerbieten achter z'n solex.
Piet en Bokken Henne hadden de bokken in
stalling (bokhouder) dat was ook altijd goed te
ruiken aan de Schierbosweg. Hier woont nu de
fam. van Kapelle.
Ieder jaar was er een ledenvergadering en deze
werd gehouden bij Scholtmeier in de kleine zaal.
Het ging er altijd informeel aan toe.
De voorzitter toentertijd Albert Zoer opende de
vergadering en vertelde wat er afgelopen jaar
allemaal had plaats gevonden. Na dit verteld te
hebben, kreeg de penningmeester het woord en
dat was in dit geval Piet van der Zweerd, de
bokhouder.
Piet keek in z'n zakboekje en zei op een gegeven
moment: “Dit is er gekomen en dat is er gegaan
(op z'n Drents) en ik heb nog gien tied had om het
van elkaar of te trekken.” De andere leden vonden
dit wel komisch en één van de leden riep: “Geef
Piet maar een borrel en een sigaar van mij, want

die heeft hij wel verdiend.” (Piet was geen prater,
dat deel nam z'n vrouw Hendrikje wel waar).
Een ander punt kwam op tafel namelijk: er moest
een nieuw bestuurslid worden aangesteld, echter
was daar weinig belangstelling voor. Toen werd er
gevraagd: Lammert Booiman is dat iets voor jou,
nee zei Lammert niks voor mij, ik heb al genoeg
aan de kop. Wat was nu het geval? Lammert had
een heel dikke bult aan z'n hoofd (ik weet niet
anders dan dat Lammert deze bult had), dus dit
was komisch.
Op het laatst aangekomen bij de rondvraag kwam
de opmerking van Hendrikje (bokkenhenne) dat er
op de keuringen de geiten niet werden gekeurd,
maar de mensen die met de geiten liepen. Dit was
voor Hendrikje niet zo gunstig, want zij was
tandeloos en ze was verder ook niet te schoon en
te fraai uitgedost, dus de prijzen kon ze wel
vergeten.
De verenigingskeuringen werden in de begin jaren
gehouden achter café Scholtmeier en later bij Jan
en Marie Westerbeek aan de Schierbosweg in het
Oude Darp of bij slecht weer bij Henk Tuit in de
ligboxenstal. Het waren vaak gezellige keuringen
met een borreltje en een hapje waar menig Darper
voor de gezelligheid op afkwam. Ook was er een
Provinciale keuring waar dan de beste geiten uit
de regio naar toe mochten. We gingen dan met de
veewagen van Drost uit Koekange en als er dan
niet genoeg auto's voor personen vervoer waren,
gingen we achterin de veewagen bij de geiten op
een pak stro zitten richting Provinciale keuring.
Dit kon toen nog allemaal.
De vereniging bestond in de goede jaren uit ± 55
leden en 80 donateurs. Jaarlijks werden
plaatselijke keuringen georganiseerd, daarnaast
konden de goede dieren naar de kringkeuring en
de toppers naar de provinciale keuring.
Hoogtepunt van onze vereniging was het
organiseren van de Drentse Provinciale keuring in
1991, in samenwerking met de feestcommissie
Havelte op het evenemententerrein aan de
Eursingerkerkweg.
Na de mondenklauwzeer crisis in 2001 is de
vereniging zo teruggelopen dat het bestuur in
2003 heeft besloten om de vereniging op te
heffen. De leden die wel interesse hielden, konden
zich aansluiten bij de Provinciale Bond.

Juni 2018 - even terug in de tijd
Door: Zwaantina

de charme van nostalgie, iets wat er gewoon bij
hoort. Toch zie ik liever dat de hele familie
vandaag nog gaat verhuizen.
En nog een welgemeende tip voor de mensen die
ook last krijgen van klus kriebels. Een pet - hoed
of bouwhelm plus een tot bovenaan dicht
geknoopte stofjas of overall is geen
overbodige luxe…….Werk se!
Zwaantina

Ik wist het allemaal wel maar toch was het
opnieuw heel leerzaam, het verhaal van de
wederopbouw en het ontstaan van dit mooie dorp.
Goed om te weten en nog even weer stil te staan
bij die oorlog, wat het heeft betekend en heeft
gedaan met de vorige generatie - onze ouders en
aanverwanten. Voor mij blijft het moeilijk
voorstellen, huis en haard moeten verlaten om
ruimte te maken voor de bezetter. Achter laten wat
je met bloed zweet en tranen hebt opgebouwd.
Voor eigen veiligheid zwijgzaam vertrekken om
elders te wachten op betere tijden. En die tijd die
kwam.
Zo is dit dorp begonnen en zo is het gegroeid. Ook
wij wonen inmiddels alweer dertig jaar in zo`n
wederopbouw woning. Door de jaren heen is de
woning meerdere malen aangepast aan de tijd
door middel van de nodige renovaties. Alleen de
oude foto`s tonen nog het straatbeeld van toen.
Maar zo nu en dan kom je de nostalgie van het
huis nog tegen. En dat is niet altijd een leuke
verassing.
Zo besloten wij dat het hoog nodig tijd werd de
keuken eens grondig aan te pakken. Onder het
mom, “als je wat doet, moet je het goed doen”
moest ook het oude plafond er maar eens aan
geloven. Mijn handige klusser, gewapend met
Stanley hamer op de trap en ik in afwachting op
wat het zou brengen met de voetjes veilig op de
grond. Helaas, wat het bracht bezorgde mij de
bibbers. Er kwam naast een hoop stof en gruis ook
iets anders naar beneden. Tot mijn grote schrik
bleek het ineens muizenkeutels te regenen. Bij elk
stukje plafond dat los kwam viel er weer een
stortbui neer. Ik schoot spontaan in de rooie
vlekken, want zo verschrikkelijk veel
muizenkeutels is niet alleen heel smerig, het
betekent ook dat een hele grote muizen familie
vlak boven mijn hoofd bezig is met hun eigen
wederopbouw en daar blijkbaar al heel veel jaren
ongestoord mee bezig zijn. Nu kun je het zien als

Berichten uit het bos

Klobbe gooien

Door: Emma van de Berg

Door: Joy van der Beek

Ooit een echte rage in Drenthe. In de periode
waarin veel mensen werkeloos waren, was het
ook een vaste bezigheid in Darp. Na het
middageten staken de mannen de Ruiterweg over
en ontmoetten elkaar in het Soldatenbos op een
open plek bij de groene heuvel. De hele middag
vermaakten zij zich met Klobbe gooien.
En het kon er heel fanatiek aan toe gaan!
Hé, een wespenraat midden op het pad met
daarnaast een stuk van een nest, ik kijk om me
heen en zie een dode vogel naast de boom liggen.
Als ik aan de bel trek bij mensen die er verstand
van hebben, hoor ik dat het een wespendiefjong
is, 25 dagen oud, uit het nest gevallen. Prachtige
klauwen. Het was het enige grootgebrachte jong,
jammer. Het nest zat 30 meter hoog in de boom.
En dan die raven die dit jaar voor het eerst Darp
als broedgebied kozen. Machtig mooi vind ik die
vogels, ze kunnen prachtig zingen in hun paartijd
in de winter. Wie weet horen we dat volgend jaar
ook hier. En wat heb ik genoten van hun spel in de
lucht: een stukje op hun rug vliegen en hup, dan
weer omdraaien, ondertussen elkaar plagend en
roepend, geweldig.
Onder mijn beide dakgoten broedden dit jaar ook
weer gierzwaluwen. Zevenduizend kilometer
hadden ze er opzitten voor ze hetzelfde nest van
vorig jaar indoken met minstens 65 km per uur.
Van 5 mei tot en met 5 augustus gierden ze om
het huis. In Darp huist een kolonie van tientallen
gierzwaluwen.
Met die hitte werd het loeiheet onder de dakgoot,
een jong viel naar beneden op mijn oprit. Cleo, de
kat die bij mij woont, lag er samen met een andere
kat. Ik had eerst niet in de gaten dat er iets tussen
hen in lag. Waarschijnlijk had 'Swaai' zich dood
gehouden; ze hadden hem niets gedaan. Toen ik
'm in de lucht gooide, kwam hij bij Tinus weer naar
beneden. De vogelwacht gebeld en 'VliegVlug' in
Meppel. Zij vertelden mij hoe Swaai kans had te
overleven. Hun aanwijzingen opvolgend heb ik
Swaai verzorgd. Op een gegeven moment begon
hij te gapen, blijkbaar weer wat bijgekomen van de
stress. Na een dag zonder eten, drinken wilde 'ie
wel een beetje uit mijn hand. Ik heb 'm vanuit het
slaapkamerraam omhoog gegooid. Ohhh, hij ging
goed, zakte toen omlaag en net op tijd vloog hij
op. Goede reis met je ouders naar Afrika, Swaai!

Het is een oud spel dat uit de 15de eeuw stamt.
Klobbe betekent houtblok in het Saksisch. Op een
blok hout worden door de deelnemers muntjes
gelegd. Dan moeten ze met een stenen bal de
klobbe proberen om te gooien.

Heeft u het ooit gespeeld?
Wie, o wie kent de spelregels nog?
Misschien leuk om eens te spelen en te zien hoe
het werkt??

PUZZEL THEMA HERFST
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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.

De prijswinnaars van de vorige puzzel is:
Renée van Eybergen en Frans Ohm

Oud papier aan de weg
19 oktober 2018
30 november 2018

Mag ik u wat vragen?
Door: Joy van der Beek

De meeste Darpers kennen de fuchsia’s van Arie
Hasenoot. Wel honderd had hij er in zijn tuin
hangen of staan. Werkelijk een lust voor het oog!
Maar daarvoor gaan we niet bij hem op bezoek.
Samen met Jan Mulder kom ik bij hem praten over
de 25 jaar die Arie actief was in het bestuur van
onze Dorpsgemeenschap. Arie is helaas ziek en
ontvangt ons liggend op een bed in de huiskamer.
Hij voelt zich vandaag veel beter en verheugt zich
op ons gesprek.
Wat wilde u als kind graag worden?
Zonder aarzeling antwoordt Arie, dat hij al jong iets
met en voor mensen wilde doen. Anderen helpen
zat er al vroeg in. Hij werd geboren in Katwijk en
ging werken in een ziekenhuis als
activiteitenbegeleider. Daarin kon hij zijn zorg voor
anderen tonen. Toen hij getrouwd was,
solliciteerde hij op een functie in het Diaconessen
ziekenhuis in Meppel. Arie en zijn vrouw Martha
gingen niet in Meppel wonen, maar zochten en
vonden een huis in Darp. Op mijn vraag waarom
ze voor Darp kozen, geeft Arie als antwoord:”
Vanwege de ruimte hier én de natuur rondom én
een fijn huis met tuin! Bovendien was de afstand
naar mijn werk niet te ver. We wonen hier nu al 38
jaar met heel veel plezier. Tot mijn pensioen ben ik
in het ziekenhuis in Meppel werkzaam geweest als
Hoofd Activiteitenbegeleiding en ik heb met heel
veel mensen samen gewerkt.”
Wat deed u in uw vrije tijd?
“Mijn ontspanning vond ik in mijn tuin. Ik had heel
veel fuchsia’s. En nog een kas met cactussen en
vetplanten. Dat was mijn hobby. Maar hoewel ik
veel hulp heb gehad, ging het op het laatst
eenvoudig niet meer. Doodzonde, maar ik kon het
niet meer opbrengen. De tuin is nu niks meer en
dat doet pijn, maar het is nu eenmaal zo. Als ik
beter was, zou ik in een half jaar wel weer wat op
kunnen bouwen, maar nooit meer zó uitgebreid!
Behalve mijn liefhebberij heb ik ook in mijn vrije tijd
evangelisatiewerk gedaan. Ik gaf spreekbeurten in
kerken en als er mensen met levensproblemen bij
me aanklopten, probeerde ik die te steunen. Met
die spreekbeurten ben ik zo’n 2 jaar geleden
gestopt.”

En het bestuur van de Dorpsgemeenschap?
“Ja, dat is ook zoiets. Je vindt dat als er dingen
gedaan moeten worden, dan pak je dat aan.”
“Gedienstig aan de maatschappij”, vult Jan Mulder
aan. Jan zat een hele tijd samen met Arie in het
Dorpsbestuur. Het was in die tijd, zo rond 1985,
hard nodig om als bestuur dingen voor elkaar te
krijgen.
Er werd weinig gedaan voor Darp. Jan vertelt dat
Arie welbespraakt was en als hij punten naar
voren bracht, werd er naar hem geluisterd. En hij
kon fel zijn! Als hij vond dat iets moest gebeuren,
dan bleef hij daar ook achter staan. De mensen in
Darp merkten dat hij er helemaal voor ging en dat
stimuleerde anderen weer. Hij trok mensen mee.
En stopte niet voor er iets bereikt was. ” Als
mensen merken dat je voor ze gaat, val je goed in
Darp! Dan accepteren ze je ”, eindigt Jan Mulder
Wat waren er voor problemen?
Arie en Jan vertellen over bielzen die de gemeente
langs de Ruiterweg had gelegd. Levensgevaarlijk
voor fietsers. Toen is het plan gemaakt om de weg
af te sluiten met tractoren. Binnen de kortste keren
was er een enorme verkeersopstopping. De
wethouder kwam poolshoogte nemen. Onder het
overleg waren achter zijn rug de mensen al bezig
de bielzen op te ruimen. En later het hek van 2
meter hoog dat om het Waterleiding bos werd
gezet. Dat pakte Arie ook aan. De hoogte werd tot
de helft terug gebracht en nu is dat hek ingestort
en voor een deel verdwenen. Je kunt gewoon
weer zo het bos in.
Waar wordt u blij van?
Arie denkt even na en zegt dan, dat hij blij wordt
als hij ziet dat mensen bezig zijn iets voor een
ander te doen.” Zien dat men iets voor een ander
over heeft, vind ik mooi.” Zelf heeft hij ook altijd
geprobeerd dat te doen. Zijn levensfilosofie is: ”
Leven voor de ander”. Natuurlijk gaat dat niet altijd
op! Maar als het even kan géén ruziemaken en
iets voor een ander over hebben. Daar draait het
allemaal om. En meehelpen in de dorps
gemeenschap hoort daar ook bij. In de 25 jaar dat
Arie in het bestuur zat, is er goed contact tot stand
gekomen met de gemeente. Na zijn vertrek is dat
verder gegroeid onder leiding van Marja Dedden.
Hij heeft veel waardering hoe zij eraan werkte om
iedereen op één lijn te krijgen en met de gemeente
in overleg ging. “Zo iemand heb je nodig om de
mensen te stimuleren en mee te krijgen”, volgens
Arie.
“Dat heeft voor Darp veel opgeleverd!”

Wat zou u nu willen aanpakken voor Darp?
Dat zou Arie zo gauw niet weten. “Het is een
hartstikke leuk dorp! Prettig om in te wonen. Met
een mooie omgeving. Wat wil een mens nog
meer? Hoe geweldig ziet het er nu niet uit met de
wadi’s en die bosrand!
Ik ben geen geboren Darper en ondanks mijn
gebrek ( ik ben geheelonthouder) voel ik me hier
thuis.
Niemand heeft ooit iets gezegd als ik een frisje
dronk in plaats van een pilsje. Integendeel, ik
kreeg als ik in De Stobbe was zoveel glazen
aangeboden, dat ik het niet op kon. En als je
Darpers weet te overtuigen dat iets moet, staan ze
altijd klaar om te helpen. Als je maar redelijk bent.
Niks mis met Darp.

Wat is het verschil in de ziekenzorg in uw tijd
en nu?
“De problemen liggen echt niet aan de mensen die
er werken,” vindt Arie. “Die mensen willen wel,
maar ze lopen tegen de regels aan die van
bovenop worden opgelegd! Er wordt geklaagd
over tijdsdruk, maar er is in feite tijd genoeg.
Alleen wordt er verplicht van alles vast te leggen
tot in het absurde en het personeel wordt verplicht
dat te doen. Werken in een ziekenhuis is geweldig,
maar het wordt wel moeilijk gemaakt door de
starre regels van hogerhand. En steeds andere
regels en steeds meer.
Lag u altijd op één lijn met uw directie? “Nooit!”
komt meteen het antwoord van Arie. “Ik dacht altijd
maar: ”Krijg mij maar eens weg!” Want ik was
goed in mijn werk en daarom zat ik op die plek.
Mijn baas gaf me gelukkig heel veel vrijheid! Hij
liet me mijn gang gaan. En de mensen die ik
leiding moest geven, wisten wat ze aan me
hadden en werkten meestal mee. Er waren er wel
eens die kritiek hadden, maar geen idee hoe het
dan wel moest. Dan was het nogal simpel. “We
gaan het zo doen en sluit je maar aan.” Nou dat
gebeurde dan ook. Ik werd blijkbaar wel
gewaardeerd. Dat merkte ik op mijn afscheid.
Zoveel mensen als er toen kwamen op mijn
receptie! Daar stond ik helemaal verbaasd van.”
Heeft u dat tegendraadse van huis uit
meegekregen?
Daar moet Arie even over nadenken.” Nee, dat zat
er al van jongs af aan in,” antwoordt hij. Zijn
ouders en de andere kinderen in het gezin hadden
dat niet zo. Zijn eigen kinderen ook niet. Maar bij
hem zat het vanaf het begin in het karakter. Totaal
niet gevoelig voor autoriteit en als er iets niet
klopte, moest hij daar gewoon op reageren. Het
ging altijd vanzelf! Dan dachten mensen dat hij
kwaad was, maar hij was dan fel omdat hij iets
wilde waar maken. Hij ging er helemaal in op om
het doel te bereiken. Dat was als werk; het moest
hoe dan ook gewoon gebeuren. Maar echt boos?
Nee, dat was hij niet. Hij kon goed verwoorden

waar het om ging. Daardoor kon hij in het overleg
met de gemeente iets goed duidelijk maken.
.

Zijn er dingen die u anders had willen doen?
“Nou ja, ik had misschien wel iets minder fel
kunnen zijn! Maar dat ging nu eenmaal vanzelf.
Dan beet ik me erin vast en moest het gewoon
lukken. Ja….en mijn overtuiging uitdragen had wel
sterker gekund. Maar echt spijt van dingen? Nee,
dat heb ik niet. Trouwens, heeft dat zin? Je kunt
beslissingen toch niet meer terug draaien.
Spijt achteraf heeft dan weinig nut.

Op zaterdag 27 oktober a.s.
Start bij Dorpshuis “De Stobbe”

Vertrek vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur
Kosten: p. volw.
€ 4,Kinderen tot 12 jaar € 2,Opgave vóór 20 oktober bij:
Yvonne Pleister: 06-22713708
Op zaterdag 22 september gaan wij weer de
handen uit de mouwen steken. Deze keer
samen met de prikgroep “in en rondom Darp”.
We verzamelen ons om 09.15 uur in De Stobbe
en gaan daar eerst aan de koffie met wat
lekkers erbij. Daarna de buurt in. Na afloop
gaan we gezamenlijk heerlijk genieten van een
welverdiende lunch!
Wij hopen deze keer op een grote opkomst.

Corlinda van Vilsteren: 06- 27540092
Een nachtwandeling in de bossen rondom Darp,
voor jong en oud! Een spannende tocht van 5 km.,
waarbij je ogen en oren goed de kost moet geven.
Er is onderweg een chocolademelk-stop en na
afloop staat er een heerlijk kop snert voor u klaar.
Voor de kids een broodje kroket of frikandel.
Lopen is op eigen risico!
Voor deze activiteit zoeken wij nog vrijwilligers
die de tocht willen begeleiden. Voor info kunt u
terecht bij Yvonne of Corlinda.

Na afloop staat er een heerlijke lunch voor je klaar!

13 oktober 2018

Met veel
gast optredens
van o.a.
zangeres Josje,
Duo A37 en
vele anderen.

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
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