Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Let Op!

Jaargang: 10 september 2019

Deze krant bevat inlegformulier met belangrijke info!

Ja, ja het is weer zover, de zomer maakt zo
zachtjes aan plaats voor de herfst. Dat betekent ook
dat de verenigingen weer zijn begonnen en de
activiteiten weer gaan plaats vinden. We hebben
dankzij de verhalenvertellers en ook de
geïnterviewden weer een boeiend (tenminste dat
hopen wij dan maar) krantje kunnen maken. Er staat
ook weer voor de puzzelaars onder ons een puzzel
in. Succes! De oplossing van de puzzel uit het
krantje van april was:
“Vrolijk Paasfeest”. Gwen van Doorm heeft
inmiddels de cake ontvangen.

28 sep. Burendag
Dorpshuis De Stobbe

Aanvang

9:15 uur

26 okt. Nacht van de Nacht
Dorpshuis De Stobbe

Aanvang
Vertrek

19:00 uur
19:30 uur

Prikken in en rondom Darp
Elke 3e zaterdag van de maand
Dorpshuis De Stobbe
Aanvang

9:15 uur

Eetcafé in De Stobbe
Elke 3e donderdag van de maand
Gezellig samen eten in De Stobbe! Om de prijs hoeft u
het niet te laten, want een menu kost slechts € 10,50
per persoon.
Elke maand is er op een donderdag gelegenheid om
gezellig samen met dorpsgenoten te eten en bij te
praten. Het diner begint om 17:30 uur
Graag 1 week van te voren opgeven op nummer:
085-2731432 of 06- 27540092

Data Oud papier
(vrijdagavond vanaf 17:00 uur)
De volgende uitgave is in december. Als je wat te
melden hebt over jouw club, vereniging of je hebt een
verhaal of een foto met ons te delen, dan kun je dat
mailen of gewoon in de brievenbus doen vóór
7 december 2019.
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
en Emma v.d Berg

18 oktober 2019
29 november 2019
10 januari
2020
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

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

Beste buurtbewoners,

U komt toch ook?

De gemeente Westerveld werkt graag samen met
haar partners en inwoners aan de toekomst van de
gemeente. In de afgelopen maanden heeft u ons
vast wel ergens zien staan met onze campagnekar
van ‘Westerveld Natuurlijk’. We hebben via een
uitgebreide tour door de gemeente bijna 1.400
inwoners gesproken en veel informatie verzameld.

In september en oktober organiseren wij vier
avonden voor de verenigingen en inwoners van de
gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de
avonden en welke dorpen op welke avond welkom
zijn. Tijdens deze avond bent u als inwoners en/of
verenigingen van harte uitgenodigd om met ons
mee te denken. Het beloven boeiende, actieve
avonden te worden!

Vanaf september praten we graag met u door over
de opgehaalde informatie. We delen graag met u
wat de inwoners aan ons teruggaven.

Gebied : Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek,
Uffelte, Havelterberg, Darp en Havelte

Met de opgehaalde informatie gaan we op zoek
naar concrete afspraken waar gemeente en
inwoners de komende drie tot vijf jaar mee aan de
slag kunnen. Deze punten leggen we vast in
Samenlevingsakkoorden met de thema’s
Duurzaamheid, Economie en Sociaal. Verder willen
we met u nadenken over de toekomst van de
gemeente Westerveld in het algemeen voor de
komende vijf tot tien jaar.
U kent de gemeente en weet wat er in uw omgeving
speelt en wat voor u belangrijk is. Kortom, uw hulp
is meer dan welkom!

Datum: Maandag
Tijd:
Plaats:

30 september 2019

19:30 – 22:00 uur
Ons Dorpshuis
Linthorst Homanstraat 14
Wilhelminaoord

maar ja dat kan nu dus ook niet meer. Ach ik snap
het ook wel, straks worden ze boos. Maar ik
vermaak me zo ook heel goed hoor! Ooo katten die
zijn leuk, wil ik ook zo graag achteraan hollen, en
eekhoorns, och kon ik maar in de boom klimmen
dan kon ik met ze spelen.
Laatst zat er een kat op de schutting. Wauwwwww,
ik blaffen en springen, zoo gaaf joh! Maar ja toen
sprong de kat er aan de andere kant weer af,
jammer ik snap het niet, vond het gewoon zo leuk...
Nou ik kan nog zoveel vertellen, maar nu stop ik
ermee, het zo mooi weer, ik ga eens even kijken of
er nog wat te beleven is in de tuin.
Doei allemaal!!!!
Groetjes Sara

Door: Kim Baaiman

Hallo allemaal!
Ik ben Sara en ik wil toch eens even wat vertellen.
Vorig jaar ben ik hier komen wonen. Ik vind het hier
zoooooooooooo leuk joh, niet normaal zo leuk!
Ik woonde eerst helemaal in Griekenland, maar
daar leefde ik op straat en moest altijd goed zoeken
naar eten en drinken en soms had ik best wel
honger en had ik het koud, omdat ik buiten moest
slapen.
Nu krijg ik wel 2 keer op een dag lekker eten en
tussendoor zelfs nog wat lekkers mjammmmmm.
Ook heb ik allemaal zachte mandjes in huis waar ik
lekker kan slapen, Ow en weet je?? Ik mag gewoon
op de bank liggen! Geweldig he?
Ben zo blij, ja ja ja de hele dag door ben ik blij, ben
graag buiten in de tuin en dan speel ik zo graag.
Mijn favoriete spelletje is voetballen! Echt helemaal
top is dat! Met mijn snuit rol ik de bal vooruit en dan
ga ik keihard rennen.
Met tennisballetjes spelen is ook leuk, die gooi ik in
de lucht en dan pak ik hem weer en ren ik keihard
rondjes met de bal. Ook ga ik wel eens stiekem in
de tuin graven.... Dat mag dus niet, maar ja dat is
zoo leuk, altijd word ik weer betrapt, zo raar, dat
snap ik echt niet..
Wandelen is wel echt het aller aller gaafste! In het
begin liep ik nog wel eens los, ben toen in een
weiland gerend naar de paarden en ik wou met ze
spelen. Heb rondjes om ze heen gerend en keihard
geblaft, maar ze bleven gewoon maar
staan...jammer. Maar nu mag ik nooit meer los. Vind
het ook zo leuk om achter fietsers aan te rennen en
ze in hun enkels te pakken. Geweldig spelletje,

Jeugd in hun doen
Kelly Wietsma vertelt..
Door: Joy van der Beek

Sinds maart woont Kelly
weer in Darp. Voor haar
studie woonde ze jaren met
veel plezier op kamers in
Groningen, maar ze kon in
Steenwijk een stage krijgen.
Dus lag het voor de hand,
dat ze fijn thuis ging wonen.
Nog even en dan is ze klaar
als gediplomeerd
verloskundige! Al heel jong
wist ze dat ze iets met
baby’s wilde gaan doen.
Toen ze haar VWO diploma
behaalde, twijfelde Kelly of
ze toch niet gewoon
geneeskunde zou gaan
doen. Maar haar hart lag bij
de verloskunde. En daar
heeft ze heel veel moeite
voor gedaan, want het is
een zware studie. Gelukkig is Kelly een echte
doorzetter! Ze heeft een fijne jeugd gehad in Darp.
Op school zat ze in een kleine klas met 5 kinderen.
En Kelly was lang het enige meisje. Met thuis een
broertje en alleen neefjes in de familie heeft ze goed
leren opkomen voor zichzelf. Ze vertelt over de
kook- en bak club en over line dance waar ze lang
op zat. Vanaf haar tiende voetbalt ze bij DVSV. Toen
als de jongste en de kleinste. Ondanks haar studie
in Groningen is ze in Darp blijven voetballen. Nu
met een zevental meiden op vrijdagavond. Volgend
seizoen gaan ze samenwerken met het
vrouwenteam van Steenwijker Boys. Die spelen op
zaterdag en komen spelers tekort, dan kunnen de
teams elkaar helpen. Het voordeel van opgroeien in
Darp is volgens Kelly dat je vrienden voor jou
opkomen en jij voor hen. Het is een heel hecht dorp
en dat is erg prettig. Vanaf september moet Kelly
nog 9 weken stage lopen bij een praktijk in
Wolvega. Ze hoopt in december beëdigd te worden
als verloskundige. En dan op zoek naar werk in een
praktijk om ervaring op te doen. Ook in

het ziekenhuis van Heerenveen zou ze graag willen
werken. Daar heeft ze stage gedaan en ze vond het
daar veel leuker dan in andere ziekenhuizen. Een
combinatie van beiden zou helemaal fijn zijn. Eerst
maar afstuderen en dan op zoek naar een werkplek.
Natuurlijk moet je in de buurt
van je werk wonen. En heb
je een auto nodig om zo
vlug mogelijk ter plekke te
zijn! Dat autootje heeft ze
voor haar stages al moeten
kopen. Wat haar zorgen
baart, is dat thuisbevallingen
minder worden. Het zou
jammer zijn als bevallingen
alleen in ziekenhuizen
zouden plaats vinden. Het
wordt dan wel heel medisch
allemaal volgens haar.
Kelly gaat in de vakantie
samen met een vriendin drie
weken op een camping
werken als recreatie werker.
Dat doet ze sinds het begin
van haar studie. Daarvoor
heeft ze 4 jaar in Hofmans
Vertellingen gewerkt in de
bediening, voor - en nagerechten maken, afwassen
en hotelkamers schoonmaken etc. Met haar vriend
die in Steenwijk woont, gaat ze na het campingwerk
kort op vakantie in Nederland. Ze moet namelijk
geld reserveren voor haar uitrusting als
verloskundige. Infuus apparatuur, tas met zuurstof
fles, beademingsapparatuur, hechtset etc. moeten
aangeschaft worden vóór ze kan beginnen. Het is
mooi om te horen hoe gemotiveerd Kelly is. Niet
iedereen weet al zo vroeg welke richting hij of zij uit
wil. Kelly heeft haar passie waar kunnen maken
door er heel hard voor te werken. Dat ze een
duidelijk doel voor ogen had, heeft daar zeker bij
geholpen. “Je moet er wel wat voor doen, anders
kom je er niet”, zegt ze. “En misschien is het leuk
om te weten dat ik zelfstandig al 61 baby’s heb
gehaald!” Kelly straalt als ze dat vertelt. En terecht,
het is het mooiste werk dat je je kunt voorstellen.
We wensen Kelly een hele mooie werkplek toe. Een
beetje in de buurt van Darp zou mooi zijn!

Berichten uit het bos
Door: Emma van den Berg

Daar was de bus, de andere twee mensen stapten
de bus in, de vrouw straalde en keek nog even
verbaasd om.

Zaterdag 28 september 2019

De schaduwspin
De bushalte, daar zou ze heen gaan. Opgeruimd
leiden haar poten het harige lijf de weg, onderweg
af en toe wat danspasjes van je diele da diedel
diedel die, hup, poot achter over die andere poot, de
laatste een slingertje in de lucht.
Mmmm wat rook die bosgrond hier toch heerlijk,
zo... ja hoe kun je het noemen?
Drie mensen stonden te wachten op de bus, ze kon
dus kiezen. Die kleine donkere dame had een hele
kleine schaduw zag de spin, een uitdaging!
Voorzichtig kroop ze in de richting van de vrouw,
wat was het toch heerlijk onzichtbaar te zijn en
ruiken konden ze haar ook niet, al liet spinnewitz
een super wind. Ze had zin om te zingen, en ja hoor
daar ging ze al:
“regen, regen wat heb je er op tegen, als je lekker
onder dakje zit, de merel zingt, 't valkje bidt.”
De mensen keken niet op of om, hoorden niets,
zagen niets.
Hebbes, in een keer in de schaduw van die vrouw
beland. De spin aarzelde; greep toen haar kans.
Daar in het donker dichtbij die vrouw spon ze
razendsnel haar web. Niemand bewoog. Mooi. Nu
was het een zaak van geluk voordat de vrouw de
bus in verdween en haar schaduw met zich
meenam. De spin wachtte, de vrouw wachtte.
En het gebeurde: die harige gedachte kon het web
niet meer ontwijken en zat onmiddellijk muurvast.
“Nu ben ik er geweest!” kermde de gedachte. De
schaduwspin zat er gelijk bovenop. Vurige ogen
keken dwars door hem heen. Die ogen deden
daarop wel iets heel verrassends: ze ontdeden de
gedachte van zijn enorme harigheid. En zie, het
werd ineens een mooie, stralende gedachte!
De vrouw bewoog even, het was duidelijk dat er iets
door haar heen ging.

Samen met de prikgroep het Proatplein opknappen
en prikken in en rondom Darp. Daarna heerlijk
genieten van een uitgebreide lunch in “De Stobbe”.

Om 9:15 uur beginnen wij met een bakkie
koffie/thee met koek, en daarna gaan we Darp
onveilig maken met prikstokken. Om de ochtend
gezellig af te sluiten, staat er om 12:30 uur een
heerlijke lunch op tafel, klaargemaakt door Corlinda.

Samen doen
wij héél veel en het is nog
gezellig ook!

Mag ik je wat vragen?
Door Joy van der Beek

geschiedenis van het Nieuwe Darp. Dus ik had een
goed thema te pakken. Het leven van mensen uit
een klein dorp vastleggen in een fotoboek. Net in
die periode was er een werkgroep in Darp gestart
met plannen voor het 70 jarig bestaan. Ze nodigden
mij uit en zo ben ik erin gerold. Naast foto’s in het
jubileumblad heb ik een fototentoonstelling in De
Stobbe gehad en een film gemaakt met verhalen
van Darpers.
Was je van beroep fotograaf?
Nee, maar als kind kreeg ik door mijn vader wel de
smaak te pakken. Die was vaak bezig in zijn
donkere kamer en dan zag je die foto opkomen in
het bad. Dat vond ik altijd reuze spannend. Al jong
ging ik dat zelf ook doen. Niet zomaar kiekjes, want
ik wilde er wel een verhaal mee vertellen. Het is dus
echt altijd al een hobby van me geweest. Maar na
mijn pensioen ben ik pas een opleiding voor
fotografie gaan volgen. Dan krijg je weer andere
ideeën aangereikt! Ook van je medestudenten en
dat stimuleert enorm.

Samen met Frank Westerman op de Zuid-As in
Amsterdam. Op bezoek bij de Darper Van Eesteren
ploeg bestaande uit Johannes, Wilco, Frank en Theo.

Bij heel veel Darpers is hij op bezoek geweest en
van praktisch alle activiteiten in Darp heeft hij foto’s
gemaakt. Niemand in het dorp kijkt ervan op als
Frans Ohm ergens verschijnt met zijn camera.
Maar hoe komt hij terecht in Darp en waarom is hij
zo druk in de weer met die camera?
Waar kom je vandaan?
Ik woon in Den Haag, maar ben regelmatig hier op
het Schier. Mijn ouders hadden dit huis gekocht
voor hun weekenden en vakanties. Ze zaten hier
veel, zeker na de pensionering van mijn vader. Mijn
broer en ik kwamen met onze gezinnen logeren en
hebben hier geweldige vakanties gehad. Het is hier
ook prachtig. Toen mijn ouders ouder werden,
vroegen ze of ze het huis maar niet zouden
verkopen. Wij wilden het graag aanhouden.
Het is nu een familiehuis. Mijn broer en ik genieten
ervan met onze vrouwen. En onze kinderen en
kleinkinderen vinden het hier ook heerlijk en komen
er regelmatig.
Waarom heb je Darp vastgelegd op de foto?
Ik had al een fotoproject gedaan met vluchtelingen
en ook geëxposeerd. Ik zocht een nieuw onderwerp
voor een serie met een goed verhaal erbij. Nou,
Darp kende ik van de mooie omgeving en ik wist
ook het een en ander over de bijzondere

Wat deed je vóór je pensioen dan voor werk?
Ik ben leraar geworden na mijn studie en ben
vervolgens conrector en later rector geworden van
een scholengemeenschap. Toen ik nog eens van
baan wilde veranderen, zag ik toevallig een oproep
voor een heel andere functie als directeur van de
Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam. Als
student had ik al gewerkt bij de rechtswinkel in
Amsterdam. Het was dus niet helemaal onbekend
voor me. Ik werd aangenomen en heb er een heel
fijne tijd gehad.
Dus je hebt geen spijt gehad van die keuze?
Nee, beslist niet. Die volledig andere baan was een
uitdaging en zo anders dan alles wat ik eerder deed.
Nu had ik veel meer diverse taken. En kwam ik in
contact met veel meer verschillende soorten
mensen in veel meer verschillende soorten functies.
Ik heb zeker geen spijt gehad van die keuze. Maar
als ik een groep scholieren zie lopen, doet me dat
nog steeds wat.

Welk doel wil je nog bereiken?
Op het ogenblik ben ik druk bezig met het afronden
van een fotoboek over Darp. Niet alleen de leuke
kanten zoals feesten en evenementen leg ik vast,
maar ook de serieuze kanten van het bestaan.
Daarom ga ik met Darpers mee naar hun werkplek.
Het zijn harde werkers en doordouwers. Het is
fantastisch hoe open de Darpers zijn en hoe dichtbij
ik kan komen met mijn camera. Door mee te gaan
naar werkplekken zie je ook een andere kant van
hun leven. Frank Westerman, een bekende
journalist en schrijver, opgegroeid in Drenthe,
schrijft het verhaal bij het boek. Frank heeft al met
veel Darpers gesproken. Doel is een mooi boek te
maken, waarin men zich kan herkennen en waarin
niet-Darpers kunnen zien wat voor bijzonder dorp dit
is. Met het geld gewonnen door de werkgroep “Trots
op Darp” en door sponsoring willen we het boek
voor Darpers goedkoper zien te maken. Het gaat
uiteindelijk over hen, dus ik hoop dat het ons lukt.
Waarin verschilt je boek met het magazine
“Trots op Darp”?
Mijn boek gaat over het dorp zoals het nu is, in al
zijn aspecten. Er wordt wel kort gerefereerd aan de
ontstaansgeschiedenis, maar het is een boek dat
het Darp anno nu in beeld brengt, een ander stukje
Nederland dan de Randstad. Het boek wordt
uitgegeven door Van Gorcum in Assen. Het streven
is dat het er begin november ligt. Maar dat laten we
natuurlijk weten.
Achter welke deur wil jij nog een kijkje nemen?
Er leven in dit land nog veel te veel kinderen in
armoede. Dat vind ik een schande! Misschien iets
voor een volgend fotoproject. Dat zal moeilijk zijn,
want je wil bij zo’n onderwerp extra rekening
houden met de privacy, maar daar zijn wel
fotografische oplossingen voor. Dit onderwerp moet
in de aandacht blijven en fotografie kan daarbij
helpen.
Welke fotograaf maakte veel indruk op je?
Dat zijn er velen, maar laat ik een Nederlandse
fotograaf noemen. Ed van der Elsken. Hij leeft niet
meer, is in 1990 overleden. Hij was een echte
mensenfotograaf, die in staat was (groepen)
mensen heel spontaan en ongedwongen vast te
leggen. Over de hele wereld heeft hij gereisd. Zoek
hem maar eens op op internet of ga een dagje naar
Rotterdam. In het Nederlands Fotomuseum loopt
een tentoonstelling van zijn werk nog tot 6 oktober.

Vrijdag 20 september 2019
16.00 -20.00 uur in
De Veldkei
Gebruikers van De Veldkei
presenteren zich
Proef & beleef de smaak van Havelte
Veldkamp 77 Havelte

De blauwe bessenpluk

Het zit er bijna weer op!
Half september is het echt wel gebeurd. Wat een
mooie drukke tijd was het weer. Ondanks de
warmte, is er veel werk verzet. Dank je wel
plukkers!
Wij, “ouwe bessen”, knorren wel eens, dat de
JEUGD van Nu alleen maar op de bank hangt met
muziek op de oren en vierkante ogen van de
telefoon. Maar wij hebben onze mening aardig bij
gesteld.
Van het begin tot het einde van de schoolvakantie
waren er weer ruim voldoende plukkers. Van 8:00
uur 'smorgens tot 12:00 uur, stonden er soms wel
80 (TACHTIG) fietsen op het parkeerterrein van
DVSV. En sommige dagen zelfs al om 7:00 uur.
De Poolse mensen kwamen altijd om 7:00 uur.
De plukkers kwamen, kregen stickers om op “hun
oogst” te plakken, zochten hun plek en plukten tot
10.00 uur. Dan iets drinken, even zitten in de
schaduw, wat snoepen en een flesje water mee en
weer werken tot 12:00 uur.
Gauw naar huis en lekker naar het zwembad of zo.
Heel veel waren er de volgende morgen om
8:00 uur weer.

En ja, natuurlijk! Er werd wel eens een lege
waterfles in de berm gegooid en ja, het werd een
sport om je overgebleven stickers op een
lantaarnpaal te plakken, liefst zo hoog mogelijk.
Sorry daar voor. Maar verder was het een lust voor
het oog.
Nu komt de rust weer op de Kampen en stopt de
bessen en frambozen verkoop bij de deur weer.
Maar in Wittelte gaat Kwekerij Berkenbroek rustig
door en alle dagen is daar opnieuw vers fruit
te koop.
Bedankt voor de klandizie en tot volgend jaar.
Aart en Alie van Vliet

Drollen.
Door: Jan Boers

Er is mij gevraagd iets te schrijven over
de drollen die om de wadi’s drijven.
Het is toch een vies en smerig gezicht,
daarom dit bericht.
Laat je hond de drollen een paar meter
verder deponeren in de natuur.
Dat is voor baas en hond toch een
avontuur.
Want zeg nou zelf het verlicht de
hond, en jezelf.

Op zaterdag 26 oktober a.s.
Start bij Dorpshuis “De Stobbe”
Aanvang: 19.00 uur

En zeker weten, de hond zal je
dankbaar wezen. En wij hoeven de
drollen niet te vrezen.

Vertrek:

19.30 uur

Kosten:

p. volw. € 4,Kinderen tot 12 jaar € 2,00

Dan zul je zien, alleen maar blijde
gezichten en het zal je ziel verlichten.

Opgave vóór 20 oktober bij:

Bedankt alvast voor je goede wil,
een kleine geste maakt veel verschil.

Yvonne Pleister: 06-22713708
Corlinda van Vilsteren: 06- 27540092

Een nachtwandeling in de bossen
rondom Darp, voor jong en oud! Een
spannende tocht van 4 of 6 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.
(Meelopen is op eigen risico!)

Overgewicht,
daarom dit gedicht.
Door: J. Boers

Halveer alles van wat je normaal eet, kauw het
langzaam en met smaak.
Wedden dat je eerder verzadigd raakt.
Eet mager en gezond, een stukje vlees of worst zo
nu en dan, mag best.
Zo raak je niet gestrest.
Toch nog zin ergens in, neem groente of fruit en de
kilo’s vliegen in de min.
Nog steeds trek en schreeuwt je maag het uit,
neem dan een cracker of beschuit.
Er mag best iets op voor de smaak,
maar denk aan de goede zaak.
Drink veel water of thee, niet lekker? Vermeng het
met wat fruit, het stilt de honger en verrijkt de huid.
Zin in een biertje zo nu en dan, dat kan.
Maar maak er geen gewoonte van.
Nu denk je die vent kan me wat, ik eet en drink me
zat, prima, maar dat lukt ook met water.
Maar de ellende die komt als zo vaak met de tijd,
dan pas krijg je spijt.
En als ik er nu maar een paar heb kunnen
overtuigen, valt dit schrijven niet in duigen.
Ik heb het zelf geprobeerd, zes kilo kwijt
in veertien dagen tijd.
Het is ook maar gewoon een tip van
een eigenwijze ouwe vent,
maar geloof me aan dit dieet raak je zo gewend.
Wil je echt extreem, hanteer dan de eerste regel,
vul het aan met water,
zeker weten, nooit geen last meer van een kater.
Beste mensen doe er u voordeel mee.
Het scheelt ook nog in de portemonnee.
Ik zie jullie graag nog eens later.

Een prachtige berm, de mooiste
van Darp en misschien zelfs VAN
Drenthe. zomaar bedacht door
Boers en Rink aan de veldweg.
Geweldig toch ?

Het feest 2019
Door: Jan Boers
Foto’s Willem Pieters en Facebook

Het is alweer even geleden, maar wat een
feest! Een geslaagde kindermiddag,
traditionele playback en een optocht om U
tegen te zeggen. Zestien prachtige versierde
wagens van hoge kwaliteit. Uffelte moet
oppassen, want anders stoten we ze van de
troon.
De onderlinge strijd wordt trouwens ook
steeds groter. Mooi om te zien.
Op zaterdagavond ging iederéén uit zijn
dak, zondagmiddag de hilarische spelletjes
en zondagavond de afsluiting.
Kortom een gezellig geslaagd en sfeervol
feest. Proficiat feestcommissie.
.

Streep de woorden door. De overgebleven letters vormen de oplossing. Die 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 zelfgebakken cake verloot!
De oplossing van de vorige puzzel was: Vrolijk Paasfeest.

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06-22149784
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

Vers van de tap.…Smakelijk drinken!
Door: Redactie

Rob en Gerrit waren de
eerste fijnproevers van
deze heerlijke vers
getapte melk van de
koeien die goed verzorgd
worden door de
fam. Koning aan de
Oosterbrinkweg in Darp.
Voor slechts € 1,- heb je
een liter melk en een
halve liter kost € 0,50 cent
Heeft u zin in deze
overheerlijke melk dan
kunt u daar elke dag
terecht van 7.00 uur tot
20.00 uur.
Het is zelfbediening
en u kunt betalen
met pin of contant.

ONTW ER PB ESTE MMINGS PL AN ‘DAR P’
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 29 augustus 2019 voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Darp’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.00
00BP000000000578-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Darp. De plangrens is als volgt:
Noord:
woningen aan de Ruiterweg en het sportcomplex DVSV;
Oost:
Oosterlaan/Kamperweg;
Zuid:
Veldweg, inclusief wadizone en obs de Veldwikke;
West:
Westerlaan, inclusief wadizone.
Het bestemmingsplan zal het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan vervangen. Uitgangspunt voor
het ontwerp is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met
verleende vrijstellingen/ ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden. In het ontwerpbestemmingsplan is de publicatie Trots op Darp verwerkt en wel in die zin, dat de kenmerkende woningen
(43 stuks), uit de periode van de wederopbouw van het dorp na de Tweede Wereldoorlog, zijn aangeduid
met ‘karakteristiek’. In de regels is vastgelegd, dat de hoofdvorm in tact moet blijven. De voor de zes
bouwstromen gemaakte uitbreidingsmodellen zijn op de verbeelding en in de regels bij recht mogelijk
gemaakt. Een perceel aan de Schoolerve, ten oosten van nummer 16, is, om de bouw van twee tweeonder-een kap woningen mogelijk te maken, bestemd tot Wonen.
Zienswijze: vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of
mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld,
Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 249823 vermelden. Voor het maken van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521

Eten of gegeten worden
Door: Zwaantina.

Sinds het begin der tijden is dát waar alle leven om
draait. Ongeacht welk dier ook het volgende
daglicht wil aanschouwen, het laat zich drijven door
instinct en een lege maag. Sneller zijn en slimmer
dan je prooi is het enige middel om te overleven. Zo
ook voor onze vroege voorouders, die
noodgedwongen veel dichter bij de natuur stonden

haviksblik keek naar mij. Het was alsof hij zeggen
wilde: ‘mens bemoei je er niet mee.’ Maar ik stond
in dubio. De nogal magere havik kon een goede
maaltijd wel gebruiken, maar het gespartel van het
duifje was ook niet om aan te zien. Zo gaat dat in de
natuur – zo hoort dat in de natuur, toch? Waarom ik
dan alsnog met veel kabaal en gezwaai naar buiten
rende om de natuurlijke maaltijd te verstoren is me
nog een raadsel.
De havik sloeg geschrokken zijn vleugels uit en
moest opnieuw op zoek naar een prooi. Het duifje,
amper nog in staat te vliegen, vond alsnog haar
veilige hok.
En ik ging verder met kipfiletjes kruiden van een
kipje die ik niet zelf heb hoeven vangen, het nekje
omdraaien – plukken – schoonmaken etc.
Ik die zo van de natuur kan genieten, maar blijkbaar
niet van dichtbij. Tja, wat zal ik er van zeggen.

Bakkerij Bergman wordt Bakkerij Strampel
Door: Redactie

dan de mens van vandaag. Gedragen door de
evolutie staat de mens door inzicht en aanpassing
bovenaan de voedselketen (meestal dan). In onze
tijdgeest is jacht vaak niet meer dan op zoek gaan
naar de dichtstbijzijnde supermarkt. Met als enige
moeilijkheid de vraag: ‘wat eten wij vandaag?’ Hoe
het reilt en zeilt in de natuur is voor de meesten van
ons net zo dichtbij als de tv laat zien. Eten of
gegeten worden, daar moest ik aan denken toen ik
afgelopen zomer op een namiddag het avondeten
aan het voorbereiden was. Met dat ik de kipfiletjes
aan het kruiden was, flitste er iets voor het raam
langs.
Vanachter mijn aanrecht was ik getuige van een
klein drama. Een roofvogel bracht de natuur wel
heel dicht bij huis. Op het gazon vlak voor het raam
zat een havik en onder zijn machtige klauwen
spartelde een postduif. Het ringetje aan haar poot
vertelde mij dat ze in het hok van een duivenmelker
thuis hoorde en gegrepen was tijdens de conditie
rondjes voor de volgende vlucht. Ik keek naar het
“zielige” tafereel en de havik met zijn scherpe

Dineke wij willen je bij deze bedanken voor het
adverteren in ons krantje. Vorig jaar hebben wij je
benaderd en je vond het prima een advertentie in het
dorpskrantje plaatsen. Ook heb je jaren sponsering
gedaan bij de voetbalvereniging DVSV. De kerstbingo
had als afsluiting troostprijsjes. Die prijsjes bestonden
uit o.a. heerlijk gebak en brood. De organisatie kon op
de zaterdag dat de bingo was, de prijsjes tegen
sluitingstijd ophalen. Heel veel mensen gingen dan
‘s avonds met een lekker gebakje of brood naar huis.
Dineke, een mooie tijd gewenst met familie en
vrienden. En geniet van de heerlijke vrije tijd!

Bakkerij Strampel neemt de zaak over en willen bij
deze ook een advertentie in ons krantje. Ze vonden het
heel leuk dat ons dorsgemeenschap een eigen krantje
heeft. Vanaf 1 oktober 2019 staan zij voor u klaar in
de winkel aan het Piet Soerplein in Havelte Wij wensen
Bakkerij Strampel veel succes met hun nieuwe bakkerij
in Havelte

Kinderdagverblijf
KDV & BSO Darp.

In Dorpshuis De Stobbe in
Darp is nu kinderopvang
mogelijk. Flexibel, kleinschalig.
Een tweede thuis met alle
aandacht voor uw kind.

Karin van der Knokke heeft
ruime ervaring in het werken met kinderen. Ze is
gediplomeerd pedagogische medewerker. Ze is
jaren peuterspeelzaalleidster geweest, vervolgens
heeft ze 15 jaar lang haar eigen zzp
gastouderopvang gerund en nu dus de volgende
stap: een kleinschalig kinderdagverblijf. Er is zowel
dagopvang als buitenschoolse opvang mogelijk,
informeer naar de mogelijkheden en tarieven.
KDV & BSO Darp staat ingeschreven in het
Landelijk register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. Dus teruggave via de
kinderopvangtoeslag is mogelijk.
Tijdens de opvang staan veiligheid, geborgenheid,
liefde op een belangrijke plaats bij KDV & BSO
Darp. De opvang is een gemengde groep van 0 tot
12 jaar. Een verlengde thuissituatie.
Vrijblijvend binnenkijken bij KDV & BSO Darp is
mogelijk. Maak hier voor graag wel even een
telefonische afspraak, zodat er ook tijd is om u te
woord te staan.

Burendag
28 september
Nacht van de Nacht
26 oktober
Een mooie kans voor de nieuwe bewoners van
Darp-Busselte-en Havelterberg om z’n
medebewoners te leren kennen en andersom
natuurlijk óók!.

Met burendag begin je om 9:15 uur met koffie en
daarna ga je met de prikgroep op stap door Darp en
omgeving of je gaat met een groepje rond het
Dorpshuis en het Proatplein onkruidvrij maken.
Daarna staat er een heerlijke lunch voor je klaar in
Dorpshuis De Stobbe.

INFORMATIE:
bel 06-22149784
of mail naar: info@kdv-bso-darp.nl
www.kdv-bso-darp.nl
{website is nog in de maak zie link Facebook}

Met Nacht van de Nacht wandel je samen in 1 grote
groep, jong en oud in het donker. Deze keer kan je
na 2,5 km. de keuze maken voor 4 of 6 km.
Het is raadzaam om goed schoeisel aan te hebben
en een lichtje mee te nemen. Er zijn 2 leuke stops
onderweg en na afloop in De Stobbe is er weer
heerlijke snert en of broodje kroket of frikandel.
Aanvang:

19:00 uur

Vertrek:

19:30 uur

Kosten Volwassen € 4,- en kinderen € 2,-

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 10 September 2019

Dartvereniging
Tijdens het seizoen van half september tot half maart.
Op dinsdag en/of woensdagavond van 20:00 uur tot 22:30 uur
in ’t Buitenbeentje.
Meer informatie bij Vincent Struik: 06-29160726

Werkgroepen Darp/Busselte:
Ouderenhulp:
Eida Buitelaar

tel. 06- 30439312
Onderhoud De Stobbe: Jan Boers
tel. 341845
Verkeer:
Berry Buitelaar tel. 342411
Zwerfvuil:
Gert van Es
tel. 344926
Natuur en leefomgeving:Peter Koning
tel. 343482
Hennie Schans tel. 341055
Kinderactiviteiten:

Line-Dance onder leiding van Ellen Mulder 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 Kruime: 0522-254518
Schietvereniging Om de veertien dagen.
Op de dinsdagavond van 19:30 – 22:00 uur.
Van september tot april.
Meer info: Edward Voorn tel. 341122.
Schilderclub
Op vrijdagmorgen van 9:00 –12:00 uur
Voor informatie kunt u terecht bij
Nico Biegstraaten: tel. 342373
Janna Bosman:
tel. 342248.

Activiteiten in De Stobbe
Biljartvereniging 55+
Iedere maandag- en woensdagmiddag vanaf 13:00 uur.
Meer informatie bij Jaap de Boer: Schoolweg 10, Darp.

Gym 55+
Iedere woensdag van 10:30 uur tot 11:30 uur
onder begeleiding van Nicolette Berk.
Meer informatie bij Jannie Ems: tel. 341926.
Klaverjasclub

Iedere week op maandagavond van 20:00 - 22:00 uur.
Voor informatie kun je bellen met Jan Jetten: tel. 341813.

55+ soos
Iedere eerste woensdag van de maand
van 14:15 – 16:15 uur
vanaf september tot mei.
Voor meer informatie Marry Tuit: tel. 341663.

Toneelvereniging ”Olde Bessie”
oefent iedere donderdag om 20:00 uur.
Voor meer info kun je bellen met
Ingrid de Vos: tel. 342168

Volksdansen
Onder begeleiding van Willy Pleister
Op vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:15 uur.
Meer info bij Marry Scheper: tel. 342353.

Dorpsnetwerk Westerveld Zuid
Havelte, Darp, Uffelte, Havelterberg, Busselte en Wapserveen.
Welzijn MensenWerk staat voor u klaar. Iedereen heeft wel eens een vraag,
waar je niet direct zelf uitkomt. Je kunt bij ons terecht voor vragen over bijvoorbeeld geld,
gezondheid, vrijwilligerswerk, administratie, vrijetijdsbesteding, opvoeding of relaties.
Samen met mensen uit je eigen omgeving bieden wij, sociaal werkers en onze partners, handvatten die je kunt
gebruiken om een oplossing te vinden.
Inloop iedere woensdagmiddag van 15:00 tot 16:30 in De Stobbe.
Regelmatig zal o.a. de wijkagent en de beweegcoach aanwezig zijn. U wordt geïnformeerd over hun
aanwezigheid.
Femke Heythekker
Opbouwwerker stimuleert, ondersteunt en verbindt bewoners, gemeenten
en organisaties bij het verbeteren van het woon- en leefklimaat.
T 06 10592219
E f.heythekker@welzijnmw.nl

