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Van
de
redactie

Niemand van ons heeft begin 2020 ook maar kunnen
vermoeden dat ons dagelijks leven er drie maanden
later zo totaal anders uit zou zien. De Stobbe
gesloten, De Veldwikke dicht en geen gejuich te
horen op het voetbalveld. Onze 70+ers binnen en hun
kleinkinderen zien zij alleen op afstand of via een
scherm. Een anderhalve meter afstand maatschappij
waar we ineens in verzeild zijn geraakt. Nu merk je
hoe belangrijk de biljartclub, je kaartavond, je
sportuurtje zijn.
Hoe je dat even een bakkie koffie halen bij een kennis
mist. Hoe je jezelf moet inhouden om niet toch een
hand te geven of een knuffel. We zijn in een bizarre
film terecht gekomen. Alleen is het helaas de angstige
werkelijkheid. Hier zijn nog geen Corona doden
gevallen en daarom lijkt het allemaal veilig. Wij
hebben natuur genoeg om ons heen en daar is goed
te wandelen met de nodige afstand. Maar het sociale
leven ligt stil en we moeten alternatieven bedenken
voor de tradities in het jaar die nu niet gevierd kunnen
worden. Koningsdag, vier en vijf mei, ons dorpsfeest
etc. zullen we moeten missen of er een inventieve
draai aan moeten geven. Belangrijk is dat we, omdat
we ons nog veilig voelen in onze dorpen, niet te
nochalant worden en de nodige voorzorg vergeten.
Veel sterkte allemaal en

wees zuinig op jezelf en je omgeving!
De volgende uitgave is in september. 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 4
september.
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.

NL doet….Nestkastjes ophangen
Door: Anja Vendrig
Het lijkt alweer lang geleden en we kunnen ons er
inmiddels bijna niets meer bij voorstellen maar op
zaterdag 14 maart vond bij Dorpshuis De Stobbe de
laatste echte activiteit plaats voor de zogenaamde
“intelligente lock-down”.
Het was een heerlijke zonnige lentedag en het leek
me als nieuwe inwoner van Darp een goed idee om
eens mee te doen met de nestkastjes
ophangochtend. De 20 nestkastjes, geleverd door de
gemeente, zijn bestemd voor koolmeesjes. Hoe meer
koolmeesjes hoe beter want deze lieve beestjes eten
graag processierupsen en die zijn ook in Darp de
afgelopen jaren meer en meer een plaag geworden.
Toen ik me om tien uur meldde bij De Stobbe, stond
er al een groepje mensen buiten, druk doende met
de nestkastjes. De metalen framepjes bij de ingang
van de kastjes zaten verkeerd dus die moesten we
eerst allemaal losmaken en daarna weer bevestigen
met een nietapparaat. Daarna splitsten we ons op in
2 ploegen en namen we ieder een paar nestkastjes
onder de arm. Het werd een leuk en voor mij vooral
ook leerzaam rondje Darp. Zo dacht ik bijvoorbeeld
altijd dat nestkasten vrij hoog moesten hangen. Maar
Berry, die vaardig de elektrische schroevendraaier
hanteerde en de kastjes met schroeven aan bomen
bevestigde, legde uit dat ooghoogte prima was. Ook
werd uitgelegd in welke windrichting de kastjes het
beste konden hangen; bij voorkeur richting het
oosten of noordoosten. Toen we de mezenkastjes
allemaal hadden opgehangen, moest er ook nog een
plek gevonden worden voor een vleermuizenkast.
Die belandde, als ik het mij goed herinner, ergens
hoog tegen de gevel van De Stobbe.
En, wat een gigantische luxe achteraf gezien, wij
konden daarna in De Stobbe ook nog genieten van
een gezamenlijk kopje koffie. Handen schudden
mocht al niet meer dus voorstellen gebeurde toen
lacherig met de Rutte- elleboogstoot of simpelweg
door het zeggen van je naam.
Het was gezellig en leerzaam en ik hoop dat we snel
weer kunnen genieten van dit soort activiteiten in en
rond De Stobbe. Al dan niet op anderhalve meter
afstand van elkaar!
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Donderdag 16 april 2020 Wat een bijzondere tijd is dit. Er is veel niet! Normaal gesproken zit ik op de
woensdagmiddag in de Stobbe. Nu is alles dicht, geen inloop, geen biljart, geen streetdance, geen
ouderensoos en ook geen klobbe gooien.
Heel veel kan wel!
Gelukkig woon je dan in Darp waarbij wandelen in het bos gewoon kan,
als we maar niet met teveel op pad gaan. Hebben we de tijd om de tuin
en moestuin helemaal bij te werken. Kinderen die naast het schoolwerk
thuis ook hier in grote tuinen kunnen spelen. Thuiswerkende ouders die
daarnaast ook 'gewoon' de kinderen begeleiden met school. Ouderen
die noodgedwongen meer thuis blijven, maar van alles verzinnen om
contact te houden via Facetime, Skype of Whatts app video. En hopelijk
familie of buren die een oogje in het zeil houden en eventueel te hulp
kunnen schieten. Voor de één verandert er niet zoveel voor de ander
kan deze crisis een ingrijpende gebeurtenis zijn.
Als sociaal werker moest ik ook erg wennen aan deze nieuwe situatie,
mijn dagelijks werk is mensen samenbrengen en dat mag ik nu even
niet doen. Wat blijft er dan nog over?
Samen met de wijkagent Erik Smit hebben we onlangs een ronde
gemaakt door Darp en ook in andere dorpen van Westerveld is dit gedaan.
Gewoon om te kijken hoe het met de mensen gaat, even contact maken
door de zwaaien of een praatje óver de straat. Dit werd door velen
gewaardeerd en daarom blijven we rondes maken door de dorpen
zolang dit nodig zal zijn.
Blijf gezond en zodra het kan zullen we weer samen de draad weer oppakken.
Femke Heythekker Sociaal Werker Welzijn MensenWerk

Een contact door Corona-crisis?
Misschien raakt het u wel. Mogelijk heeft u weinig contacten,
mist een praatje of u kunt uw verhaal niet vertellen.
Hierdoor kunt u zich alleen gaan voelen.
Herkent u dit bij u zelf?
•

•

U kunt gebeld worden
door het
Belteam
Westerveld
Verbonden.
Maak een afspraak via

(085)273 1444
(telefoonnr. van
Welzijn MensenWerk)

Jeugd over Corona

Mason Akse en Erben Overbeek:

Lynn Akse en Lizy Been:

Niet leuk, een beetje. In de klas praten
de kinderen veel en thuis is het rustiger.

Niet leuk. Wij willen zelf geen Corona hebben en wij
missen juf. (Ze vertelden ook een geheimpje aan de
redactie maar dat mag niemand weten! Dus ze
hebben mazzel dat wij niet de telegraaf zijn).

Corona. Door: Jan Boers

Kaj Lueks en Desiree Hiensch:
Het is wel jammer dat de corona in
Nederland is en dat wij de eindtoets
niet kunnen maken. We missen de
school heel erg

Voor het blote oog onzichtbaar en moeilijk te
bestrijden.
Het houdt de hele wereld bezig en ons dorp natuurlijk
ook.
Het toont weer is aan hoe nietig we zijn, klein. We
denken weleens die aardbol is van ons,
maar vergeet dat maar.
We maken deel uit van een geheel, van een
leefgemeenschap.
Dat wil zeggen, de één dient de ander, de één kan
niet zonder de ander.
Alles vormt één geheel dat moet je niet verstoren.
Iederéén draagt daar zijn steentje aan bij, van
onzichtbaar klein tot groot.
Toevallig staan wij aan de top, maar laten we ons
dan ook zo gedragen.
Ben zelf ook geen heilig boontje, menig misstap
begaan, maar het lot van een ander, trek ik mij wel
aan. Corona worden we ook wel weer de baas,
maar zie dit als een teken aan de wand een
,,waarschuwing” dus gebruik je verstand.
Geniet met volle teugen van al dat moois om je heen.
Er zullen best mensen bij wezen, die denken,
van zo ken ik hem niet.
Het zij zo, maar leren doe je tot je dood.
Daar hoort plezier en vertier natuurlijk ook bij. Ober
één bier.
( maar de cafés blijven helaas tot 20 mei dicht. Red.).

Wij zijn de familie Smit, sinds november woonachtig in het
mooie Darp op de voormalige boerderij van de familie
Koning aan de Oosterbrinkweg 1.
De situatie is niet ideaal, maar we slaan ons erdoorheen.

Ik ben Stacey Mulder.
Ik vind het eigenlijk helemaal niet
leuk. Op school zijn mijn vrienden.
Want dan kunnen we ook samen
broodje eten.
Nu kan dat niet en dat vind ik jammer.
En ik mis juf Wilhelmina ook.

Fam. Overbeek.
Corona is niet leuk, want mensen
kunnen heel ziek worden en soms dood
gaan. Ook opa's en oma's. We zien opa
en oma nu af en toe via de computer.
Gelukkig is het lekker weer en kunnen
we buiten spelen in de tuin op de
trampoline.

Wat vindt U van de Corona
Wilhelmien Vis
Het raakt je heel erg. Je bent er van ondersteboven. Wat jezelf
kan doen is genoeg eten en vitamines extra nemen en goed
slapen.

Klaasje Baaiman
Alle mensen die hun eigen kost moeten
verdienen die kunnen nu niet zoveel. Wij
hebben nog ons AOW’tje en pensioen. En
de ouderen in verzorgingshuizen die
kunnen niet effe naar buiten en krijgen al
helemaal geen bezoek. Ik heb nog mijn
tuintje en heb wat praat vanaf de straat.
Maar het is een hele rare situatie en hopen
maar dat het niet zolang meer duurt!

Roelof Scheper
In 't Buitenland lopen ze
allemaal met kapjes om en hier
niemand. Ik doe zelf als ik naar
de winkel ga een kapje voor, die
gebruik ik normaal bij het
klussen in de schuur.

Appe Struik
Het is veel te rustig
en mijn dochter kan
nu niet mijn haar
komen knippen.

Wat vindt U van de Corona
Minikus Mulder
Een enorme belemmering, je kunt nergens
terecht. De sociale contacten ben je kwijt.
Wij zijn gewend om bij ieder door de
achterdeur naar binnen te komen en dat
kan nu niet.

Hennie Lefferts
Ik hoop dat wij
het hier in Darp
en omgeving niet
krijgen.

Arend en Griet Jetten ( Deze foto is gemaakt in augustus 2018)

Mw. Spin
Ik vind het eng al
die verhalen op tv,
maar het is goed
dat het verteld
wordt.

Het is er en je kunt er niets aan doen. Het is vreselijk en
wanneer is het einde in zicht. Het is wat raars.
We moeten er doorheen.

De Bom | Muziektheater over angst en verzet
verplaatst naar zomer 2021
KASKO Huis van muziektheater & Peergroup
Locatietheater Noord-Nederland hebben het lastige
besluit moeten nemen om De Bom in 2020 niet door
te laten gaan en deze te verplaatsen naar de zomer
van 2021.
Namens de gehele cast en crew, artistiek leider
Peergroup Dirk Bruinsma: ‘We stellen het een jaar uit,
maar we zitten zeker niet stil. In de tussentijd hopen we
dat iedereen in goede gezondheid deze onzekere en
spannende tijden doorkomt.’
Kijk voor meer informatie over de voorstelling
op: www.peergroup.nl en www.kasko.nl

Corona
Door: Gerard van Beek

Geen echte werkfoto maar een geintje naar mijn
collega' s toe. Geer " werkt " ook thuis
En corona ? Uiteraard niet geschikt voor een
geintje. We zitten in een hele nare situatie waarin
we allen gegijzeld worden door dit vreselijke virus.
Oude mensen bang en kwetsbaar. Mensen alleen
eenzaam en verontrust. Ondernemers in grote
onzekerheid en financiële nood. En dan nog de
mensen in de zorg, ziekenhuizen, in de
bevoorrading, de supermarkten, het onderwijs en
ga zo maar door. Mensen die zich het snot voor de
ogen werken om levens te redden en om te
zorgen dat we allen te eten hebben en enigszins
veilig zijn. Dat onze dierbaren verzorgd worden.
Voor al deze mensen een diepe buiging en diep
respect.
Wij zelf allemaal sociaal geamputeerd en in grote
onzekerheid. Laten we hopen dat we het virus snel
onder controle krijgen en "ons oude leven" snel
weer kunnen oppakken. Al denk ik dat het nog wel
lang gaat duren en ons leven na de crisis definitief
anders zal zijn. Anders zal moeten ook.
Zorg voor elkaar, houd rekening met elkaar, wees
lief voor elkaar en blijf gezond !

Hoe zit het nu?
Door: Berry Buitelaar

We komen allemaal met regelmaat in Havelte, met
de auto, de fiets of sommige wandelend.
Laatst was ik op de fiets vanaf de Van Helomaweg
over de Dorpsstraat richting Bruggeman. Komt er
een auto van rechts, over de Egginklaan aan bij
AH. Mede door de brede stoepbanden langs de
Dorpsstraat en de verhoging bij AH dacht ik echt
dat ik voorrang had. Je begrijpt het, ik mopperde
op de bestuurder. Had toch wel wat twijfels en
thuis gekomen belde ik de politie om te vragen
hoe het in elkaar zat.
Deze vertelde mij dat (jammer genoeg) ik fout zat.
Heel Havelte is een 30 km gebied en daarbinnen
geldt, als het niet anders met borden aangegeven
is, dat verkeer van rechts altijd voorrang heeft.
Dus in het vervolg zal ik beter opletten.

Arie
Door: Jan Boers

Wie kent hem niet, al jaren loopt hij hier door de
straten, om zijn schillen, groente en oud brood op
te halen, iedere dag maar weer.
Harde wind, kou, regen, sneeuw of hagel, ze
deren hem niet.
Op de dag van ophalen worden her en der kliko’s
aan de weg gezet.
Een praatje hoort er natuurlijk ook bij, met wie?
Daarin maakt Arie geen verschil, als je maar
luisteren wil.
Zijn pony’s worden verwend, maar langzaam aan
gaat het met hem wat minder.
Gezondheidsproblemen steken de kop op, lopen
gaat steeds moeilijker, maar toch houdt hij vol.
Nu loopt hij nog met een stok tik, tik, tik, tik, tik, tik,
tik en dan is het even stil, moe. Even om zich heen
kijkend en dan gaat hij weer tik, tik, tik, tik, tik, tik,
zo schuifelt hij de straten door.
“Hij is gek!” zeggen sommige mensen, dat hij niet
stopt, de pony’s redden zich wel, daar wordt wel
opgelet, hou toch op.
Natuurlijk is dit tegen dovemansoren,
onverzettelijk gaat hij door.
Ik kan dat wel begrijpen, dit is zijn dagbesteding,
zijn geluk, zijn leven, meer verlangt hij niet. Arie is
tevreden, maar zo ziet een ander dat niet.
Broer Joop, ook nog ernstig ziek, dus nog een
zorg erbij, het zit niet mee.
Maar Arie, hou vol, zodat we nog heel lang kunnen
genieten van jou, en je getik, tik, tik, tik, tik.

Bewegen houd je in conditie
Door: Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte
Dat weten we allemaal wel. De een doet dat door thuis
oefeningen te doen de ander gaat wandelen, hardlopen
of pakt de fiets. Er zijn er ook die doen dit bij een
sportvereniging of fitness centrum.
In de grotere steden kom je regelmatig plekken tegen
waar een aantal outdoor fitness toestellen opgesteld
staan, voor iedereen te gebruiken. Dichter bij huis, in
Uffelte op het korfbalveld, staat ook zoiets.
Onze belangstelling is gewekt, maar wat moet er
allemaal nog gebeuren om zoiets te realiseren
Een plan maken welk soort toestellen voor onze
doelgroep geschikt is.
Waar zouden we zo iets kunnen plaatsen,
wat kost het en hoe komen we aan dat geld.
Hoe krijgen we de mensen enthousiast om het te
gebruiken.
Om hier antwoord op te krijgen hebben we contact
gezocht met de leverancier van deze toestellen.
Gezamenlijk hebben we een rondje door Darp gemaakt
waarna hij aangaf wat zij voor ons zouden kunnen
betekenen. Mochten we met hun in zee dan verzorgen
zij veel zaken:
maken een plan welke toestellen het best te gebruiken
zijn, de beste plek lijkt nu tussen de speeltuin en
evenementenveld in Darp.
Bemiddelen bij aanvraag subsidies
Zorgen voor technische begeleiding van een
sportinstructeur gedurende 1 jaar
Om een beeld te krijgen aan welke toestellen we
denken kijk je in Uffelte en/of op de site
NORWELLOUTDOORFITNESS.NL
Maar de belangrijkste vraag is of het iets voor onze
gemeenschap is. Maak je mening / ideeën aan ons
bekend zodat we kunnen overwegen of we hier verder
mee moeten gaan
info@darp-havelterberg-busselte.nl

Littekens uit andere tijden.
Door: Zwaantina

Het zal u niet zijn ontgaan, het aanzien van de
Kamperweg is van de ene op de andere dag
drastisch veranderd.
De bijna een eeuw oude Amerikaanse eiken
hebben het veld moeten ruimen. De ene mens is
er blij mee de ander iets minder, maar het was al
geruime tijd een feit dat deze kolossale reuzen te
veel heer en meester waren in onze straat. Als
statige poortwachters die niet alleen het ritme der
seizoenen bepaalden, maar zichzelf ook rijkelijk
bedienden met te veel licht – te veel voeding en te
veel vocht, wat weer een nadelig gevolg had voor
het huisje boompje beestje achter deze
grootmachten.
Zoals alles wat leeft op een gegeven moment
ruimte moet maken voor de volgende generatie zo
ontkwamen ook deze reuzen niet aan de kringloop
der natuur.
Niet helemaal waar natuurlijk, want deze kringloop
werd bepaald en geholpen door mensenhanden,
oftewel de mens en een sterkt staaltje
zaagmachinerie.
Een half uurtje, meer was er niet nodig om een
eind te maken aan minstens 80/90 jaar groei en
bloei.
Aan het einde van de zaagdag was het of het
wintergordijn open was gegaan. Weg was de
donkere grauwe sfeer in de Kamperweg. De zon
kreeg ineens ruim baan en zorgde voor de zo
bekende lentekriebels.
Eenmaal geknakt en met open hart tegen de
grond was goed te zien dat ook voor bomen
ouderdom met gebreken komt. Was de bast
vooral getekend door ijverige spechten – boktor of
ander soorten mee-eters, zo was aan de harten
goed te zien dat hoogbejaard zijn littekens met
zich mee brengt. En dan waren er nog de grote
blauwe plekken in het hart van de boom.

Navraag bij de heren boomzagers bracht een
vreemd feit aan het licht. Het zou hier gaan om
littekens door oxidatie van lood, in dit geval
kogels. En niet van die kleine bukskogeltjes, maar
van een serieus kaliber volgens de specialisten.
Kijk en daar begint mijn nieuwsgierigheid toch van
te borrelen, want wie heeft er in voorbijgaande
jaren zoveel lood in de bomen geschoten. Was het
een gefrustreerde Duitser in oorlogsjaren die op
zoek was naar een gewillig slachtoffer - was het
opgeschoten jeugd met zeer gevaarlijk speelgoed,
een stroper die in het half duister een poging deed
een eekhoorn uit de boom te schieten of
misschien politie Smallebroek die de stroper of
een willekeurige wetsovertreder (zo heette dat in
zijn tijd) het vuur aan de schenen legde. Ik heb
werkelijk geen idee, maar dik kans dat er Darpers
rondlopen die het wel weten en dat lijkt me nu leuk
voor de volgende dorpskrant.
Dus wie het weet, mag het zeggen.
Reactie kunt u sturen naar:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl

Groep 8 neemt afscheid
Door: Joy van der Beek

Lachend en kletsend komen de 5 achtste groepers
van de Veldwikke het bieblokaal binnen rennen.
Ze gaan een interview geven over hun schoolervaringen en hun toekomstplannen.
Het is een hechte groep van 4 meisjes en één
jongen.Tara Ems, Joy Kaver, Kaj Lueks,
Indy Stoeten en Desiree Hiensch
hebben er zin in en vertellen wat ze leuk vinden aan
hun school .” Het is een kleine school en daardoor
ken ik alle kinderen”, zegt Tara. “Het is gezellig en
de juffen en meester zijn aardig”, vult Joy aan. Kaj
vindt het bijzonder dat hun school niet alleen een
plein heeft, maar ook een stuk bos met een
crossbaan en een groot weiland. Indy en Desiree
vinden het prettig dat ze iedereen kennen en dat de
omgeving leuk is. Allemaal wonen ze in Darp. Kaj
en Joy zaten eerst op een andere school en
vertellen hoe het was om als nieuwe leerling op
deze school te komen. “ De kinderen kwamen
meteen op ons af om te praten en vroegen ons om
mee te spelen. Dat was erg fijn en dan wen je ook
gauw.” Als er gevraagd wordt of ze wel eens ruzie
hebben, klinkt het van alle kanten: “Bijna iedere dag!!”
Onder veel gelach komt als toelichting, dat het niet
echt ruzie is, maar meer ”discussie”. Vaak is het om
kleine dingen, een pen of zo. Best een beetje
kinderachtig. Daar kunnen ze wel om lachen. Maar als
kleuter konden ze om zo iets slaande ruzie krijgen. In
al die jaren hebben ze dat wel afgeleerd. Alle vijf
hebben ze beide middelbare scholen in Steenwijk
bezocht om kennis te maken. Het liefst zouden ze
samen naar dezelfde school willen. Naar De
Eekeringe in Steenwijk“ omdat het een kleine school
is en niet zo druk als de RSG”, geven ze als
belangrijkste reden. Maar uiteindelijk gaan Kaj en
Desiree toch naar de RSG Tromp Meesters. Het stuk
naar school fietsen na de zomervakantie vinden ze
geen probleem. “We fietsen al zo vaak naar Steenwijk
met ons vijven om te shoppen ofzo. Dan gaan we
naar de HEMA om iets te kopen en soms gaan we
samen staan zingen!” Op de vraag wát ze dan zingen,
komt het antwoord: “ Een liedje van de Lion King.”
Eigenlijk kunnen ze dus wel een koortje oprichten en
als straatartiesten gaan optreden! Leuk dat ze als
groep er zo met elkaar op uit trekken! Ze spreken na
schooltijd vaak met elkaar af en fietsen dan al
kletsend rondjes door Darp.
Dat fietsen is dus geen probleem. En het feit dat ze in
een grote klas komen met veel meer kinderen dan ze
nu gewend zijn, vinden ze juist een voordeel. “Dan
heb je meer keus om vrienden te maken en kun je ook
extra veel vrienden krijgen!” Waar ze wel tegen op
zien, is het feit dat ze nu op school de oudsten zijn en
na de vakantie de jongsten.
Wat ze willen worden in de toekomst, weten ze nog
niet echt. Joy wil in geen geval arts worden. Ze kan
beslist niet tegen bloed. Hooguit wil ze werken aan de
balie in een ziekenhuis, maar meer ook niet.

Kaj wil misschien bij de politie en Tara en Joy
vinden dat idee eigenlijk ook wel wat. Indy heeft wel
een doel voor ogen. Zij wil styliste worden. Kapster
is ook leuk, maar liever styliste. Desiree vindt zoveel
beroepen leuk en weet het echt nog niet.
Het allerleukste van hun schoolperiode vonden ze
de kampen. Twee jaar geleden was dat een soort
survivalkamp met abseilen en een vertrouwenssprong maken. Dat was echt spannend. Vorig jaar
kampeerden ze in tenten. Dit jaar gaan ze in juni
drie dagen op kamp en daar verheugen ze zich nu
al op. Als ze naar buiten gaan om een foto te
maken, roept een van de meiden: ”Zonder jas hoor,
anders lijken we zo dik! “

Dit gesprek vond plaats op 10 maart .
Twee weken eerder viel de eerste Corona dode in
ons land. Nu zijn alle scholen dicht en zitten de
leerlingen thuis voor de buis hun schoolwerk te
maken. Hoe anders hadden onze kanjers uit groep
8 zich de laatste maanden op hun basisschool
voorgesteld.
We wensen ze veel succes op hun nieuwe school!

MOEDER AARDE
Door: Jan Boers

Ik viel in uw schoot op oudejaarsdag, u troostte
me, ik had dat niet verwacht.
Ik wilde je omarmen, zoenen, maar mijn armen die
waren te kort.
Het ging iets te onstuimig, struikelde, zo had ik het
niet gewild, maar ik voelde me even weer een
kind.
Ik heb me die dag een beetje misdragen, daarvan
heb ik spijt, maar zoals u weet, gezelligheid kent
geen tijd.
In het vervolg zal ik beter op mezelf passen en u
blijven verrassen, hoop ook dat ik anderen kan
bewegen om lief voor u te wezen.
Dat ze niet alles in uw schoot zullen donderen,
maar dat ze de troep opruimen u zullen
verwonderen.
Want lieve moeder, u geeft ons zoveel, eten,
drinken, melk voor de kleintjes, bier voor het
vertier, u denkt zelfs aan ons plezier.
Maar er zijn erbij, die u verstoten, dat moet
veranderen, anders gaan we naar de kloten.
Moeder, excuses voor mijn taalgebruik, maar het
moest er even uit.
Ook maken we steeds weer ruzie met elkaar, we
luisteren niet, maar op een keer zijn de rapen
gaar.
Soms wordt het zelfs u te machtig en dan
waarschuwt u krachtig.
Hitte, droogte, zware buien, mensen gebruik toch
je verstand, ons moeder aarde is er niet tegen
bestand.
Kijk waarin we nu verkeren, we moeten leren om u
te waarderen.
IK zal mijn best doen, vergeef me mijn misstap, ik
was een beetje zat, maar heb wel lol gehad.
Het zal me nog weleens een keer overkomen, dan
geef ik je weer een zoen.
Maar weet, ik wil je dit niet aandoen, en hoop dat
je mij vergeeft.
Jan Boers

Foto: Gratis Scheper

Door: Emma van de Berg

de geur van de herinnering
doet mij onverwacht ontwaken
uit het dagelijkse zijn
pijn schiet weer heftig naar binnen
alsof tussentijd niet heeft bestaan
toch voel ik een verandering
een glimp van loutering?

en ook
de geur van de lente
werkt op mijn gemoed
zenuwen bedaren
het komt zachtjes toch goed
troostend wordt het lijden
in de achteruit gezet
even één met al die geuren
het genieten is weer aan zet!

Door de Corona zijn we met z’n allen verplicht thuis dus tijd om de vogels te bestuderen
Kunt u deze vogels benoemen?.
We verloten een vogelhuisje die wij hebben gekregen van: Gemeente Belangen Westerveld
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.

Rad van fortuin. Door: J. Boers
In februari draaide hij weer. Gezellig als altijd, mooie opkomst, goed geslaagd.
Maar ik geloof, dat we het maar het rad van ,,Annegien” gaan noemen. Niet normaal. Dat ze
nog niet schatrijk is, snap ik niks van, ze moet een lot kopen. Stiekem
en rustig zittend in dat hoekie, Jan met pretoogjes ernaast,
haalde ze de ene na de andere prijs binnen.
Ik heb het vermoeden, dat ze een deal heeft gesloten met onze
voorzitter. Hij draaide het rad ,,verdacht” maar goed,
bedankt jullie ,,allemaal” voor je inzet en maar weer tot de
volgende keer.
Vogelvereniging: Darp en omstreken.

