Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 9 december 2018

Kom erbij!
Door: Allard Tabak

AGENDA
Elke 3e zaterdag Prikken in en rond Darp

9.15 uur

Elke 3e donderdag Eetcafé in De Stobbe

17.30 uur

22 dec. Kerstbingo in kantine DVSV

20.00 uur

05 jan. Klaverjasmarathon DVSV

10.00 uur

11 jan. Oud papier aan de weg zetten

17.00 uur

13 jan. DVSV puzzeltocht + nieuwjaarsbor. 13.00 uur

Onze kinderen van De Veldwikke hebben dit jaar
ook stilgestaan bij het 70 jarige bestaan van Darp.
Wat is dat lang zeg! Vorig schooljaar hebben we
hier een hele projectweek aan besteed. Één van
de onderdelen was het maken van een
gezamenlijk kunstwerk. Een heus mozaïekwerk
waarin van alles van Darp terug te zien is. Zo zie
je de eerste huizen zoals gebouwd aan de
Linthorst Homanstraat, de heide, de akkers op de
Es en in het midden een grote boom. De wortels
geven aan dat de bevolking en de schoolkinderen
goed geworteld zijn op deze plek. De kruin en
takken van de boom symboliseren de groei.
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar
‘Kom erbij’. Samenspelen, samen delen en
niemand buiten sluiten. Omdat ons kunstwerk een
gezamenlijk project was, kozen we voor een
onthulling als afsluiting van de
Kinderboekenweek. Het mozaïek hangt in de
personeelskamer van De Veldwikke en is vanaf
bijna elke plek in de school te aanschouwen.
Loop gerust eens binnen om het te bewonderen.

27 jan. Rondje zondag in De Stobbe
zie info elders in dit blad

11.00 uur

31 jan. Verse Tapas maken in De Stobbe 18.30 uur
max. 8 personen p.p. €35,opgave bij Corlinda
15 feb. Toneel try-out voor de jeugd
16 feb. Toneel zie info in dit blad

20.00 uur
20.00 uur

1 mrt. Oud papier aan de weg zetten

17.00 uur

2 mrt Rad van fortuin in de Stobbe

16.00 uur

16 mrt. Bingo met Durango

20.00 uur

19 apr. Oud papier aan de weg zetten

17.00 uur

Wij wensen onze:
adverteerders,
kolom-schrijvers,bezorgers en onze lezers

De volgende uitgave is in april 2019. 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
31 maart!
De adressen zijn: :
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp

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

Helpende Handen
Al jaren bestaat in Darp, Havelte en Busselte de
werkgroep Helpende Handen. Graag willen we deze
werkgroep opnieuw onder de aandacht brengen,
omdat er mogelijk inwoners zijn die het bestaan van
deze werkgroep niet kennen.
We weten dat veel ouderen in onze dorpen
voldoende hulp krijgen van familie, vrienden en/of
buren. Desondanks zijn er toch mogelijk ouderen (of
mantelzorgers) die zo nu en dan behoefte hebben
aan hulp of ondersteuning. Uit de eerder dit jaar
gehouden optrommelactie kwam een aantal punten
naar voren, waaraan mogelijk behoefte zou kunnen
zijn:
Een duidelijk aanspreekpunt voor vragen over
allerlei zaken.
• Hulp bij het aanvragen en/of invullen van
formulieren.
• Contact bij eenzaamheid.
• Ondersteuning bij de werking van computer,
iPad of telefoon.
• Hulp bij vervoer (bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis), kleine klussen, boodschappen,
medicatie ophalen, enzovoorts.
Wij willen als werkgroep onze activiteiten afstemmen
op de behoefte die er is. Daarom kunt u ons bellen
als u een ondersteuningsbehoefte heeft. U kunt
bellen naar nummers: 0521-341845 (Jan Boers)
of 06-30439312 (Eida Buitelaar). Op basis van uw
vraag zal actie worden ondernomen. U kunt ook
contact opnemen met Welzijn MensenWerk
(085-2731444). Dan komt uw verzoek indien nodig
ook bij ons terecht.
Vriendelijke groet,
Werkgroep Helpende Handen:
Jan Boers, Eida Buitelaar, Lia Valk,
Patricia Koppers, Berlinda de Boer

De Grote Optrommelactie levert dikwijls
nieuwe initiatieven en vooral ook nieuwe vrijwilligers
op. Zo ook in Darp. In september is de
startbijeenkomst geweest en er waren circa 40
inwoners aanwezig en zijn vanaf toen van start
gegaan in 5 werkgroepen.

Onderhoud De Stobbe

Contactpersoon: Jan Boers Tel: 341845
Status:
De achterwand van het toneel heeft al een likje verf
gehad en de werkgroep is aan de slag gegaan met
het aanpakken van de hal in De Stobbe. Er wordt
gewerkt aan een mooie frisse entree. In overleg met
Corlinda en Welzijn worden de vervolgplannen
besproken. Wil jij ook mee helpen met klussen of
heb je nog een goed idee? Neem dan contact op
met de werkgroep.
.

Verkeersveiligheid
Contactpersoon: Berry Buitelaar tel: 342411

Ouderen in Darp
Contactpersoon: Eida Buitelaar tel: 06-30439312

Ondergrondse afvalcontainer
Per 1 januari 2019 verandert de inzamelfrequentie
van het huishoudelijk afval. Onderdeel van de
verandering is het plaatsen van ondergrondse
containers. waaronder ook 1 container in Darp.
De precieze plek is nog niet bekend, maar hij komt
bij de glascontainer en kledingbak. In de toekomst
hopen wij dat die twee ook ondergrondse containers
worden.
De lediging wordt als volgt:
Grijze container
Oranje container
Groene container

1 x in de acht weken
1 x in de drie weken
1 x in de twee weken

Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Hennie Schans tel: 341055

Natuur en leefomgeving
Contactpersoon: Peter Koning tel: 343482

Vervolg optrommelactie
Voor de zomer is het de bedoeling dat er weer een
bijeenkomst wordt georganiseerd waar de
werkgroepen hun eerste resultaten zullen
presenteren. Wil je alsnog aanhaken bij één van de
werkgroepen of heb je nog een goed idee? Neem
dan contact op met het contactpersoon van de
werkgroep of met de Dorpsgemeenschap.

Groots kunstwerk

Sinterklaas op school

Door: Jan Boers

De achterwand van het podium in De Stobbe zal
omgetoverd worden tot één van de grootste
kunstwerken van de gemeente Westerveld.
De leerlingen van de basisschool de Veldwikke in
Darp zijn de uitvoerders van dit grote werk.
Klaas Boers, Schoolerve, zal zorgen voor een
egale gladde witte achterwand. Dit is inmiddels al
voltooid.
Bedankt Klaas!
Het werkstuk zal uitgevoerd worden in goede
acrylverf, wat nogal kostbaar is.
Stichting Welzijn, zeg maar De Stobbe, is
benaderd en bereid gevonden deze kosten te
dragen. Onze dank daarvoor. Het werkstuk komt
op een drieluik en dat wordt dan uiteindelijk op de
achterkant geschroefd.
Voor de kinderen, de juffen en meesters is dit een
hele uitdaging, want het gaat om een wand van 2
bij 6 meter.Niet niks dus.
Maar dit komt helemaal goed, want er schijnen op
school nogal wat artistiekerige leerkrachten rond
te lopen.
Vooral ene juf Wilhelmina schijnt een soort tante
Tilly te wezen. U weet nog wel die tante van een
kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar.
Er zijn volop ideeën en aan enthousiasme
ontbreekt het ze niet.
Wij hopen alleen dat de kinderen er heel veel
plezier aan beleven.
Als het geheel klaar is, volgt natuurlijk de
feestelijke? onthulling, misschien door één van de
leerlingen van de basisschool. Het schoolteam
vindt hiervoor wel een oplossing.
Frans Ohm zal dit proces van het begin tot het
eind volgen. U kent hem allemaal wel van de
films en de foto’s, is hier helemaal geïntrigeerd,
een Darper met een accent.
Jongens en meisjes, maak er wat moois van en
veel plezier met het grootse kunstwerk van Darp
en de gemeente Westerveld.
Jan Boers en Klaas Boers

Vol verwachting klopt ons hart op 5 december en
ook bij de schooljeugd van De Veldwikke.
Met loeiende sirenes kwamen Sint en zijn Pieten
bij school. Ze waren geloof ik de weg kwijt en de
politie van Westerveld kwam hen te hulp. De
redactie van Trots op Darp was ook uitgenodigd
dus mocht samen met de ouders naar binnen.

Eenmaal binnen gingen alle groepen om de beurt
een stukje zingen met een ingestudeerd dansje.
Ze hadden er zin in, zelfs de grotere jeugd deed
goed hun best. Applausje waard!
Om half 10 gingen de ouders weer naar huis en de
kids gingen het volgende avontuur beleven in hun
eigen klas. Sint en de Pieten bleven bij de
onderbouw en de bovenbouw vierde Sinterklaas
met hun eigen gemaakte surprises. Ieder kind ging
met een mooi cadeau naar huis.

Sinterklaas in Darp!
Door: Suzanne Akse

Nadat we uitgezongen waren, waren de Pieten ook
klaar met de cadeaus. Oe spannend!!
Op elk pakje stond een naam en zo kwam
iedereen nog een keer naar voren naar de Pieten.
Toen de cadeaus allemaal uitgepakt waren,
hebben we met zijn allen nog wat dansjes gedaan.
Op een gegeven moment was het tijd om te gaan.
Jas aan en bij de deur kon iedereen nog een zakje
pepernoten krijgen en een zakje met chocolade
Snterklaasjes.
Kortom : Het was weer is een heel gezellig feestje
en we hopen de Sint volgend jaar weer te zien in
De Stobbe!

Filmavond
voor de jeugd van groep 5 t/m 8
Door: Redactie

Zaterdagmiddag 24 november vond het
sinterklaasfeest in De Stobbe plaats.
Om 14.00 kwamen alle kindertjes uit Darp de Stobbe
in gerend. Allemaal enthousiast en wat gespannen
voor de komst van Sinterklaas met zijn Pieten. Hoe
zal hij dit jaar komen??
Tegen 14.15 gingen we met zijn allen naar buiten
toe om de Sint op te wachten. We keken wat rond
maar zagen nog niks aan komen. Ineens kwam er
een vrachtwagen met oplegger aanrijden. Zou de
Sint daarop zitten? Vanuit de Westerlaan kwam de
bergingsauto de Linthorst Homanstraat inrijden.
Toen hij dichterbij kwam, zagen de kindjes de mijter
van de Sint er al boven uit steken. Daar was hij dan
eindelijk! De Piet met het gouden pak aan zat achter
het stuur van een brandweerauto die op de
bergingsauto stond. De Sint had toch écht wel pech
gehad met de auto.
De Piet met het rode pak zat aan de andere kant in
de brandweerauto.
De Sint en zijn Pieten kwamen de oplegger af en de
Sint vroeg aan de kindjes een liedje te zingen. Dit
deden ze dan ook trouw. Maar het was best fris
buiten dus snel naar binnen. Alle jassen weer
opgehangen en alle kinderen begonnen met zingen
van het liedje `Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht`. Dit vond de Sint erg leuk en knap van alle
kinderen.
1 voor 1 riep de Sint de kindjes naar voren en
vertelde wat over dat kindje. Dit was wel een beetje
spannend voor sommige kindjes, maar stiekem toch
wel heel erg leuk. Tussendoor werden er nog liedjes
gezongen door een aantal kindjes. Door een échte
microfoon!
Toen iedereen bij de Sint geweest was, was het tijd
voor een bekertje ranja en een aantal leuke dansjes.
Sinterklaas moest er weer vandoor, want hij moest
nog meer kinderen blij maken met zijn komst.
Samen zongen we het lied `Dag Sinterklaasje`.

Zoals elk jaar organiseerde de Sinterklaascommissie
dit jaar ook weer een Sinterklaasweekend. Vrijdagavond
was een filmavond georganiseerd voor de oudere jeugd
van groep 5 t/m 8, die niet zoveel zin hebben om nog op
schoot te moeten zitten bij Sinterklaas. Er werd een
leuke tekenfilm gedraaid en in de pauze was er heerlijk
drinken met frituurhapjes en na afloop gingen ze met
een zakje chips en een chocoladeletter naar huis.
Bedankt Sinterklaascommissie tot volgend jaar maar
weer!

Gezocht deelnemers m/v
in alle leeftijden.
Door: Ellen Mulder

Bingo met Durango
Zaterdag 16 maart 2019
19.30 zaal open
20.00 uur Aanvang Bingo

Zaterdag 11 mei 2019 organiseert
De Durango Line and Showdansers
een danswedstrijd!
Locatie : Buurthuis De Stobbe in Darp.
Als een rode draad door deze dag, nodigen wij jou
uit om hier aan mee te doen. Heb je geen of
weinig ervaring, maakt niet uit!
Je leert bij ons een dansje op country of non
country muziek, wat jij graag wilt.
Vervolgens doe je dat dansje met een groepje op
deze dag. Deze door jou gekozen dans kun je
meerdere keren gratis bij ons komen oefenen.
Tevens ontvang je de danssheet met bijbehorende
muziek. Je kunt maximaal 3 x aan een
verschillende dans mee doen.
Inschrijven kan tot 31 januari 2019.
Inschrijvingskosten zijn € 1,50 per gekozen dans
HEB JIJ LEF????? Doe dan mee op zaterdag 11
mei en kom een aantal keren bij ons oefenen.
Info: Bij Ellen op maandag en dinsdagavond vanaf
18.00 uur in De Stobbe
Of bellen kan ook met ; Marjolijn Kruimer
0522-254518- 06-16455463

Kinderkookclub

Nacht van de Nacht

Door: Hennie Schans.

Een impressie van de Nacht van de Nacht. 5 km.
wandelen in het donker rond de omgeving van
Darp. Onderweg hingen vragen in het bos. Jan en
Johann zorgde weer voor een versnapering
onderweg en voor de pauze hadden ze weer
heerlijke chocomelk. Fam. van Vliet had hun schuur
omgebouwd tot een gezellige ruimte waar we ook
nog spelletjes konden doen. Daarna stonden Ellen
en Miranda voor ons klaar met eigengemaakte snert
van Corlinda en broodjes kroket en frikandel.
Iedereen ging weer tevreden met buikje vol naar
huis.

Op vrijdag 7 november was er een kinderkookclub
in de keuken van De Stobbe. Dit was een van de
ideeën die uit de optrommelactie voortkwam. Met
een aantal vrijwilligers gingen we dit eens een keer
organiseren om te kijken of er belangstelling was.
En dat was er! Er waren 32 kinderen tussen de 4 en
12 jaar die kwamen koken. Eerst handen wassen en
toen aan de slag. De jongere kinderen gingen
koekjes bakken. Na een half uurtje rook de keuken
al heerlijk naar koekjes. Even laten afkoelen en de
eerste resultaten konden in de meegebrachte
trommeltjes. De oudere kinderen volgden een
recept voor worteltaartjes. Recept lezen,
ingrediënten afwegen, wortels raspen en mengen
maar. En dan de vormpjes de oven in. En als de
taartjes bakken, worden de voorbereidingen gedaan
zodat ze mooi versierd kunnen worden.
Als afsluiting gaat iedereen kaasstengels maken. En
ook die kunnen in de bakjes bij de koekjes en
taartjes.
In december hebben wij de kinderen in twee
groepen verdeeld . Volgend jaar in 2019 gaan wij
weer verder met de kinderkookclub.
Wil je ook een keer meedoen. Geef je op bij:
Hennie Schans tel. 341055 of stuur een mail naar:
info@darp-havelterberg-busselte.nl
Houd de website in de gaten voor de data!

Respect
Een beetje respect voor elkaar.
Daar streeft toch iederéén naar.
Geluk, liefde, houden van, het ga je goed,
dat is toch ons aller streven.
Gun daarom een ander ook dit leven.
Gezondheid en geluk in 2019.
Jan Boers

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

274 jaar verhalen
Door: zwaantina

Het is bijna weer zover: 2018 loopt ten einde. Als
ik terug denk aan het afgelopen jaar kom ik als
vanzelf bij die prachtige lange hete zomer uit.
Ideaal om de wijde omgeving te herontdekken op
de fiets en op zo`n zonnige zomermiddag zaten wij
te genieten van een ijsje op een terras in Nijeveen.
Het terras zat al flink vol als er drie hoog bejaarde
dames aan
komen gelopen.
Ondanks de
rollators
hadden de
dames er flink
de pas in. De
handige
hulpmiddelen
werden
geparkeerd en
de weg naar de
ijscobak bleek
goed bekend.
Door de drukte kwamen de dames bij ons onder
de parasol terecht. Het was slechts een kwestie
van tijd voor er een (vraag) gesprek op gang
kwam. Wie we waren, waar we wegkwamen en of
wij ‘op de fietse waren’. Toen ze tevreden waren
met onze antwoorden, raakten ze pas echt op de
praatstoel.
Mevrouw één bleek met haar 89 jaar de jongste
van het stel. Mevrouw twee, maar liefst 92 jaar en
nog zeer goed ter been, maar raakte af en aan
haar gedachten kwijt, welke mevrouw drie
ondanks haar 93 jaar moeiteloos voor haar in
vulde. Deze overgrootmoeders waren samen goed
voor 274 jaar leven. Vol met verhalen over hoe de
tijden zijn veranderd, over de boerderijen waar zij
de scepter zwaaiden, over oude en vooral
gezellige tijden. Maar de boerderij doen ze nu niet
meer hoor, behalve eieren verkopen hebben ze
het boeren over gedragen aan de volgende
generatie. Het is nu tijd voor andere zaken. En zo
blijken deze krasse boerinnen ondanks hun hoge
leeftijd nog steeds met beide benen op de grond te
staan. Meestal dan, want met iets van weemoed
in haar stem vertelde de oudste dame dat ze de
afgelopen weken twee keer is gevallen met haar
elektrische fiets! En nu ‘tijdelijk’ ook achter de
rollator loopt. Dat blijkt ook de reden dat ze dichtbij
huis een ijsje halen, want normaal gesproken gaan
ze elke zondag een stukje fietsen. Rondje
Eesveen wordt het genoemd en ze kopen dan een
ijsje bij theehuis Faken.
Met verbazing en respect luisterden wij naar wat
deze hoog bejaarde dames bereid waren te delen
en dat was veel.
Als de dames aanstalten maken om te vertrekken,
krijgen we nog een wijze raad cadeau. ‘Luster

kinder, aj old wilt worden moej mit de tied mit
goan.’ Je hebt het niet altijd voor het zeggen,
maar we gaan het in ieder geval proberen.
Twee maanden later loop ik op straat waar ik
Yvonne tegenkom. Zij straalde van oor tot oor en
dat was niet voor niets. Ze bleek oma te zijn
geworden en ik herkende dat gevoel.

Wij, oma`s van vandaag gaan wel degelijk met de
tijd mee, want de telefoons kwamen er aan te pas
en midden op straat werden de foto`s van onze
nieuwbakken wereldwondertjes gedeeld. Je kent
het wel, oogjes van moeder, neusje van vader.
We hadden het er zo druk mee, dat we niet in de
gaten hadden dat het voor die aankomende auto
lastig passeren was. Veel te laat keken wij in het
alles behalve vriendelijke gezicht van de
chauffeur. Toen moest ik nog even weer aan de
goede raad van de overgrootmoeders denken;
luster kinder, aj old wilt worden moej mit de tied
mit goan, maar volgens mij, kuj beter in de barm
goan stoan. Mijn wens voor 2019 is dat alle lezers
in goede gezondheid “met de tied mit magt goan”.

Kleindieren show

Berichten uit het bos: Herfst

Door: Rinus Mos 2de secretaris ZWDS

Door: Emma van den Berg

Foto: Frans Ohm

Ook zo genoten van deze verrassende herfst?
Begin november landt een lieveheersbeestje op mijn
was, het is onvoorstelbaar zacht en zonnig. Een
week later alweer een gouden ochtend: vlakbij mijn
huis tussen bos en weiland spat een houtduif op.
Wauw! Prompt word ik even verderop nog blijer van
het gekwetter van een stel staartmezen hoog in een
boom. Achter mij hoor ik de specht, een boomklever
is in de buurt. De torenvalk roept. Wat is het hier toch
prachtig in Darp!
Even werd mijn binnenste - nadat ik afgelopen zomer
wees werd - toch weer naar Zweden getrokken.
Gelukkig besefte ik al snel dat ik hier misschien wel
net zo goed uit de voeten kan met mijn liefde voor het
natuurlijke.

Na 5 jaar is de Kleindierenshow van de Zuid West
Drenthe Show weer terug in “De Stobbe” in Darp.
Deze wordt georganiseerd door Pels & Pluim
Darp/Havelte en Nut en Genoegen uit Meppel.
Na het halveren van de ingeschreven dieren, was de
“sporthal” in Havelte niet meer haalbaar om deze
mooie show daar te organiseren.
Het bestuur van de ZWDS heeft in goed overleg met
de gemeente Westerveld en De Stobbe gekozen om
naar Darp te gaan.
Op donderdag 22 nov. werden 318 dieren gekeurd,
(konijnen, hoenders, dwerghoenders, cavia’s en
siervogels) door 6 keurmeester uit alle hoeken van
Nederland.
Vrijdagavond was de opening door H. Beerling
afgevaardigde van de KLD (Prov. bestuur). Hij kon de
prijswinnaars feliciteren. Waaronder bij de Jeugdleden
Natascha & Debby Struik uit Darp met hun
Pool Blauwoog konijn.
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor
het mogelijk maken van deze geweldige show……..
in het bijzonder willen wij de medewerksters van De
Stobbe hartelijk danken voor het mogelijk maken
van deze show en de goede verzorging.

Dat vrouwtje zwarte specht heb ik al een tijd niet meer
gezien, wat liet ze mij een keer dichtbij komen,
eenvoudigweg stralend van zichzelf. Een jonge
reebok kijkt ook niet meer van mij op, als hij mij ziet
blijft hij staan. En wat was het dit jaar een
paddenstoelenfeest!
Ondertussen geniet ik al bijna vijf jaar van die
'uilenkop' op een eik.
Dan ineens weer iets extreems met het weer: de ene
dag vliegen er nog allerlei libelles in de zon, een dikke
hommel duikt in de nog bloeiende Lavaterapracht van
buurfamilie Hoogers - half november notabene - en
prompt begint het die nacht te vriezen...
Zou Swaai het gierzwaluwjong het goed hebben in
Afrika? Hier kijk ik uit naar de winterzonnewende, op
naar nieuw licht.
Als laatste dit keer een ode in Japanse dichtvorm aan
de merels die de 'merelziekte' hebben overleefd:
snavel als sneeuwschep
zwart op wit, geconcentreerd
de herfst ophalend

Toneelvereniging ’t Olde Bessien
speelt :

Tante Bella’s
Beautysalon”

Let op! 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 15 februari 2019 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.

RAD VAN FORTUIN. in De Stobbe
Zaterdag 2 maart 2019 om 16.00 uur.

Ook dit jaar hebben de spelers en leden van
toneelvereniging ’t Olde Bessien weer vele avonden
gerepeteerd om zich het stuk “Tante Bella’s
Beautysalon” eigen te maken. Onder leiding van
regisseur Erik Bakker is het wederom gelukt een
schitterend en lachwekkend schouwspel ten tonele
te brengen. “Tante Bella’s Beautysalon” is een
klucht in drie bedrijven, geschreven door Henk
Roede.
Korte samenvatting:
De tante (tante Bella) van Berend en Albert is
overleden. Berend en Albert hebben hier niet zo erg
om gerouwd, want een band met de tante hadden
ze niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij
met haar overlijden, want nu hebben ze immers
een erfenis!
En de erfenis bestaat uit een iets wat verpauperde
beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de
beautysalon met een likje verf en wat kleine
aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar
is dit allemaal wel zo’n goed plan? Immers, tot de
verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel gewoon
doordraaien en dan is er wel personeel nodig. En
dat is niet het enige probleem waar de beide heren
mee te kampen hebben, want zo’n gemakkelijk
klantenbestand had tante Bella nu ook niet.
Trouwens, zijn de heren wel de enige erfgenamen?
Al met al problemen genoeg die de meest absurde
situaties veroorzaken in de geweldige klucht met
een waterval aan grappen, waarmee het publiek
bedolven wordt.
Dit stuk wordt mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal sponsoren.
De première van “Tante Bella’s Beautysalon” is op
zaterdag 16 februari 2019 in dorpshuis “De Stobbe”
in Darp. Het begint om 20.00 uur en er is gezellige
stemmingsmuziek na afloop.
De entree bedraagt € 10,00 p.p.
(incl. één kop koffie/thee).

Een lichtpunt in deze meestal donkere dagen, waar
je voor een paar euro’s prachtige prijzen kunt winnen
o.a. een TAS VOL MET BOODSCHAPPEN.
Rollades, karbonades of wat lekkers bij de koffie.
Het samenstellen van deze prijzen wordt al jaren
verzorgd door K Leffers. Deze man weet precies wat
er leeft onder de mensen en waar behoefte aan is.
Nuttige waar van goede kwaliteit.
En val je buiten de prijzen, wat haast niet mogelijk is,
dan nog verzeker ik u een gezellige namiddag,
die je zomaar niet vergeet.
Want er zijn mensen die kijken naar deze middag
uit, kunnen haast niet wachten.
En dat is niet alleen om de prijzen, maar om de
gemoedelijke en relaxte sfeer.
Een perfecte manier om een drukke week van uw
schouders te laten vallen.
Ook u, nieuwe bewoner van ons dorp, of u die nog
nooit geweest is, kom eens langs, dit is een mooie
manier om kennis met u te maken en wij geven u
een kijkje in ons dorpse leven.
De organisatie is in handen van de vogelvereniging
Darp & omstreken. Maar lid van onze vereniging
hoef je niet te zijn, het hele dorp is van harte welkom.
Nieuwsgierig kom eens langs.
TOT ZIENS. Het bestuur.

Winterdip,.
Je voelt je koud triest
en het is guur.
Zin in gezelligheid
een praatje,
een lekker deuntje muziek.
Geen zin in koken?

Omdat we weggooien van eten zonde vinden
willen we graag weten met hoeveel
personen u komt. Opgeven kan bij:
De Stobbe tel: 06-27540092 (appen mag ook)
J. Boers tel: 341845.
Yvonne tel: 06-22713708 (appen mag ook)
redactie@darp-havelterberg-busselte

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek

Dan is dit misschien wel wat voor u. We starten in
2019 met een nieuw initiatief: Op een aantal
zondagen in de wintermaanden hebben we een
keertje:

Rondje zondag
Er is dan gelegenheid om een verhaaltje te
vertellen een demonstratie te geven, of een liedje
te komen zingen, je club of hobby te promoten, je
podiumangst te overwinnen, alles is mogelijk in
een rondje zondag. En wat veel belangrijker is:
gezelligheid en warmte. Een leuk gesprek met
elkaar! We beginnen met koffie en koek en de
lunch is elke keer weer anders en wordt verzorgd
door Corlinda
Vanaf 11 uur is dan iedereen, jong en oud van
harte welkom.

Zondag 27 januari ziet het programma
er als volgt uit:
Vanaf 11 uur is De Stobbe open en is iedereen
van harte welkom.
Wij beginnen met een kop koffie met cake, koek
of wat lekkers en rond de middag een kom eigen
gemaakte verse soep met een broodje ham of
kaas.
Voor de kids hebben wij ranja, chocomelk of
limonade met wat lekkers.
De film van Frans Ohm wordt met deze keer extra
nieuwe beelden vertoond voor de mensen die
hem nog niet gezien hebben of nog een keer
willen zien. Zowiezo al de moeite waard, prachtige
film.
Sjaak Pol zorgt voor het beeld en geluid. Als er
kinderen zijn die dit alles niets aan vinden, gaat
Hennie Schans wat leuks met ze doen!
Kosten voor deze activiteit zijn
€ 5,00 p. volw. en kind € 3,00.
Extra kom soep of broodje voor € 1,50
koffie met iets lekkers € 2,00.
Overige consumpties normaal tarief.

Van de ongelukkige val in De Stobbe is gelukkig
niets meer te merken. Weer even kwiek als altijd
loopt Corlinda van Visteren af en aan om het
iedereen naar de zin te maken. Nee, ze komt niet
uit Darp, maar is geboren in Wilhelminaoord en
heeft na veel omzwervingen haar thuis gevonden
in Steggerda. ”Onze Corlinda” is locatiebeheerder
van De Stobbe. Ook op deze woensdagmiddag
zijn het de biljarters die het dorpshuis gebruiken.
Opmerkingen en grappen ketst Corlinda met
humor terug.
Wanneer de biljarters zich op het spel storten,
kan zij even tijd vrijmaken om met mij te praten.
Wilde je als kind al in de horeca?
“Nou, toen ik 8 was, stond ik al bij mijn ouders
achter de bar. Dat was op die leeftijd niet altijd
leuk, maar het is wel de basis geweest voor later.
Vanaf mijn 15de heb ik altijd in de horeca
gewerkt. Ik wilde graag kok worden en dat ben ik
ook een hele tijd geweest. In Wapserveen werkte
ik in hotel/restaurant Onder de Linde. Dat was
hard aanpakken. Maar het echtpaar waar ik voor
werkte, waardeerde me. Ik ging soms met ze
stappen en zij betaalden mijn autorijlessen. Voor
wat hoort wat. Ik maakte daar lange dagen, maar
ik was nog jong en alleen en het deerde me niet
zo. Helaas konden mijn werkgevers het
restaurant gunstig verkopen en daardoor van hun
pensioen gaan genieten. Nog zo’n 3 jaar heb ik
voor de nieuwe eigenaren gewerkt, maar het
werd steeds minder mijn stijl. Ik ben er toen
uitgestapt. Toch is koken nog steeds mijn passie!”

Wat vindt je het leukst aan jouw werk?
Corlinda hoeft niet na te denken. “Het bezig zijn
met mensen”, antwoordt ze meteen. “Het contact
met allerlei verschillende mensen. Het koken is
nu niet de hoofdmoot en dat is wel jammer. Want
dat is echt mijn ding. Maar eens per maand kook
ik voor het eetcafé. Altijd met verse producten! En
voor de soos maak ik soms een stamppot buffet.
Dat is leuk om te doen,” zegt ze. Trouwens, de
heerlijke snert van Corlinda na de
nachtwandelingen is beroemd aan het worden in
Darp. Dat zullen heel wat wandelaars beamen!
Wat doe jij in je vrije tijd?
“Heerlijk met mijn hond wandelen. En zingen! Ik
heb twee jaar op zangles gezeten samen met
mijn schoonzusje. Heel erg leuk. Maar in een koor
meedoen, is moeilijk met mijn baan. Dat is één
van de nadelen van de horeca. Je kunt je in dit
werk niet op bepaalde tijden vastleggen voor een
vereniging of sport. Ik heb een tijd aan volleybal
gedaan, maar toen ze besloten op vrijdagavond
wedstrijden te gaan spelen, kon ik daar niet aan
meedoen. In Steenwijk heb ik basketbal gedaan.
En ik was best goed mag ik wel zeggen. Maar ja,
weer het probleem van vaste tijden.”
Aan welke alledaagse klussen heb jij een hekel?
“Aan weinig eigenlijk. Ja schoonmaken soms. Als
het heel laat geworden is met toneel of zo en dan
moeten we daarna nog anderhalf uur
schoonmaken…. ja dan vind ik het minder. Maar
eigenlijk vind ik alleen strijken niet leuk. Vroeger
streek ik alles, ook beddengoed en
spijkerbroeken, maar nu alleen het hoog nodige.”
“ Wel onderbroeken?” “Nee, natuurlijk niet!”
Welk gedrag van anderen irriteert jou?
Corlinda schiet in de lach en zegt: ”Alleen
wanneer mensen tegen me zeuren omdat ik een
sigaretje sta te roken. Maar verder eigenlijk
weinig. Ik denk dat ik veel kan hebben. En dat
men onderhand wel weet, dat ze alles met me
kunnen overleggen en ik veel goed vind. Er zijn
grenzen natuurlijk, maar hier in Darp hebben ze
die grens nog niet bereikt. Als je achter de bar
staat, vind ik dat je een soort code hebt. Wat je
hoort en meemaakt hou je voor je. Dat blijft achter
de bar.” Op de vraag of ze wel eens agressief
gedrag tegen haar gericht heeft ervaren,
antwoordt ze met: ”Nooit! Soms wel eens gezeur
over nog één drankje. Maar ik beslis of het de
laatste is.”
Waar maak je je zorgen over?
“Over het voortbestaan van niet alleen De
Stobbe, maar van alle buurthuizen in kleine
dorpen. De mensen zullen zich echt hard moeten
maken om de buurthuizen in stand te houden.
Want we willen dan wel de ouderen achter de
geraniums vandaan halen, maar als er geen
buurthuizen meer zijn, waar moeten zij dan heen?
Als je jong bent en nog auto kunt rijden, kun je het
elders zoeken. Maar onze biljarters zijn op leeftijd
en kunnen niet meer zo makkelijk ergens anders
gaan biljarten.

Wie zou jij graag eens willen ontmoeten?
“Die TV. kok Herman den Blijker! Hij kan
ontzettend goed koken en is gewoon leuk gek.
En hij probeert kinderen gezonder te leren eten
en meer gevoel voor smaak te ontwikkelen. Er
zijn wel andere koks, maar die doen zo
verheven. Zo boven alles staand. Daar hou ik
niet van. Waar ben je trots op?
“Op wat ik bereikt heb. Ik ben trots op mijn werk
en mijn huis en op wie ik geworden ben. Ik heb
hard moeten werken en veel moeten laten, maar
daar heb ik geen spijt van. Trots op mijn man en
onze twee dochters. En…. Ik heb nog dromen. Er
moet iets te dromen blijven! Ooit zou ik mijn eigen
bedrijf willen hebben! Een restaurantje, waar we
ook kunnen wonen en ik kan koken. Als die kans
zich voordoet, weet mijn man dat ik daar instap.”

Prijswinnaar puzzel september 2018.
Dini de Vries-Jetten
De oplossing was: Herfstbladeren

Fotowand in De Stobbe
Door: Frans Ohm

Welzijn MensenWerk heeft mij gevraagd een
fotowand in De Stobbe te maken waar onder andere
duidelijk in naar voren komt dat De Stobbe mede
door Darpers zelf is opgebouwd.
Daartoe ben ik op zoek naar foto’s waaruit dat blijkt.
Ik heb er drie, maar ben op zoek naar meer.
Bij mijn weten hebben de Darpers op drie momenten
hun handen uit de mouwen gestoken. In 1958 bij het
bouwrijp maken van de grond voor de
semipermanente kleuterschool annex dorpshuis, in
1984 bij de verbouwing aan de voorkant en in 1996
bij de (ver)bouw van de gymzaal.

Wie heeft nog meer foto’s over de (ver)bouw van het
buurthuis? Voordat het dorpshuis er was, fungeerde
de voetbalkantine als dorpshuis. Foto’s van De Keet
in zijn functie van dorpshuis en van Darpers die bezig
zijn met de (ver)bouw van De Keet zijn ook van harte
welkom.
U kunt een mailtje sturen naar: fransohm@gmail.com
of bel me even: 06-55371107 dan kom ik langs.
Alvast dank Frans Ohm

Foto links: bouwrijp maken grond in 1958
Foto’s onder: De verbouwing van de voorkant in 1984

