Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Jaargang: 10 december 2019

Voor u ligt het kerstnummer en ook deze keer
staan er mooie verhalen in. Dit jaar zijn er leuke
activiteiten geweest en er staan weer een aantal
op de agenda. Voor de jeugd is er een breiclubje
en de bak- en kookclub gaat ook weer beginnen.
Het nummer over Darp, geschreven door Hans
Ringenier, wordt opnieuw uitgebracht op cd door
Anita Hulshof en Hendrik Beugel. Voor verdere
info over meerdere activiteiten zie agendapunten
en uitgebreide info in deze uitgave.
Darp is een mooi fotoboek rijker. Frans Ohm
(fotograaf) heeft samen met Frank Westerman
(schrijver) een mooi boek uitgebracht. Op 2 nov.
is het boek gelanceerd en inmiddels zijn er al
aardig wat verkocht. Heeft u er nog géén in uw
bezit dan kunt u terecht bij De Readshop in
Havelte. Ook is het online te koop.
Bent u nog niet lid van de dorpsgemeenschap
en u wilt dat wel, dan kunt u een mailtje sturen
naar info@darp-havelterberg-busselte.nl
voor automatisch incasso of jaarlijks het bedrag
van € 2,50 overmaken op:
NL58 INGB 0001465034 t.n.v. Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg- Busselte
onder vermelding van uw naam, adres en
postcode. U wordt dan opgenomen in het
ledenbestand.

28 dec. CD presentatie

17:00 uur

Buitenbeentje

31 dec. Carbid schieten

13:30 tot 19:00 uur DVSV

10 jan. Oud papier aan de weg
15 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsgemeenschap.
De Stobbe 19:30 uur
(uitnodiging in het nieuwe jaar in de brievenbus)
18 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 55 plussers
14:00 uur in De Veldkei te Havelte (zie inlegvel)
1 febr. Rad van Fortuin

16:00 uur

De Stobbe

14 febr. Toneelavond Try-out voor de jeugd 20:00 uur
15 febr. Toneelavond
20:00 uur
De Stobbe
14 mrt. NL Doet.. vogelhuisjes maken en ophangen
(is nog niet alles over bekend, info volgt nog)
Elke 3e zaterdag Prikken in en rond Darp 9:15 uur
(verzamelen bij De Stobbe)
Elke 3e donderdag Eetcafé 17:30 uur in De Stobbe

Oplossing puzzel

september 2019

Dag zomer, hallo herfst.
De winnaar van de cake is Hennie Kok uit Darp.

De volgende uitgave is april 2020. Heeft u info
voor ons dan graag vóór 12 maart aanleveren!

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

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

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Meld je aan als je 18 jaar of ouder bent en in de
afgelopen twee jaar een van deze trainingen hebt
gevolgd:
Een basis- of herhalingscursus reanimatie
Een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of
EHBO’er
Een reanimatietraining voor je beroep of studie
(bijvoorbeeld arts, brandweer of politie).
Wil jij ook burgerhulpverlener worden in onze
buurt? Hoe meer burgerhulpverleners hoe beter
onze inzet.
Neem contact op met Willy Boers Tuit: 341154.
Of een app naar 06 40238376

Westerveld bereikbaar via WhatsApp
Een AED in de buurt
is van levensbelang
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is
onmisbaar bij een hartstilstand. Daarom is het van
levensbelang dat er in elke buurt een AED hangt.
Zo ook in onze buurt.
Darp en Havelterberg hebben al geruime tijd een
AED. Mede dankzij de Dorpsgemeenschap.
Een AED is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.
Dit gebeurt door het geven van een elektrische
schok. Borstcompressie is de basis bij reanimatie,
en zeker niet minder belangrijk.
Vrijwilligers die de AED kunnen bedienen en de
reanimatie kunnen opstarten na het krijgen van
een oproep van HartslagNu zijn burgerhulpverleners. Als burgerhulpverlener sta je
aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem
HartslagNu. Bij een hartstilstand in je buurt krijg je
via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te
gaan.
Aanwezig vóór de ambulance!
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten
cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er
binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED
aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Jij
als buurtbewoner kunt dat wel zijn.

De gemeente Westerveld is vanaf nu ook
bereikbaar via WhatsApp.
Via het telefoonnummer 06 11 43 44 05 kunt u uw
vraag stellen en/of een melding doen als er iets
kapot is of als er calamiteiten zijn (boom op de
weg etc.). Maak evt. een foto. U moet bij het
bericht uw postcode en huisnummer achterlaten.
We reageren dezelfde (werk)dag op uw bericht.
Dit nummer kan alleen gebruikt worden voor
WhatsApp. Telefoontjes naar dit nummer worden
niet beantwoord.

Presentatie CD-single
“Klein dorpje Darp”
Zaterdag 28 december!
17.00 uur
Café Het Buitenbeentje
Tijdens de lancering van het boek van Frans Ohm
op 2 november j.l. hebben zangeres Anita Hulshof
en zanger Hendrik Beugel (beiden woonachtig in
Darp) het liedje ”Klein dorpje Darp” gezongen.
Dit viel zo in de smaak dat er plannen ontstonden
om dit lied opnieuw op te nemen en hiervan een
CD-single uit te brengen.
Tekstschrijver Hans Ringenier (ook uit Darp)
maakte dit nummer jaren geleden en in de studio
van Anita’s vader in Sappemeer is het door
Hendrik en Anita in een nieuw, vlot jasje gestoken
en ingezongen.
In samenwerking met Café Het Buitenbeentje en
Wilco Ems zal de single op zaterdag 28
december vanaf 17.00 uur officieel worden
gepresenteerd.

Deze presentatie zal muzikaal omlijst worden
door éénmansorkest Siep Grotenhuis, met
uiteraard ook optredens van Anita en Hendrik!
U bent van harte welkom bij dit muzikale
evenement. De entree is geheel gratis en voor 5
euro per CD-single kunt u in het bezit komen van
deze aanstaande grote hit!!
GRAAG TOT ZIENS OP ZATERDAG
28 DECEMBER BIJ HET BUITENBEENTJE!

Doe mij maar lekker ouderwets
Door: Zwaantina

Het mag gezegd worden, nieuwerwetse
apparatuur en ik dat gaat niet samen. Het begon al
met de aankoop van een diepvries. Het plan was
de vriezer in de kelder te stallen, mijn huisvrouwen
logica dacht zeker te weten dat de temperatuur
van de kelder een energiezuinig effect zou
hebben.
Wij naar de winkel - kopen een vrieskast - staan al
aan de balie om af te rekenen, vraagt de
medewerker met oog op de plaatsing, “moet de
vriezer ook een trap op?” “nee, de trap af, want hij
komt in de kelder,” was mijn ietwat komische
antwoord. Maar de meneer van de elektronica
zaak kon er niet om lachen. “Het probleem is,” zo
ging hij verder, “als de omgevingstemperatuur van
apparaat lager wordt dan vijf graden dan is de
vriezer niet meer betrouwbaar.” Van een dergelijke
nieuwerwetse gebruiksaanwijzing hadden wij nog
nooit gehoord. Maar toch het zekere voor het
onzekere genomen en gekozen voor een andere
vriezer, ééntje die wel bestand is tegen een
graadje vorst. Een ouderwetse dus.
Wat betreft ons lang slepende cv ketel probleem,
dat heeft dan wel geen oplossing maar wel een
harde conclusie gekregen. Sorry dat ik het hardop
moet zeggen maar,,,,, het bleek onze eigen
schuld, echt waar. De ketel hangt in de bijkeuken
en daar was het te warm volgens de heren
technici. Teveel warmte in de bijkeuken is te
weinig in de kamer zegt hun logica. Oké zij
hebben er verstand van en ik niet dus sindsdien
staat de verwarming in de bijkeuken laag.
Vorige maand het toppunt der moderne
apparatuur fratsen voorbij horen komen. Mijn
wasdroger hield het voor gezien, reparatie was
niet logisch meer dus een nieuwe laten brengen.

Helaas deed de nieuwe machine niet wat ik er van
verwachtte – drogen. Er zat niets anders op dan te
bellen dat de droger niet aan de verwachting
voldeed. Of ik deed iets niet goed of de droger
was van de bekende maandagmorgenmakelij, zo
was mijn uitleg. Geen probleem de servicemonteur
zou langs komen. De volgende dag stond de beste
man in mijn bijkeuken om het probleem op te
lossen. En hij wist het meteen, “het is hier te koud
mevrouw, en dan werkt zo`n machine niet zoals
het hoort”. Toen moest ik eerst tot tien tellen voor
ik mijn mond weer open deed.
Maar om een lang verhaal kort te maken, het
bedrijf geeft een tevredenheidsgarantie en ik
mocht een andere droger uitzoeken. Het zal geen
verassing zijn dat mijn keuze weer lekker
ouderwets is geworden.

Carbid schieten: 31 december 2019

Op Oudejaarsdag is er bij de voetbalkantine vanaf
13.30 tot 19.00 uur carbid schieten.
Dé gelegenheid om alle negatieve, boze en kwade
geesten met vuur en gigantische knallen het dorp
uit te jagen. Zodat een ieder (ook u) weer met een
schone lei aan het nieuwe jaar kan beginnen.
Het zal wat overlast geven, maar u bent weer een
jaar gevrijwaard van boze geesten. Boeit het u,
kom dan gerust langs.
Namens de schutters een goed jaar.
Jan Boers.

Vogelvereniging Darp en omstreken.
Door: Jan Boers

Zaterdag 1 februari 2020 om 16.00 uur in
De Stobbe draait hij weer.
Het beroemdste rad in de regio.
Met fantastische prijzen samengesteld door K. Leffers.
En géén prijs, wat haast niet mogelijk is, dan
trakteren wij u op knusse gezelligheid.
Doen en tot ziens op één februari!

Darp met DARP opnieuw op de kaart
Door: Redactie

Na eerder met het magazine Trots op Darp en het
winnen van de prijs van de Drentse Historische
Vereniging stond Darp opnieuw op de kaart bij het
verschijnen van het fotoboek: DARP. Twee grote
artikelen in de NRC en het Dagblad van het
Noorden en stukken in de Meppeler en
Steenwijker Courant, de Westervelder. Ook RTV
Drenthe besteedde er aandacht aan.

Het was volle bak in De Stobbe voor de officiële
presentatie. Alleen op de eerste rij waren nog wat
stoelen leeg. Ook aan de staantafels aan de
zijkant, achterin en bij de bar stonden velen
nieuwsgierig te wachten. Eindelijk was het dan
zover. Iedereen wilde weten wat Frans met al die
foto’s had gedaan. Hij vertelde het een en ander
over de totstandkoming van het boek en bedankte
de Darpers voor hun medewerking. Frans: “Een
hele grote dank aan alle Darpers. Ze waren
toegankelijk en makkelijke benaderbaar. Daardoor
kon het een intiem boek worden dat het
dorpsleven van dichtbij laat zien.”
Frank Westerman, de schrijver van het verhaal bij
het boek en Renate Boere, die het boek heeft
vormgegeven, kwamen ook even aan het woord.
Frank stelde voor op een nieuwe manier te toasten
door voortaan DARP te zeggen bij het heffen van
het glas.

Anita Hulshoff en Hendrik Beugel sloten af met het
Darper volkslied Klein dorpje Darp van Hans
Ringenier, voor de gelegenheid in een nieuw
muzikaal jasje gezet.

Daarna volgde de verkoop en het signeren van het
boek. Een aantal sponsoren had het mogelijk
gemaakt dat het boek met € 5 korting aangeschaft
kon worden.
Het geheel
was goed
verzorgd
door de
uitgever en
het team
van De
Stobbe met
koffie, iets
lekkers bij
de
ontvangst
en een
drankje en
een hapje
tijdens de
verkoop en
het
signeren.
Er zijn die
middag meer dan 150 boeken verkocht. Frans had
amper tijd een biertje te drinken.
De Readshop in Havelte heeft ook een behoorlijke
aanloop gehad. Voor degenen die nog een
exemplaar willen kopen, daar is het nog te
verkrijgen of te bestellen. Online kan ook.

Er waren twee burgemeesters aanwezig. Uit ons
dorp natuurlijk Jan Mulder en van de gemeente
Westerveld Rikus Jager. Met instemming van de
echte burgemeester overhandigde Frans het
eerste exemplaar aan Jan Mulder.

Winter.
Door: J. Boers

Niet mijn
favoriete jaargetijde. Ik word er
soms wat depri
van. Toen dacht
ik bij mijzelf daar
moet wat aan te
doen wezen.
Op tv zie je
geregeld die
reclames voor
damesverband
voorbijkomen.
De doekjes die ze
gebruiken als de lotus begint te bloeien.
Ze stoppen dan een doekje in hun slip en het hek
is van de dam.
Ze fleuren helemaal op, ze jodelen dansen en
springen en
vliegen je de
huiskamer
haast
binnen.
De hele
maand
hebben ze
hierop
gewacht,
duurde veel
te lang.
Toen dacht
ik bij mezelf dit is het, als het die dames zo
opfleurt dan moet dat bij ons mannen toch ook
lukken.
Ik probeer het ook, baat het niet dan schaadt het
niet
Maar eerst maar eens met Lammie overleggen,
want als er één is die het moet weten dan is zij het
wel.
Nou dat had ik dus beter niet kunnen doen, ie bint
gek ie bint
onnozel ie bint
niet wies, je
ziet mij toch
ook niet door
de kamer
jodelen en
springen
idioot.
Rustig, rustig,
kalm nou
maar rustig,

want als die begint te varen is ze zo de oceaan
over.. Je gebruikt ze toch ook allang niet meer
probeerde ik me te verweren, je lotus bloeit toch
niet meer.
Man zeg ze, ie bint harstikke gek, ik heb dat nog
nooit gehad, je voelt je alleen maar ellendig en
naar.
Maar misschien waren ze vroeger wel niet zo
goed. Je weet zelf wel ze kunnen wat
tegenwoordig, de wetenschap staat nergens meer
voor, want je ziet toch zelf op tv dat het geen nep
is. Het zijn allemaal verkooppraatjes zegt ze. Nou
maar ik probeer het toch.
Je gaat je gang maar gek. Wij hebben niet meer
van die dingen, dus moest ik wel een pakje kopen
of naar mijn schoondochters gaan en lenen, maar
dan krijg je weer allerlei vragen dus dat doen we
maar niet. Pakje gekocht thuis stiekem zo’n ding in
de broek gestopt en wachten, maar geen effect.
Misschien zit hij wel verkeerd om, het ding
gedraaid gewacht en weer niks.
Ik zal wel te druk wezen, ik laat hem is een dag en
een nacht zitten, dan moet er toch wel wat
gebeuren, maar helaas weer niks.
Alles heb ik geprobeerd, hij is de hele broek door
geweest, werd er niks anders van. Lammie zal wel
gelijk hebben verkoop praatjes.
Of en dat missen wij een bloeiende lotus, dat zal
het wel wezen. Toch was er wel één die zich er
wel prettig bij voelde, kleine jannegien.
Warm en tevreden lag hij erbij, haast niet meer in
de benen te krijgen, terwijl hij
vroeger altijd met de neus
vooraan stond en alles af
snuffelde. Maar goed ik geef
de moed niet op en blijf
zoeken.

Breien met Diny en Lammie.

Het geheim van de Bisschopsberg

Door: Jan Boers

Breien haken borduren was vroeger heel normaal.
Iederéén kon het.
Op school werd het al geleerd, nu kan bijna
niemand het meer.
Toch éénmaal onder de knie een ontspannende
en gezellige bezigheid.
Want wat is er mooier dan je eigen gebreide das
handschoenen sokken en wat gevorderd, trui.
Om dit niet verloren te laten gaan zoeken we
jongens en meisjes die het willen leren, echt
moeilijk is het niet.
Begin is eenvoudig en al gauw brei je, je eigen
sjaal. Lijkt het jullie leuk om dit ook eens te
proberen meld je dan aan in het buurthuis of bij
Henny Schans, Diny de Jonge of Lammie Boers.
De eerste keer is inmiddels geweest, toen waren
er 6 kinderen . Maar lijkt het jouw ook leuk, kom
dan gerust langs op de vrijdagmiddag om
15:00 uur. Kosten zijn er niet aan verbonden dus
geef je op en alvast veel plezier.
Dit prachtig idee komt van Diny de Jong.

Groep 6,7,8 gingen op pad met Wim van der Wijk
en Joy van der Beek.
Op zoek naar het geheim, maar
wat voor geheim? De kinderen
leggen het u allemaal uit op de
volgende pagina’s. Heeft u
belangstelling voor het boekje dan
kunt u het kopen voor € 3,- bij
Drukkerij J & J.

Het Olde Bessie. Presenteert op
14 febr. (try-out) voor de jeugd en
15 febr.2020 voor iedereen

het blijspel “bed en breekfast”
niet verkeerd geschreven,
het is een blijspel in drie bedrijven.
Door: Jan Boers

Het is een stuk dat zich afspeelt in de huiskamer
van Jan en Gré.
Jan is een man die pas in de vut zit, en nog niets
heeft gedaan sinds hij niet meer naar zijn werk
hoeft.
Aan alle kanten wordt hij aangespoord weer wat te
gaan doen.
Het lukt niet erg tot dat Jan een folder leest waarin
een advertentie staat van een bed en Breakfasthuis. Als hij doorkrijgt dat er allemaal mensen over
de vloer komen en het ook nog geld oplevert,
wordt hij dol enthousiast, misschien wel te
enthousiast. Het loopt totaal uit de hand, ze
worden door de gasten helemaal overrompeld.
Iets wat ze beiden niet willen. Maar de gasten
werken ongewild mee om aan deze situatie
een einde te maken.
Hoe? Dat ga ik hier niet verklappen, maar dat het
hilarische en komische momenten oplevert,
spreekt haast voor zichzelf.
Dit moet je zien:…….
één van de beste stukken van het Olde Bessie.
Dus noteer 14 en 15 februari in uw agenda, want
dit mag je niet missen. Je wordt verwacht om 20:00
uur in De Stobbe. Gezelligheid troef en naast de
deur.En niks teveel gezegd: ook dit is Darp.

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Deze heren hebben inmiddels Abraham gezien

Linthorst Homanstraat 22
7973KG DARP
0622149784
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

EEN BERM VOL BLOEMEN.
Door: Jan Boers

Een hele straat zou wel mooi staan, weer wat
anders.
Iets anders dan bloemen kan natuurlijk ook heide,
siergrassen, struikjes noem maar op. Veel succes.
Jan Boers.

Samenwerken om de eiken
processierups te stoppen!
Door: Ruud Smeenk

In plaats van gras bloemen in de berm hoe doe je
dat?
Eerst en dat is nu of de komende wintertijd zolang
het niet vriest, de berm omspitten of frezen zwart
maken zeg maar.
Dit is wel even een werkje, maar je hebt tot in mei
de tijd, steeds een klein stukje. Is de grond zwart
dan onkruid vrijhouden tot het zaaien, schoffel er
door of hark er over, bijna geen werk als je het op
tijd doet. Dan wanneer de temperatuur het toelaat,
ongeveer mei gaan we zaaien.
Verschillende kant en klare mengsels zijn te koop,
maar zelf samenstellen is natuurlijk ook mooi. Laat
je fantasie de vrije loop en kijk wat mogelijk is.
Neem wel verschillende mengsels of soorten en
wel hierom: als de één uitgebloeid is, kun je ze
wegknippen om plaats te maken voor de ander.
Wel alles tegelijk zaaien want de één kiemt
langzamer dan de ander.
Kosten zijn te overzien, met tien euro kom je een
heel eind.
Als het zaad opkomt het onkruid zoveel mogelijk
verwijderen, wel zeker weten dat het onkruid is.
Hiervoor heb ik een mesje aan een lange stok
gemaakt zodat ik overal bij kan.
Doe het op tijd dan is het geen werk, gewoon even
langs lopen en op tijd wegnemen.
Eenmaal volgroeid, heb je er geen omkijken meer
na.
Dan is het alleen maar genieten.

Het voorjaar van 2019 heeft ons geleerd dat we op
zoek moeten naar natuurlijke bestrijders van de
eiken processierupsen. Dit najaar is op de OBS
De Veldwikke gestart met een project waarbij de
kinderen natuurlessen krijgen. Als eerste hebben
ze in oktober de bosopslag in het heideveld van
Vitens gerooid. Volgend voorjaar worden er op
school nestkastjes getimmerd en die worden
natuurlijk thuis opgehangen. Landschapsbeheer
Drenthe zal een aantal kasten aanbieden die
geplaatst worden rond school en in het schoolbos.
Met een aantal andere maatregels o.a. de
omgeving meer insect vriendelijke te maken, is de
kans groter, dat de rupsenplaag een halt wordt
toegeroepen. Dit alles in samenwerking met de
school, dorpsgemeenschap, Landschapsbeheer
Drenthe en de vogelwacht Uffelte en omstreken.
Namens de dorpsgemeenschap zal Yvonne
Pleister de contacten doen voor het beheer van de
nestkasten.
Algemene informatie Vogelwacht Uffelte e.o:
www.vogelwachtuffelte.nl en informatie over het
project: Ruud Smeenk, r.smeenk@home.nl.

Foto: Prikgroep samen met Dorpsgemeenschap en
bewoners actief op Burendag 2019
Door: Gert van Es

Je hebt ze vast wel eens op een zaterdagochtend
in Darp zien lopen, mensen met gele hesjes, een
vuilniszak en een grijper.
Het is de prikgroep die in en rond Darp de wegen
en bermen schoonhoudt van zwerfafval.
Op het eerste gezicht en vooral vanuit de auto lijkt
het hier wel mee te vallen met het zwerfvuil.
Drenthe is wat dat betreft toch schoner dan
menige andere provincie en wie wel eens in
Brabant of Limburg komt, is
het verschil zeker
opgevallen.
En toch heeft de prikgroep
dit jaar al meer dan 150 kg.
zwerfafval geraapt rond
Darp waarvan bijna 50 kg.
aan blikjes, flesjes en
plastic verpakkingen.
Als dat zou blijven liggen, begint het op den duur
wel op een vuilnisbelt te lijken.
Natuurlijk zou het mooier zijn als niemand meer
blikjes, flesjes en ander afval op straat zou gooien,
maar een enkeling zal het worst zijn en denkt
"blikje leeg, weg ermee".
Gelukkig zijn er in Darp ook mensen die er wat
aan doen en eens in de maand de handen uit de
mouwen steken om het zwerfafval te rapen.
Een enthousiaste groep komt iedere derde
zaterdag van de maand om 09:15 uur in De
Stobbe bij elkaar. Met een kopje koffie en een
koekje wisselen we de laatste nieuwtjes en
belevenissen uit en delen we de routes in. Daarna
gaan we in tweetallen op pad om totaal 9 km. aan
bermen en wegen op te ruimen. Er zijn korte en
langere routes en we lopen in wisselende

groepjes, zo leer je iedereen kennen en kies je de
afstand die bij je past.
Na terugkomst in De Stobbe nog even koffie en
napraten en met een paar man het afval nog
scheiden in PMD en restafval.
Ja mooi, kun je nu denken, maar wat levert het mij
op en waarom zou ik de troep van een ander op
moeten ruimen. Nou, als je al dat afval langs de
weg ziet liggen, kun je daar boos of verdrietig van
worden en je hoofd schudden. Maar je kunt er ook
zelf wat aan doen en dat geeft echt een beter
gevoel. Dat kun je in je eentje doen maar met een
groepje is toch gezelliger.
Ook heel Darp heeft daar wat aan. Ten eerste blijft
je woonomgeving schoon, niemand wil toch tussen
de troep leven. En ten tweede verdienen we er
geld mee voor de dorpsgemeenschap, vanuit de
gemeente en het afvalstoffenfonds ontvangen we
per jaar €1500 voor het schoonhouden van 9 km.
wegen. Vorig jaar is het geld besteed aan het
opknappen van de geluidsinstallatie in De Stobbe
en voor dit jaar moet nog een geschikte
bestemming gevonden worden.
Ook de duimpjes en complimentjes onderweg zijn
altijd leuk om te krijgen.
Mocht je door dit stukje denken "hé, lijkt me
gezellig en leuk werk", kom dan gerust een
zaterdag meelopen. Iedere derde zaterdag in de
maand om 09:15 uur beginnen we vanuit De
Stobbe. Je kunt ook bellen naar Gert van Es als je
meer vragen hebt. Tel.nr. 344926

Nieuwe sporttassen voor 1e elftal DVSV
Het eerste elftal van DVSV bedankt de
dorpsgemeenschap voor de sponsoring van hun
nieuwe voetbaltassen.

Mag ik u even voorstellen ...
Door: Joy van der Beek

Sinds 3 maanden heeft Darp een nieuwe wijkagent:
Erik Smit. Om hem te leren kennen, nodigden we hem
uit voor een interview. Erik is 35 jaar, geboren en
getogen in Assen, getrouwd en de trotse vader van 2
zoontjes. Hij is geplaatst in politiebureau Meppel en
heeft als “wijk” Havelte, Uffelte, Darp, Havelterberg,
Busselte en Wapserveen. Zijn taak als wijkagent
beslaat 80 % van zijn werk en de overige 20 % zijn de
normale politietaken zoals achter 112 meldingen
aangaan. Tijdens de feestdagen ligt dat anders, want
dan wordt hij vaker ingezet voor incidenten.
Wist je al vroeg wat je wilde worden?
“Nou als kind vond ik soldaten, politie en auto’s wel
boeiend. Na mijn middelbare school ben ik eerst
bouwkunde gaan doen. Maar ik ontdekte al gauw dat
het niet echt mijn ding was. Toen ben ik 4 jaar in
Groningen autotechniek en commercie gaan studeren.
Daarna kreeg ik een baan bij een leasebedrijf. Dat zag
ik me niet mijn hele leven doen. Dus toen werd het de
politie! Omdat er in Noord-Nederland toen geen
vacatures waren, ben ik naar Amsterdam gegaan. Daar
heb ik 4 jaar op de politieschool gezeten. Steeds 3
maanden opleiding en dan 3 maanden praktijk bij een
politiebureau. Na een jaar werd je voor de praktijk op
een ander bureau ingedeeld. Ik heb 12 jaar in
Amsterdam gewerkt en er 8 jaar gewoond. De laatste 4
jaar woonden we in Almere. Nu weer in Assen. De
afgelopen 2 jaar heb ik gewerkt op de meldkamer
Noord-Nederland in Drachten.”
Had je ooit een vakantiebaantje?
Na enig nadenken komt lachend de mededeling, dat hij
vanaf z’n vijftiende in het Verkeerspark in Assen werkte.
Bij de bootjes en de autootjes. Wat ouder heeft hij
verkleed als agent ook in de politieauto rondgereden.
Behalve alle andere dingen dan die je daar moest doen.
Dus toen toch al een beetje politieman. “Sommige
agenten zijn door iemand in hun omgeving
aangestoken met het politievirus. In mijn familie is er
niemand die bij de politie werkt. Maar ik vind het een
prachtige baan. Vooral de diversiteit vind ik prettig.

Zoveel verschillende kanten zitten er aan het werk.
Natuurlijk is er ook een administratief deel, een
noodzakelijk kwaad, maar het contact met burgers,
werk in de wijk, bemiddelen bij ruzies, overleg met
hulpverlenende instanties, contact met de gemeente,
met scholen en ja, ook het boeven vangen hoort bij je
taken. Het is zeker geen sleurbaan!”
Wat is het verschil met werken hier en in
Amsterdam?
“Vooral de omvang van het gebied. Hier komen heus
dezelfde problemen voor, alleen is het in de grote stad
vaker. Daar heb je een overzichtelijk gebied onder je
hoede. Hier is het zoveel uitgestrekter en ben je
meestal alleen op pad. In een wijk in Amsterdam wonen
meer mensen op een klein gebied. Daar wist ik alle
straatjes en sluipweggetjes op mijn duimpje te vinden.
Op de fiets of met mijn motor was ik erg wendbaar en
met een achtervolging had ik daar beslist profijt van.
Hier liggen de kernen behoorlijk ver van elkaar. Dat
heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. Niet alleen in de
grote stad heb je criminaliteit, maar ook hier kom je
woningbraken, diefstal en vernielingen tegen. Dus dat
verschilt echt niet. Alleen is het hier minder frequent.
Maar vergis je niet, overal kun je rare en nare dingen
tegenkomen.”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Veel tijd gaat er naar mijn gezin. Dat is ook niet zo gek
met twee jonge kinderen. Verder sport ik graag en veel.
Fitness, crossfit, spinning en boksen. Je conditie is jouw
eigen verantwoordelijkheid bij dit beroep, al zijn er
vanuit de politie wel voldoende faciliteiten om fit en
gezond te blijven. Verder hou ik erg van motorrijden.
Met mijn oudste zoon gaan we vaak naar motorracen
op het circuit in Assen, als daar tenminste ook voor
hem een leuk programma is. Naar de TT nemen we
hem nog niet mee, dan gaan mijn vrouw en ik samen.”
Waar maak jij je zorgen over?
“De politiecapaciteit is een groot issue. Op de werkvloer
merk ik dat regelmatig. Er wordt wél altijd gezorgd dat
de basis politietaken gewaarborgd blijven. Dan worden
wij ingedeeld om in te springen b.v. bij 112 ritten. Het is
jammer dat er voor het werk van politie, maar ook van
onderwijs en verpleging zo weinig waardering is. Het
feit dat mensen agenten, brandweerlieden,
verkeersregelaars en ambulancepersoneel te lijf gaan,
vind ik een hele zorgelijke situatie! Het komt steeds
vaker voor en dat is toch ontzettend triest!
Wat is je doel?
“Als wijkagent ben ik de schakel tussen burgers,
ondernemers, verenigingen, dorpsgemeenschappen en
scholen enerzijds en de politie anderzijds.
De afgelopen drie maanden die ik op deze post zit, ben
ik op de meeste plekken wezen kennismaken en heb ik
me op de hoogte laten brengen van wat er speelt.
Moeilijke situaties en problemen heb ik te horen
gekregen en met diverse mensen heb ik kunnen praten
over hun zorgen. Maar ik hoop vooral dat burgers me
weten te vinden. Dat zal even duren, maar dat is wel
mijn doel.”
Wanneer we klaar zijn met het gesprek zet Erik de
politiezender, die steeds op de achtergrond te horen
was, harder. Het is buiten pikdonker. Hij gaat een ronde
door zijn wijk rijden. Dat kan nog mooi voordat de dienst
erop zit.
Erik Smit is bereikbaar via het algemene nummer van
de politie 0900 8844. Of via het contactformulier via
www.politie.nl/mijn-buurt

Rommelmarkt 16 november 2019
Door: Naomie Mulder

Ook dit jaar
hebben we weer
een rommelmarkt
georganiseerd.
De eerste stap
voor de
rommelmarkt is
het maken van de
knieperties. Wij beginnen net zoals andere jaren
de vrijdag ervoor met het indelen van de zaal van
dorpshuis De Stobbe in Darp, een team van
vrijwilligers die de spullen ophalen en een
damesteam die vervolgens alle spullen uitzoeken
en netjes uitstallen in de zaal. Op vrijdag beginnen
we om 13:00 uur en om ongeveer 17:00 uur is
alles volgepakt. Dan de volgende ochtend om
09:00 uur een bakkie leut met de vrijwilligers en
om 09:30 uur gooien we de deuren open en kan
de pret beginnen. Het is een prachtig gezicht dat
iedereen tegelijk naar binnen wil gaan door maar 1
deur. Dan om 10:45 uur begint de veilingmeester
met zijn team de spulletjes per opbod te verkopen.
Om 12:30 uur is de pret dan echt afgelopen en
kan het opruimen beginnen. De zaal weer
leeghalen is enorm veel werk, maar met zoveel
vrijwilligers is binnen 2 uur alles opgeruimd. Het
eindresultaat, een paar biertjes met z´n allen en
dan gaat ondertussen een team beginnen te
tellen. Wat het eindresultaat is nou dat kunnen we
jullie vertellen. Er is dit jaar €1286 opbrengst
binnen gehaald.
Wij danken alle vrijwilligers voor deze geweldige
inzet en gastvrijheid van dorpshuis De Stobbe!!!
De rommelmarkt commissie.

Berichten uit het bos
richting winter
Door: Emma van de Berg

Verbeten vist ze door. Ze zal en ze moet die grote
vangen, daar heeft ze recht op! Die joekel is voor
haar en voor haar alleen. Gewoon doorbijten. Wat
had ze nou aan dat ven gehad, daar kon zelfs een
mens niet van eten! Nee, zo is het veel beter, een
aardig staaltje van d'r, al zegt ze het zelf.
Toen 't hier nog Hesselte heette, éeuwen geleden,
hoorden haar voorouders weleens fluisteren Past
mar op, wantet is een kattien! Nou en? Het hele
dorp had er maar mooi profijt van gehad. Net zoals
nu met zo'n gevulde plas. Want al beschouwde
Hexina al het eetbaars hierin als het hare, ze
moest 'm toch wel opvallend vaak bijvullen. Toe
dan maar.
Maar vandaag, was iemand haar voor geweest??
Hexa van het bos verderop had allang zo'n kanjer
ingegraven, had ze laatst o zo fijntjes laten weten.
Loeder! Waar haalde ze het lef vandaan, van
katterijen bakt die werkelijk niets!
Katoel ziet het aan en kan het nauwelijks geloven;
geen wonder dat die vis niet bijt, Hexina is er met
haar hoofd niet bij. Hij weet dat ze zoveel machtig
is, het een na het andere brouwseltje lukte
afgelopen herfst wonderbaarlijk: de een na de
andere paddenstoel was het aan te zien, ze
glansden zo, dat de bosdieren het niet
aandurfden. Op deze manier had Hexina een mooi
gaaf voorraadje weten te bemachtigen. Ja, ze had
dat superglansmiddel eerst op hem uitgeprobeerd.
Hij was blij dat deze vijver niet spiegelde. Hexina
had er nota bene spiegelkarpers in losgelaten. 't Is
dat een katoel niet lachen kan ...
Na, ja, de winter komt eraan, hoog tijd voor wat
gespins. Zo zeiden ze dat vroeger en zo doen we
dat nu nog. Wij vermaken ons wel met zo'n karper
op kerstavond. Hebben de raven ook nog wat.

De Club van 50
Door: Joy van der Beek

De meeste clubs of verenigingen in Darp zijn bij
iedereen wel bekend en het zijn er nogal wat. Voor
een klein dorp best bijzonder! Maar er is één club
waar een sfeer van geheimzinnigheid rond hangt.
Toch bestaat deze Club van 50 al zo’n 18 jaar.
Intussen zijn er al bijna 90 leden! Zelfs iemand uit
Wezep is lid. Wil je weten wie er allemaal lid zijn,
dan vind je het antwoord in de voetbalkantine van
DVSV. Daar hangen plankjes met de namen van
alle leden aan de wand. Weliswaar weet je het dan
nóg niet meteen, want wat je leest zijn bijnamen!
Pak een stoel, neem er wat te drinken bij en ga
maar puzzelen! Na enige tijd weet je de namen
van de meeste leden misschien, maar nog niet wat
de club ten doel had en waarom hij is opgericht.
Het antwoord daarop is heel simpel:
De voetbaljeugd van DVSV ondersteunen.
Rond het begin van deze eeuw waren er heel wat
elftallen in Darp en om dat zo te houden, hield
men de contributie voor de jeugd bewust laag.
Volwassen voetballers zagen bij uitwedstrijden dat
andere verenigingen extra geld bijeen brachten
om voor hun pupillen materiaal aan te schaffen.

Zo ontstond het initiatief om mensen te vragen 50
euro per jaar te doneren. Vandaar de naam! Uit
dat potje kon materiaal aangeschaft worden. De
trainers mochten aangeven waar behoefte aan
was. Wat begon met een kleine groep, kreeg al
gauw meer supporters. De Club van 50 werd een
groot succes! Met hun contributie konden nuttige
dingen worden aangeschaft voor de
jeugdspelertjes. Een aantal huidige bestuursleden
vertellen in de voetbalkantine over de uitstapjes
die er destijds voor elk team georganiseerd zijn.
Verhalen over een Zeskamp, een dagje naar
Slagharen, het Drouwerzand, vissen in de
Forellenvijver en een hilarische vaartocht met het
meidenteam.

“Maar…..”, legt voorzitter Wilco Ems uit:” zoals bij
veel voetbalclubs is het aantal jeugdleden fors
teruggelopen. Daardoor gaan de Darper
jeugdvoetballertjes nu naar Havelte. Om dan toch
nog iets voor de DVSV jeugd te doen, is nogal
ingewikkeld. Dan zou je hun Havelter
teamgenoten ook moeten tracteren”. Dus richt het
bestuur zich op de groep kinderen van de leden,
vertelt secretaris Theo Mulder. En we geven een
bijdrage voor de jeugd van Darp om het
Koningsfeest en Sinterklaas te vieren. Met onze
leden hebben we eens per jaar een gezellige dag.
Eerst ondernemen we iets met elkaar en later in
de middag komen de echtgenoten en kinderen er
ook bij voor een barbecue. Over het laatste
clubfeest heeft Jan Boers een verslag gemaakt

Door: Jan Boers

Zaterdag14 september was er zo’n feestdag van
deze langzamerhand niet meer weg te denken
club.
Jong en oud kwamen weer aan hun trekken.
De jeugd had de keus theehuis Faken of meedoen

met de spelletjes. Als thema had men gekozen
voor Het Wilde Westen.
Je kon kruisboog, geweer en pistoolschieten en
niet vergeten de mechanische stier bedwingen.
Het beest had het zwaar te verduren, leek niet te
temmen, maar ging toch door zijn hoeven. Een
oppepper hielp hem weer in de poten.
Hij kon niet, maar anders was hij hard
weggelopen. Met een barbecue in de late middag,
avond werd de dag afgesloten.
Lid worden kost €50.- in het jaar, verder geen
kosten voor drank, eten of drinken en ook je
kinderen zijn van harte welkom. Natuurlijk
vergeten we je partner niet, na 17 uur is ook hij /
zij van harte welkom.
In de avond is er nog een verloting met mooie
prijzen; deze is geheel vrijblijvend.
Word je lid, komt je naam en bijnaam {alias} te
hangen in de voetbalkantine, geen bijnaam dan
verzinnen wij er wel één. De club steunt verder
nog andere activiteiten zoals het Sinterklaasfeest.
Dit jaar was ik er zelf voor de eerste keer. Top!
Ik kan hem alleen maar van harte aanbevelen en
misschien tot de volgende club dag.
U bent van harte welkom.
Voor een lidmaatschap kunt u terecht bij de
volgende personen.
Vincent Struik, Theo Mulder, Wilco Ems.

Klobbe Gooien
Door: Jan Boers

Ik ben door een aantal mensen benaderd die het leuk
zouden vinden om te proberen het klobbe gooien
weer nieuw leven in te blazen.
Daarom deze oproep in onze Dorskrant.
Een ieder kan hieraan meedoen, man, vrouw, leeftijd
speelt geen rol.
Het enige wat je nodig hebt, is een zo goed als ronde
veld- of zwerfkei, dikte jeu de boules bal, twee euro
centen en een goed humeur. In plaats van een kei kun
je ook een jeu de boules bal gebruiken.
De spelregels leer je spelenderwijs, beslist niet
moeilijk. Ken ze zelf ook niet maar dat komt vast goed.
Er wonen mensen in het dorp die er alles vanaf weten.
Misschien wil Steven Lefferts ons wel helpen, hij kent
het spel. Als locatie wordt er gedacht aan het voetbal
pleintje bij het buurthuis.
Lijkt het je ook wat, neem dan contact op met Henk de
Vries of met mij.
Wie geen bal heeft, de Vries kan je helpen.
Dag en tijd woensdagmiddag rond 13.00 uur.
Henk de Vries Tel.0612079446.
Jan Boers. Tel. 341845.

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Jaargang: 10 december 2019

Per groep zijn er maximaal 12
deelnemers zodat iedereen echt aan bod
komt. Deelname op volgorde van
aanmelding.
Vorig jaar was een succes! Ook in het voorjaar
van 2020 kun je komen meedoen met de
kinder kook club.
Vind jij bakken en koken leuk of wil je het
eens proberen?
Kom dan meedoen met de kinder kook
club

Meekoken of vragen? Mail naar:
info@darp-havelterberg-busselte.nl
Of aanmelden bij Hennie Schans
€ 1 bijdrage per kind.
Neem een bakje met deksel mee zodat
wat je maakt ook mee naar huis kan.

De kookclub is van 18.30 tot 20.00 uur in
Dorpshuis De Stobbe
Groep 1 t/m 4
24 januari
(bij te grote groep ook
op 7 februari)
21 februari
(bij te grote groep ook
op 28 februari)
27 maart
(bij te grote groep ook
op 3 april)

Vanaf groep 5
17 januari

14 februari

13 maart

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

