Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 10 April 2019

AGENDA
Jaarvergadering Dorpsgemeenschap

17 april 2019
Aanvang: 20.00 uur
Info: elders in dit blad

Van links naar rechts: Hennie Schans,, Christien De Jong en Joy van der Beek
Foto: Frans Ohm. Bron: Meppeler courant

DARP/ASSEN -De werkgroep “Trots op Darp” is winnaar
geworden van de DHV prijs 2018. De prijs is een beloning
voor de publicatie ‘Trots op Darp’ over 70 jaar
Wederopbouw van Darp. Niet alleen de vakjury verkoos
“Trots op Darp” tot winnaar, ook de publieksjury.
De werkgroep presenteerde ‘Trots op Darp’ begin juni 2018.
In de 68 pagina’s tellende publicatie, wordt stilgestaan bij de
historie van het ongetwijfeld meest besproken dorp binnen
de voormalige gemeente Havelte. In 1947 werd de eerste
steen gelegd voor ‘het nieuwe Darp’. Trots op Darp is een
naslagwerk vol feiten, foto’s, anekdotes en verhalen van
mannen en vrouwen die het verplichte vertrek bewust en van
dichtbij meegemaakt hebben.

Koningsdag 27 april
Vanaf 10.00 uur is
er voor alle kinderen
een leuk programma
op het praotplein
in Darp.

Feest DHB 2019 7,8,9, juni
De volgende uitgave is weer in september.
Als u wat te melden heeft over uw club,
vereniging of een verhaal of een foto wilt
delen, dan kunt u dat mailen of gewoon in
de brievenbus doen vóór 30 augustus!!
De adressen zijn: :
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp

Colofon
De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een
initiatief vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en
voor de inwoners van deze dorpen. De redactie
bestaat uit Yvonne Pleister en Joy van der Beek. De
vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de
krant met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met
- en is ook niet verantwoordelijk voor - de inhoud

De gewonnen 1.000 euro betekent een eerste aanzet
voor het samenstellen van een fotoboek met beelden van
Frans Ohm. De fotograaf heeft jaren foto’s gemaakt van
het Darper volksleven. De publieksprijs is een schilderij
van de Asser kunstenaar Henk Geertsma.
Het schilderij en de bijbehorende vuistbijlen krijgen een
plek in “De Stobbe”.
Oplage 410 stuks. Email: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl ook voor opgave advertenties

Een goed begin van 2018

Cast ‘t Olde Bessien schittert
in De Stobbe
Bron: Meppeler Courant.
Foto’s: Frans Ohm

De feestdagen liggen alweer ver achter ons en
2019 is ingeluid met veel goede voornemens.
Onze jeugd heeft dit fantastisch gedaan,
oudejaarsdag druk met rotjes en vuurpijlen en in
het nieuwe jaar stonden ze klaar met bezems. Iets
waar veel ouderen nog een voorbeeld aan kunnen
nemen.

De cast van toneelvereniging ’t Olde Bessien
heeft de uitvoeringen van de klucht
‘Tante Bella’s Beautysalon’ achter de rug.
Vrijdag 15 februari 2019 vond de traditioneel,
onder toeziend oog van de schooljeugd, de
generale repetitie plaats in dorpshuis De Stobbe,
zaterdag 16 februari was het tijd voor de première
van het stuk. Voor een volle zaal was het voor de
spelers een lust om te spelen.

Het publiek genoot en beloonde de mannen en
vrouwen van ’t Olde Bessien met een groot applaus.
Regisseur Erik Bakker en de spelers waren zeer
tevreden over het resultaat van maandenlang
repeteren. De souffleuse, Anita Gritter, had
zaterdagavond een makkie. De spelers zaten
allemaal goed in hun rol en hadden veel plezier bij
het spelen van het stuk.

DHV prijs voor werkgroep
“Trots op Darp!”
Door: Marion van Rijn

De werkgroep Trots op Darp heeft 17 maart 2019
de Publieksprijs en de jaarlijkse prijs gewonnen
van de Drents Historische Vereniging voor onze
publicatie Trots op Darp! Daar zijn we dan ook
super trots op.
De publicatie Trots op Darp werd 2 juni 2018 aan
de bevolking van Darp gepresenteerd in ons
mooie dorpshuis De Stobbe. Ten eerste kregen de
twee oudste inwoners van Darp de publicatie Trots
op Darp aangeboden.

Een bijzonder moment was dat. De
schoolkinderen vertelden over het prachtige
mozaïek dat ze aan het maken waren en uit volle
borst werd het dorpslied Ons kleine dorpje Darp,
gecomponeerd door Hans Ringenier
meegezongen. Een sketch, gemaakt door Jan
Boers zorgde dat we ook de komische kant van de
inwoners van Darp te horen kregen. De bijzondere
fototentoonstelling over Darp, met zoveel interesse
gemaakt door Frans Ohm, en de bijbehorende film
sprak de inwoners enorm aan. Menigeen heeft
deze film wel drie keer bekeken! De grote opkomst
van dorpsgenoten op die dag werd als een hele
eer ervaren door de werkgroepleden van Trots op
Darp. In die zelfde week kregen alle inwoners van
Darp een gratis exemplaar van het mooie kleurige
tijdschrift Trots op Darp in de brievenbus!
Een optrommelactie:(een initiatief van Femke
Heythekker) werd door de dorpsgemeenschap op
touw gezet om iedereen weer eens wakker te
schudden en te doen beseffen dat er alleen met
gezamenlijke inspanning een levendige
dorpssfeer ontstaat. Nieuwe plannen ontstonden
en vijf nieuwe werkgroepen gingen van start!
De publicatie Trots op Darp werd ook gezien en
gewaardeerd door andere partijen. De historie van

het oude Darp en de wederopbouw van het
nieuwe Darp hebben in twee Spikers (nummer 2
en 3 van 2018) van de Historische Vereniging
Havelte e.o. gestaan. Groot was de eer dat deze
twee verhalen ook in het Waardeel van de Drents
Historische Vereniging mochten verschijnen. Het
deel wederopbouw kwam zelfs in de prachtige
uitgave van het 100ste nummer! Daar was de
werkgroep natuurlijk al heel erg blij mee maar het
werd nog mooier!

Op 10 maart 2019 was in een radio uitzending van
RTV Drenthe te horen hoe Theo Spek hoogleraar
Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
van Groningen vertelde over de geschiedenis van
ons dorp. Het verdriet en het verlies van identiteit
van de mensen die in 1944 hun huis moesten
verlaten voor de bouw van het vliegveld van de
Duitsers. Maar ook de hernieuwde kracht om in
het nieuwe Darp weer een nieuw bestaan en een
nieuw dorpsgevoel op te bouwen!
Met een afvaardiging van de werkgroep zijn we op
17 maart naar de studio van RTV Drenthe
gereden. Het meemaken van zo’n radio uitzending
was al een hele leuke belevenis op zich. Eerst
werden de twee boeken besproken van de andere
twee genomineerden voor de DHV prijs en dat
maakte weer vreselijk onzeker. De nacht van
Byrman van Egbert Brink en Spitten voor de vijand
van Erik Dijkstra, zijn stuk voor stuk ook hele
interessante verhalen maar…
Onze publicatie Trots op Darp kreeg de
publieksprijs en de jaarlijkse prijs toegekend!
Daar zijn we hier in Darp natuurlijk vreselijk trots
op! Dank aan iedereen die ons heeft willen helpen.
Met elkaar kun je heel veel!

WERKGROEP HELPENDE HANDEN

Havelterberg Buurtpreventie
Door: Gerrie Vink

Sinds kort is er in Havelterberg een groep-app
gestart voor buurtpreventie. Bewoners uit
Havelterberg die ook op de groep willen, kunnen
zich opgegeven bij Gerrie Vink, Bisschopsbergweg
10, Havelterberg. De groep zal aangemeld worden
bij de gemeente, zodat ook de borden van
buurtpreventie geplaatst kunnen worden.
Tevens ben ik op zoek naar een mede-beheerder
van de groep.
Mvg, Gerrie Vink

Wat wil en wat doet deze werkgroep van Darp,
Havelterberg en Busselte?
Wij willen er zijn voor inwoners van onze dorpen
die graag hulp willen hebben of graag eens
bezoek willen hebben. De vraag voor hulp kan van
alles zijn. 'Hoe zoek ik contact met de gemeente of
kan ik een financiële ondersteuning aanvragen?'
'Kan iemand voor mij een nieuwe lamp indraaien'
of 'bij wie moet ik zijn voor de bel die kapot is?'
Het kan ook zijn dat iemand behoefte heeft aan
samen een wandeling maken, een spelletje spelen
of gewoon iemand die eens op de koffie komt, een
ritje in de omgeving of naar familiebezoek (dit
laatste tegen kilometervergoeding).
Of misschien heeft u een grotere klus. Dan kunnen
wij mee zoeken naar deze hulp.
Vanuit de gemeente Westerveld kregen wij de
mogelijkheid om financiële ondersteuning te
krijgen voor een project dat opgezet moet worden
vanuit de gedachte van onze werkgroep.
Hierover nadenkend kwamen wij bij het probleem
eenzaamheid uit. Als iemand eenzaam is dan
heeft die persoon eerder hulp nodig dan iemand
die veel contacten heeft.
Wij hebben een eerste opzet over dit onderwerp
ingediend en hebben hiervoor financiële
ondersteuning toegezegd gekregen. Over de
verdere uitwerking van het project gaan we aan
het werk. U zult hierover in de loop van het jaar
meer horen.
Heeft u ondertussen behoefte aan hulp of
gezelschap, dan kunt u iemand van onze
werkgroep bellen:
Jan Boers - 0521- 341845
Patricia Koppers - 06 83433606
Berlinda de Boer - 06 23880830
Eida Buitelaar - 06 30439312

DORPSGEMEENSCHAP
DARP / HAVELTERBERG / BUSSELTE

JAARVERGADERING 2018
Agenda voor de jaarvergadering van de vereniging
Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte.
Woensdag 17 april 2019, aanvang 20.00 uur, De Stobbe te Darp.
Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Opening en mededelingen
Verslag ledenvergadering 28 mei 2018
Jaarverslag 2017-2018
Financiën en verslag van de kascommissie, inclusief benoemen van de
kascommissie volgend jaar.
Begroting 2019 - 2020
Samenstelling bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit Berry Buitelaar,
Peter Koning, Yvonne Pleister en Hennie Schans. Anneke Keesman wordt door
het bestuur voorgedragen. Het bestuur bestaat dan uit 5 bestuursleden. Er zijn
daarnaast nog twee open plekken in het bestuur. Kandidaten kunnen zich voor
aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden melden.
Roept u maar
Sluiting jaarvergadering

PAUZE

Bescherming aangezicht van het dorp uit de wederopbouw
Dhr. Zwier van de gemeente Westerveld.
Mede naar aanleiding van de vorige ledenvergadering heeft de dorpsgemeenschap
ingesproken op het ontwerp bestemmingsplan dat voor het dorp Darp was
opgesteld. We hebben o.a. aandacht gevraagd voor de eerste woningen uit de
wederopbouw periode 1947-1949, zoals het behouden van het gevelbeeld van de
woningen en het straatbeeld uit de periode van de Wederopbouw. Dit zonder dat
modernisering van deze woning niet mogelijk zou zijn.
De gemeente licht toe welke ideeën zij hebben om de woningen uit de
wederopbouw periode te beschermen.
Iedereen is welkom. Indien er gestemd wordt, gebeurd dat uitsluitend door de leden.
Indien u nog geen lid bent, kunt u dit worden door zich aan te melden op de avond
zelf of bij een van de bestuursleden.

Minimabeleid Westerveld
Door: Paul van Os

Komt u in uw omgeving mensen tegen met een
laag inkomen, wilt u hen dan wijzen op de
mogelijkheden van het gemeentelijk
Minimabeleid?
Bijgaand daarom enkele linken in het
kader Minimabeleid in Westerveld:
Heeft u geen internet? Bel en informeer met
onderstaand telefoonnummer!
IGSD: Minimabeleid Westerveld
2019-brochure-minimabeleid-Westerveld!
IGSD: aanvraagformulieren Minimabeleid
Gemeente Westerveld:
Kwijtschelding_gemeentelijke_belastingen
Alleenstaand(e ouder):
€ 1071,70
Alleenstaande AOW:
€ 1199,45
Gehuwd/samenwonend:
€ 1531,00
1 of beiden AOW:
€ 1633,82
Voor 18/19/20-jarigen gelden lagere normen.
Voor info: Paul van Os Opbouwwerker

Werkdagen: ma, di, wo, do
p.v.os@welzijnmw.nl
Maandags 10.00-12.00 Dinsdags 16.00-17.00
T: 06 207 294 18
Postadres algemeen E:info@welzijnmw.nl
Postbus 191, 7940 AD Meppel T: 085 273 1444

Mantelzorgwaardering 2019 Westerveld
De mantelzorgwaardering kan van 15 april tot 31 mei
worden aangevraagd via:
www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld
schriftelijk via een aanmeldformulier, dat
telefonisch kan worden opgevraagd via het
Centraal Meldpunt van Welzijn Mensenwerk,
T 085 273 1427

Keukenliefde
Bron: Facebook

Blauwe of zwarte bessencake
Door: Yvonne Pleister

Ingrediënten:
275 gram tarwemeel
225 gram witte basterdsuiker
75 gram havermout en voor de garnering havermout
20 gram bakpoeder
2 eieren
200 ml. volle yoghurt
60 ml. zonnebloemolie
175 gram blauwe of zwarte bessen(kan ook uit de
diepvries, de bessen dan bevroren door het
deegmengsel)
Verwarm de oven op 190 graden. Vet een cakeblik
in met boter en wat bloem. Meng in de kom, het
meel, havermout, de suiker en bakpoeder. Meng in
een andere kom de eieren en yoghurt en de
zonnebloemolie een beetje luchtig.
Meng de verse bessen met wat bloem zodat ze niet
naar beneden zakken en meng ze voorzichtig door
het beslag. Giet het beslag in de cakeblik en
bestrooi het met havervlokken en zet het in de oven.
Bak de cake in 60 min. gaar. De eerste 30 minuten
op 190 graden en daarna 30 minuten op 160 graden

Gek op de horizon
Door: Zwaantina

De skyline
Waar dag en nacht elkaar ontmoeten,
zon en maan elkander groeten.
Waar sterke winden stoeien,
en schapenwolken groeien.
Daar waar de zon zakt in de zee,
neemt de betovering voor
iedereen wat anders mee.
Dichters vinden woorden,
zieners vinden zicht.
Astronomen willen verder,
een zwartkijker vind het licht.
De schilder ziet er leven,
de zieke vindt er hoop.
een kleuter vangt een sprookje
en ouderdom het licht na levensloop.
Zie hier, de prachtig weidse horizon, de brenger
van het licht, geeft mij ineens de woorden voor dit
klein gedicht.
En het is helemaal waar, ik ben groot fan van de
horizon. Maar die bedoel ik niet vandaag,
Ik ben namelijk ook helemaal gek van mijn Horizon
box, dat kleine zwarte kastje onder mijn tv. Dat
maakt van mij een tovenaar, geeft mij de
zelfbeschikking terug over wat ik op tv wil zien.
Ineens ben ik niet meer overgeleverd aan al die
reclameblokken en
‘BEN IK ZELF WEER BAAS.’
Want “gewoon” tv kijken is al lang geen prettige
ontspannende bezigheid meer. Drie/vier keer per
uur je vrijwillig laten manipuleren om maar vooral
tot aankopen over te gaan is niet mijn idee van
ontspannen tv kijken. Ik schiet er behoorlijk van in
de stress.
Komt er iets op tv waar ik voor ga zitten, ben je de
inleiding amper voorbij, volgt het eerste
reclameblok – een supermarkt met de wekelijkse
aanbieding die je vooral niet missen mag – een
Duits automerk die zijn eigen creatie de beste
vindt – een prachtige jongedame met hét middel
tegen jeuk – de postcodeloterij – en ja hoor, Jantje

Smit moet ook aan de bril – en dan die over
bekende frisdank die iets anders dan suiker in het
blikje doet, wat er dan wel in zit wordt niet verteld
maar de hoog bejaarde meneer die het net
gedronken heeft spettert van het scherm, als dat
maar goed gaat. Het kan mij allemaal niet schelen,
beter gezegd, ik wil het niet weten, ik wil het niet
zien.
Dus, ik schenk een bakkie koffie in, gaan intussen
even naar het kleinste kamertje, stop een wasje in
de machine en dan is het eerste reclameblok wel
voorbij, hoop ik.
De kracht van reclame is herhaling en helaas
weten ze dat bij de omroep ook, dus waar ik net
voor weggelopen ben komt zeker nog een keer of
tien voorbij. En wie daar dan weer gevoelig voor is
en de verleiding maar moeilijk kan weerstaan. Die
zie je later terug tussen de reclameblokken door
bij het programma “dubbeltje op zijn kant”. Daar
sta je dan te kijk voor heel het land, omdat je
kooplust groter was dan je portemonnee. Hoe
dieper je ellende hoe hoger de kijkcijfers Het is
aan mij niet besteed, en dat hoeft nu ook niet
meer, want nu heb ik de Horizon, zonder kijk ik
geen tv meer. Ik bedien de knoppen en de Horizon
doet het werk. Tv kijken zonder reclame maakt mij
ook binnenhuis groot fan van de horizon.

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek

Bij binnenkomst valt je oog er meteen op: het
prachtige halfronde aquarium met tropische vissen.
De trots van Jan Boers en dat is helemaal terecht.
Een schilderij kan hier niet tegenop. Nadat zijn
vrouw Lammie koffie heeft ingeschonken, vraag ik
Jan waar hij blij van wordt. Gegrinnik is zijn reactie
en met een brede lach verklaart hij eigenlijk altijd
vrolijk te zijn. Heel soms heeft hij wel eens een
sippe bui, maar dat heeft dan een reden. Echt
vrolijk wordt hij van zijn 5 kleinkinderen. Hij kan
trouwens enorm genieten van alle kleine kinderen!
Omdat die nog overal in kunnen geloven en zo
heerlijk spontaan zijn.
Wist je al vroeg wat je wilde worden?
“Nou nee, daar dacht ik van de week nog aan.
Eigenlijk heb ik dat nooit gehad. Ik had nooit het
idee zoals andere kinderen om politieagent te
worden of zo. Ik heb het mijn hele leven nooit
geweten. Het kwam gewoon op mijn pad. Ik zou
het nu nog niet weten. Ja, misschien boer! Als kind
hielp ik daar wel graag. Op de basisschool hier in

Darp aan de Ruiterweg vond ik het geweldig! Daar
heb ik genoten. Maar op de LTS vond ik het maar
zo zo. Ik ging naar de 4 jarige LTS in Meppel want
daar kreeg je het eerste jaar een kennismaking
met alle beroepsrichtingen. Echt geholpen heeft
het me niet. Ik heb van alles geleerd en daar heb
ik wel profijt van natuurlijk. Maar schilderen vond ik
niks en timmeren ook niet. Uiteindelijk heb ik maar
voor machinebankwerken gekozen.”
Was dat je eerste baan?
“Nee, machinebankwerken heb ik nooit gedaan.
Mijn eerste baan was bij rijwielfabriek Primarius in
Meppel. Niet lang, want ik was wispelturig. Ik heb
wat banen gehad! Ik ben visboer geworden,
gediplomeerd en wel. Ik werkte toen in Steenwijk
en Assen. Maar de leukste tijd voor mij was als
kraan / sjofel machinist bij bedrijf Moes. In Meppel
heb ik gewerkt aan de wijk Koedijkslanden. Mooi
werk was dat. Daar heb ik lang gewerkt. Maar toen
kwam de crisis en was ik mijn vaste baan kwijt. Op
een moeilijke leeftijd. Overal kreeg je te horen dat
je te oud was. Dat was een hele zware periode! Ik
pakte alles aan om aan de slag te blijven. We
hebben toen zelfs een snackwagen gehad naast
mijn woning. Slomp en Sjoerd werd de naam en
de slogan was al gauw: ”een knoert van Sjoerd!”
We hebben zelfs shirtjes met het opschrift Slomp
en Sjoerd gesponsord voor het derde team van
DVSV ! Berta van Buiten heeft de patatwagen
uiteindelijk gekocht. De voorloper van de huidige
cafetaria Het Buitenbeentje. Ook heb ik gewerkt bij
het zwembad, maar je werd aan het lijntje
gehouden. Een vaste aanstelling kreeg je niet.
Uiteindelijk ben ik aangesteld bij het recreatiepark
De Adelhof. De eigenaar was een boer die om
gezondheidsredenen terug was gekomen uit
Canada. Een hele fijne familie waar ik nog steeds
contact mee heb. Daar was ik verantwoordelijk
voor de reparaties en het onderhoud van het
terrein. In die tijd waren er veel asielzoekers
ondergebracht. Niet altijd makkelijk werk, maar
afwisselend en uitdagend.”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Vissen, maar op de ouderwetse manier. Met
eenvoudige hengels en niet met van dat dure
materiaal. Bij dat vissen heb ik tijd voor mezelf.
Dan kom je tot rust. En mijn aquarium is mijn
hobby. Elke zaterdag maak ik het goed schoon. Ja
ik heb veel hobby’s. De dag is soms te kort! Ik doe
vrijwilligerswerk en hou van tuinieren en muziek. Ik
speel al 20 jaar gitaar, maar ik kan het nog steeds
niet goed. En ik hou van zingen. Verder wandel en
fiets ik graag. En ik schrijf. In makkelijke,
eenvoudige, rijmende, dubbelzinnige woorden
probeer ik de mensen te raken en op de feiten te
drukken. Maar zonder ze kwaad te maken.”
Fijn dat Jan iedereen daar van laat meegenieten!
In ons krantje staan regelmatig gedichten van zijn
hand.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
“ Hier in het dorp voor Helpende Handen. Dan
breng je iemand naar het ziekenhuis of je wordt
gevraagd ergens mee te helpen. En ik zit in de
werkgroep Behoud Buurthuis. Via stichting Welzijn
heb ik al meer dan 3 jaar met gehandicapten
gefietst en gewandeld. Ik had zoiets nooit gedaan
en had geen idee wat me te wachten stond. In het
begin was dat wel even wennen. Maar als je ziet
hoe iemand ervan geniet en hoe fijn het voor zijn
vrouw is om even de zorg aan jou over te kunnen
laten, geeft dat een goed gevoel. Met de eerste
man waarmee ik ben gaan fietsen heb ik een
goede band opgebouwd. Daar kon ik mee praten.
Maar de tweede zat in zijn elektrische rolstoel, kon
niet spreken en moest gevoerd worden. Dan liep ik
langs het kanaal of naar de paarden, maar je
merkte niet of hij er plezier in had. Dat was dan
een zware middag hoor! Daarna ben ik met
iemand gaan wandelen en toen dat niet meer ging,
zijn we gaan duofietsen. Met mijn vrouw samen
doen we vrijwilligerswerk voor het Prinses Beatrix
Spierfonds. We beheren een aangepast
vakantiehuisje in Frederiksoord. Ontvangen de
gasten, zorgen ervoor dat het schoon is en dat de
boel blijft draaien.
Echt leuk werk en je bouwt met sommige gasten
die vaak terugkeren een relatie op.
Wat lees jij graag?
“Vroeger heb ik enorm veel gelezen. Hele dikke
boeken verslond ik. Als klein jochie al las ik graag
en veel. Ik kon diep ontroerd zijn door een boek. Ik
heb pas het boek van Frank Westerman gelezen:
De Graanrepubliek. Over de periode van minister
Mansholt.(Frank Westerman gaat de tekst
schrijven bij het fotoboek van Frans Ohm over
Darp.) Wel interessant! Maar nu hou ik meer van
korte verhalen en gedichten. Ik lees wel iedere
dag de krant. En kijk graag naar documentaires op
de tv. Reisverslagen en natuurfilms kunnen me
erg boeien. Een programma als Keuringsdienst
Van Waarde vind ik geweldig. En sport natuurlijk.
Vroeger heb ik gevoetbald en voetbalwedstrijden
bekijk ik graag.
Waar kun je slecht tegen?
“Ja, tegen domme praat. En dan kan ik te snel iets
zeggen. Soms zijn er mensen die werken op mij
als een rode lap op een stier. Waardoor? Door hun
houding hoofdzakelijk. Dan kan ik ze helemaal
verkeerd beoordelen. Ik heb wel iemand gehad die
achteraf een prima vent bleek te zijn. En dat heb ik
toen ook gezegd.”
Jans vrouw interrumpeert met: “Jan heeft het hart
op de tong! En zijn jongste kleinzoon is net zo.”
Daar moet Jan om lachen en hij geeft toe, dat hij
er wel eens iets te snel roept en er dan op zijn
knieën naar toe moet om het goed te maken. Maar
zijn grootste ergernis is ONRECHT. Hij heeft een
aantal keren in een situatie gezeten, waarin hij
vond dat mensen onrechtvaardig behandeld

werden. En dan moest hij daar gewoon wat van
zeggen. Dat kon hij niet zo laten passeren ook al
werd het hem kwalijk genomen.
Wanneer heb jij jezelf overtroffen?
“Ik overtref mezelf elke dag” antwoordt Jan met
een brede grijns. Een kort en krachtig antwoord.
Waar ben je trots op?
“ Op mijn vrouw, omdat we zo lekker kunnen
kibbelen. Op mijn kinderen en mijn kleinkinderen
en op mijn schoondochters niet te vergeten. Op
mijn nageslacht! Ze doen het goed en dáár ben ik
trots op. Ik ben een gelukkig man en heb niks te
klagen.”
Wat wil jij jouw kleinkinderen meegeven?
“Wees goed en aardig voor een ander. Dan komt
het vanzelf goed. Meer hoef ik ze niet te vertellen.
Nou ja, misschien dat ze moeten nadenken vóór
ze er iets uitflappen. Maar hoor wie het zegt!”
Jan Boers is een goed voorbeeld voor zijn
kleinkinderen. Hij is betrokken bij anderen en helpt
als hij dat even kan. Verder gaat het
dorpsgebeuren hem aan het hart. Jan staat altijd
klaar om iets mee te helpen organiseren. Darp kan
blij zijn met zo’n inwoner!

Jeugd in hun doen…
Damian en Niek Leffers
vertellen….
De twee broers vertellen dat ze vorig jaar samen
in mei een weekje weg zijn geweest naar Ibiza.
Dat beviel goed en dit jaar gaan ze er samen met
een neef heen. Maar in de zomervakantie gaan ze
elk met hun
eigen
vriendengroep
naar Turkije.
Damian is 23 en
heeft op de
Eekeringe een
kaderopleiding
in de
administratieve
kant afgemaakt,
maar koos voor
de bouw. Hij
heeft nu al bijna
3 jaar een baan
bij Trebbe bouw.
Niek is 19, heeft
op het Drenthe
college zijn
diploma
ondernemen
gehaald, werkt
nu 4 dagen bij
Eikenaar in
Meppel en gaat
nog één dag per
week naar
school. Beiden
hebben hun rijbewijs op zak en zijn de trotse
bezitters van een auto. Ze zijn geboren en
getogen in Darp en willen daar alle twee graag
blijven wonen. Gewoon, omdat hun familie en
vrienden hier wonen. En het een fijn dorp is. Maar
ja, of er een huisje vrij komt? Zo simpel is het niet.
Er is hier niet veel plek meer. Daarom sparen ze
voor het kopen van een huis. Nou ja, ze hebben
ook geld over voor vakantie en natuurlijk ook om
uit te gaan. De broers komen als dikke vrienden
over. Hebben ze nooit ruzie? Vroeger wel, maar
dat heb je met broers en zussen. Nu gaat het
steeds beter. Aan de basisschool in Darp hebben
ze beiden goede herinneringen. Gym,
buitenspelen, hutten bouwen in het bos en
natuurlijk de driedaagse schoolreisjes. Op de fiets.
naar een camping waar ouders voor het eten
zorgden. Hun moeder hielp daar ook bij. Als kind
hebben ze in De Stobbe op een timmerclub
gezeten en pizza’s gebakken op de kookclub. En
later was er de soos voor jongeren waar ze af en

toe een leuk feest hadden. Het eerste bijbaantje
was voor Damian werken bij C 1000 in Steenwijk.
Niek ging bootjes verhuren in Giethoorn. Met veel
Chinezen als klant! Wat ze in hun vrije tijd doen?
“ Veel werken,” reageert Damian. Bij mijn opa
klussen en daar leer ik veel van. Vroeger zat ik
vaak achter mijn PlayStation. Daar was ik
verslaafd aan. Dan moest ik naar bed en speelde
ik stiekem met een vriendje. Maar dan hoorden ze
me praten. Dus dat viel op en dan waren mijn
ouders boos. Nu doe ik nog af en toe een spelletje
op de computer. Ook Niek zit soms te gamen. Hun
jeugdverslaving hebben ze gelukkig achter zich
gelaten. “Ach ja,
je wordt ouder “,
verklaren de
broers. ”En we
moeten nu vroeg
op!” Soms gaan
ze poolen in
Steenwijk of met
vrienden naar
Amsterdam. En
regelmatig wat
drinken in De
Keet. Maar de
meeste vrije tijd
gaat naar hun
hobby voetbal.
Ze spelen al
vanaf heel jong
voetbal in Darp.
Nu zitten ze in
het eerste elftal
van DVSV. En
dat draait goed!
Zo goed dat ze
met een volle
bus naar een
uitwedstrijd
gaan. Oude
tijden herleven. Hun team staat op de tweede
plaats! Het betekent wel 2 x per week trainen en
op zondag spelen. Maar het is een goed elftal en
ze hebben veel plezier met elkaar. Zo te horen zijn
de broers dik tevreden met hun leven en genieten
ze van hun sport.
Damian en Niek, veel succes met voetballen.
Zet je beste beentje voor!

NL Doet!
Door: Berry Buitelaar
Foto”s: Frans Ohm

Tijdens NL doet hebben we de
crossbaan opgeknapt. Om een
veilige omloop te krijgen is de
tussenruimte tussen de buizen
opgevuld en een aantal putten
gedeeltelijk dicht gemaakt. En
op andere plaatsen zijn ze juist
verbreed en hoger gemaakt.
Gelijktijdig zijn een aantal
vrijwilligers druk geweest met
het ruimen van takken en
bladeren.
‘s Middags was het eindelijk
zover dat de baan officieel in
gebruik genomen. kon worden
Erwin Buitelaar heeft met een
aantal enthousiaste crossers
een clinic gedaan, waarbij
voorop stond veiligheid,
controle over je fiets, balans en
goed kunnen remmen. Na wat
oefeningen op het schoolplein

was het tijd
voor het terrein.
Voor een
aantal was dit
gesneden koek
en voor andere
best wel eng.
Voor de
begeleiders
was het ook
een behoorlijke
conditietraining
(er was er een
die liep een
ronde 37
seconden
blank)
Na diverse
hindernissen voor en achteruit
genomen te hebben, was het
tijd voor de finaleronde die
iedereen perfect heeft afgelegd.

Toen was het tijd voor een
versnapering en een sportdrank
uit hun nieuwe bidon.

Berichten uit de bos
“Door de bomen het bos niet meer zien”
‘door te veel op details (de bomen) te letten, het geheel
(het bos) niet meer zien.’.

Door: Emma van de Berg

Elk vogeltje zingt zoals 'ie gebekt is, nou,
spreeuwen maken daar wel een avontuur van: een
raaf bij mij in de tuin?! En, ook een keer: die hen
van de overburen zit toch niet op m'n dak? Ik gun
het ze dan ook dat hun jongen straks uitgevlogen
zijn op het moment dat de gierzwaluwen
terugkomen uit Afrika. Als de natuur een duidelijk
ritme heeft, lukt dat precies. Vorig jaar dus niet.
Meestal winnen de zwaluwen dit gevecht om
hetzelfde nest, toch mepte de spreeuw in de
dakgoot naast mij de zwaluw eruit. Die lag
vervolgens even voor pampus op de oprit.
Nog meer verrassingen, voor mij tenminste: de
Ruiter-bomen-weg, wat een verandering!
Aan de Dorpskant wandelend viel mij op dat de
veer op de foto het wel heel lang uithoudt in de
lucht zonder vogellijf. Na storm, regens, hagel en
sneeuw dwarrelt 'ie na maanden! nog met een
minieme verstrengeling aan hetzelfde takje.
De pimpelmezen die de vorige keer in de nestkast
aan mijn garage broedden, kregen vijf uitvliegers.
Ik keek net op dat moment die kant uit. Toen de
vierde z'n koppie naar buiten stak, draalde hij net
wat te lang om nog door te zetten en belandde
prompt in de regenton. Oeps! Snel viste ik 'm op
en zette Pim bovenop de nestkast, prompt viel 'ie
weer in de ton. Nou, dat heeft niet veel om 't lijf als
't nat is, die kleine stond te waggelen in de zon,
maar goed dat het niet zo hard waaide. Weer
opgedroogd nam ik 'm op m'n hand en na een
tijdje reageerden snaveltje en oogjes al wat
stoerder. Wat is dat toch leuk als een vogel je
aankijkt. De rest van de familie mees zat in de
boom hiernaast, na wat op en neer gefladder op
mijn bewegende arm durfde Pim het aan en
vertrouwde z'n vleugels, die deden het!

Door: Yvonne Pleister
Bron: Roelof Timmer

Vele mensen vragen zich misschien af,
waarom zijn er zoveel bomen gekapt?
De Letterzetter is de boosdoener. Het is een klein
kevertje die zich nestelt op verzwakte bomen,
(waarvan droogte en of storm vaak de oorzaak van
is) en uiteindelijk krijg je kaalslag en moeten ze
gekapt worden. Ze zitten o.a. in fijnsparbossen
Letterzetters boren een gaatje in de schors van een
fijnspar en lokken er een vrouwtje naartoe met een
soort lokstof. Het mannetje paart met het vrouwtje,
waarna het vrouwtje een gangetje graaft en haar
eitjes elders onder het schors afzet. Als de eitjes
uitkomen, vreten de larven zich een weg (een
gangetje dwars op het gangetje van de moeder) door
het hout. Op deze manier wordt de sapstroom van
de boom afgebroken en de boom sterft langzaam af.
Het afsterven zie je vaak al snel in de toppen van de
bomen, die worden het eerste kaal. Maar het is ook
heel goed te zien aan de schors. Eerst zijn het kleine
gaatjes, die vaak al snel groter worden omdat
spechten ze open hakken. De plakken schors vallen
er af en het eindigt met hele kale bomen. Als de
larven volgroeid zijn, boren ze zich een weg naar
buiten en gaan naar de volgende boom.
Maar het goede nieuws is vanaf mei worden op de
kale plek langs het voormalige fietspad
walnotenbomen en zoete bes geplant. En midden in
het vitensgebied komen Douglas bomen.
Dus dat wordt in de toekomst walnoten rapen!

Hupsakee weg ermee

Klein.

Door: zwaantina

Door: Jan Boers

Het zal u niet zijn ontgaan, het klimaat slaat op
hol. Wij mensen zijn oorzaak van deze noodkreet
van de Aarde. We gebruiken en produceren te
vaak te veel. Dat vraagt om drastische
maatregelen en heel veel geld. Daarvoor moeten
we razend snel van het gas af, de auto moet aan
de stekker, en nog veel meer recyclen dan we al
deden. Een beetje betrokken burger doet er dan
ook graag aan mee. Met drie afvalbakken naast
het huis, het wel bekende oud papier, een pasje
voor het afvalstation, de bak voor overbodige
kleding, glas - kleine apparaten - batterijen, en de
frituurvetbak moet het al raar gaan wil je de
gebruikte handel en wandel niet kwijt kunnen.
Je moet er natuurlijk nog wel wat voor doen.
Sorteren is een dagelijkse bezigheid geworden,
maar ben je het eenmaal gewend stelt het
allemaal niet zo veel voor.
Nou ja, behalve dan met de frituurpan, want ik durf
wel te bekennen dat ik een vreselijke hekel heb
aan verversen van het frituurvet. Zeker in de
winter, want dan wordt het oude vet gebruik om
eigenhandig mezenbollen te maken zodat onze
kleine gevederde vriendjes er ook van mee
kunnen genieten en ik weer van de vogels als ze
met de hele familie komen ontbijten.
Ondanks dat altijd weer blij als die kliederzooi
weer aan kant is.
Maar dat ik hier weer eens veel te moeilijk over
doe, bleek wel toen ik het overschot aan vet keurig
in de daarvoor bestemde gele bak wilde
deponeren. In de afvalbak lag namelijk een goed
gevulde frituurpan. Hupsakee weg ermee!
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Een ideetje voor de volgende keer misschien.

Wat erg als jij jezelf zo naar beneden haalt.
De troep die je maakt voor een ander achterlaat.
Heb je dan geen eergevoel
ga je liever op je smoel.
Je dumpt het in het bos, dan ben je het kwijt,
aan een ander heb je schijt.
Wel stiekem natuurlijk, en in het donker als het
kan, want je bent een stoere man.
Dorpsbewoners interesseren je niet,
je bent een hele piet.
De natuur die deert je niet,
want je ziet de waarde niet.
Wat je kwijt wil pleur je om je heen,
gelukkig ben je daarin bijna alleen.
Toch veroordeel ik je niet, maar kijk toch eens om
je heen, als dit nauw eens verdween?
Ik weet, het is moeilijk te bevatten,
haast niet in te schatten.
Maar probeer je is in te leven,
want de natuur dat is een zegen.
Je bent er zelf ook een deeltje van ,
gedraag je, dan ben je een man.

Door: Jan Boers

De weg
Je hart zal je leiden,
naar de weg die je moet gaan,
blijf er naar luisteren,
dan zal zonder spijt
je eindbestemming
worden bereikt.

Vogelvereniging Darp e.o.

Klaverjassen

Door: Jan Boers

Door: Jan Boers
Foto: Frans Ohm

De prijzen zijn weer gevallen.
Zaterdag 2 maart 2019 was het weer zo ver, het
rad van fortuin bepaalde wie er dit jaar met de
prijzen naar huis gingen.
Prachtige prijzen waren er weer te winnen, onze
manager inkoop had zichzelf weer overtroffen.
Een beetje vogelvereniging heeft toch wel zo’n man
nodig.
Vaak zijn het de zelfde mensen die altijd geluk
hebben, maar dit jaar was het anders.
Ikzelf nooit zo gelukkig, en een naamgenoot van
mij, we wonnen nu de ene prijs na de andere, ook
de mensen die bij mij in de buurt stonden verging
het al net zo.
Een rancher uit Uffelte kwam wat later, ging bij ons
staan en won maar liefst even twee grote tassen
vol met boodschappen.
Een soort magisch veld hing er bij ons in die hoek
van de bar, dit en het kan haast niet anders,
veroorzaakt door een gelukspoppetje mee
gekregen van mijn vrouw.
Ik zei nog tegen der ie bint niet goed daar geleuf ie
toch niet in, stop nauw maar ie de bueze zeg ze,
dan spreek ik oe vannaumt wel weer.
Ik was wat chagrijnig toen kwam, maar ben met
een bic smile weer naar huus gaon, voelde me
zelfs iets verheven.
Zou er dan toch meer wezen waar wij geen weet
van hebben, misschien wel.
Allen die aanwezig waren, namens het bestuur
bedankt voor uw komst en tot het volgende jaar.

De klaverjasclub Darp hoopt het komend seizoen
haar 40 jarig jubileum te vieren.
Om dit mogelijk te maken zijn ze nog op zoek naar
nieuwe leden.
Er wordt gekaart in de wintermaanden op de
maandagavond.
De avond begint rond 8 uur en eindigt rond half 11.
Dus beste mensen zin in een kaartje leggen
geef je dan nu op bij Jan Jetten Tel:0521-341813.
Ook u die hier pas is komen wonen u bent van
harte welkom, schroom niet, de vereniging is er
echt mee geholpen.
Graag tot ziens in De Stobbe, doen!

Aswoensdag
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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
lekkere cake verloot!

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 10 April 2019

Dartvereniging
Tijdens het seizoen van half september tot half maart, iedere
dinsdag en/of woensdagavond van 20.00 uur tot ongeveer
22.30 uur in ’t Buitenbeentje. Meer informatie bij Vincent Struik
06-29160726

Line-Dance onder leiding van Ellen Mulder is
op maandagavond: kinderen t/m 12 jaar van
18.00-19.00 en de demogroep van 19.30-21.45.
Op dinsdagavond volwassenen van 19.45-22.00
Meer info bij Marjolijn Kruimer 0522-254518

Werkgroepen Darp/Busselte:
Helpende handen, Jan Boers tel: 341845
Verkeer, Joy van der Beek tel: 340445
Zwerfvuil: G. van Es 344926

Wist u dat u in de Stobbe ook
•
uw verjaardag kan vieren
•
•
•
•

uw trouwerij kan houden
een vergadering kan beleggen
gezellig wat kan drinken
ruimte kan huren voor een activiteit

Schietvereniging om de veertien dagen. Op
de dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep
tot april. Meer info: Edward Voorn tel. 341122.
Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 –
12.00 uur is de schilderclub actief. Voor
informatie kunt u terecht bij
Nico Biegstraaten tel. 342373 of
Janna Bosman tel. 342248.

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe

55+ soos Iedere eerste woensdag van de

Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en woensdagmiddag

maand van 14.15 – 16.15 uur vanaf september
tot mei.
Voor meer informatie Marry Tuit tel. 341663.

vanaf 13.00 uur. Meer informatie bij Jaap de Boer, Schoolweg
10, Darp.

Toneelvereniging ”Olde Bessie” oefent
10.30 uur tot 11.30 uur onder begeleiding van Nicolette Berk.
Meer informatie bij Jannie Ems tel. 341926.

iedere donderdagavond om 20.00 uur. Voor
meer info kun je bellen met
Ingrid de Vos, tel 342168.

Klaverjasclub iedere week op maandagavond van 20.00 –

Volksdansen Onder begeleiding van

22.00 uur. Voor meer informatie kun je bellen met Jan Jetten
tel. 341813.

Willy Pleister op vrijdagmorgen van 10.00 tot
11.15 uur. Meer info bij Marry Scheper
tel. 342353.

Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 . vanaf september

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

