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Van de redactie

Vriendinnen voor het leven!
Ze wilden wel graag op de foto, leuk voor in het
krantje!

Al zes maanden leven we in een door Corona
bedreigde wereld. We mogen van geluk spreken
dat de besmettingsgolf aan ons voorbij is gegaan.
Maar terug naar het normale leven zit er voorlopig
nog niet in. Van een bruisend verenigingsleven of
een levendig dorpshuis is nog geen sprake.
Maar er wordt gelukkig wel weer
gevoetbald( zonder publiek) en de jeugd zit weer
op school.
Zo’n drie jaar geleden bij het 70 jarig bestaan
verscheen de uitgave over de wederopbouw van
Darp. Daarin werd beschreven hoe belangrijk de
school, de voetbalclub en het dorpshuis zijn
geweest voor de saamhorigheid van het nieuwe
dorp. Maar ook werd er toen al de zorg
uitgesproken over de vergrijzing, die net als in
andere kleine dorpen, ook bij ons op de loer lag.
De voetbalclub had niet genoeg pupillen om een
team samen te stellen. Dus werd er met Havelte
een oplossing gezocht. Daarna moest de
peuterzaal sluiten door te weinig aanbod. En vorig
schooljaar werd er geen enkel kind meer
aangemeld voor de eerste kleutergroep van de
Veldwikke.
Een zorgelijk signaal. Wat we vreesden, is
versneld waarheid aan het worden. Maar het is de
trieste realiteit dat wij ook in Darp de krimp onder
ogen moeten zien.
Laten we in ieder geval proberen om De Stobbe
overeind te houden. De Corona regels werken nu
niet echt mee, maar we moeten vooruit kijken en
alvast plannen maken. Plannen om na deze
pandemie in saamhorigheid De Stobbe weer tot
het centrum van ons dorpsleven te maken.

Wees zuinig op jezelf én je omgeving.
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 2020.
De adressen zijn:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp
13TU

U13T

Fleur en Iris Lammers samen met Stacey Mulder

Data Oud papier
(vrijdagavond vanaf 17:00 uur)

13 november 2020
18 december 2020
Onze bezorgers zijn:
Jan Mulder, Ron en Willemien Vis,
Piet Jetten, Lia Valk, Mariejan Vogel,
Fred en Cocky Collet en Emma v.d Berg
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

Buurtpreventie app Havelterberg.

Verkeerscursus in De Stobbe

Door: Gerrie Vink

In overleg met de wijkagent en VVN wordt er
medio februari een cursus gegeven voor onze
bewoners.
Een precieze datum is nog niet bekend, dus meer
hierover in de uitgave van december.

Inmiddels heeft de buurtpreventie app
Havelterberg duidelijke vormen aangenomen. De
borden zijn geplaatst. De app is nu bekend bij
gemeente Westerveld en de politie. De registratie
op www.wabp.nl zal eind september of begin
oktober 2020 gereed zijn. Mochten er nog
buurtbewoners zijn die ook in deze app willen, dan
kunnen
ze zich onder vermelding van naam, adres en
telefoonnummer aanmelden bij
Gerrie Vink, 06-23756855 of via
havelterberg2020@gmail.com. Zij zal na
aanmelding persoonlijk contact met u zoeken.

Wat kunt u doen als u zelf
eenzaamheid ervaart?
Eenzaamheid gaat niet vanzelf over, maar door
eigen inzet en motivatie kunt u er meestal wel iets
aan doen. Bijvoorbeeld door te proberen nieuwe
contacten aan te gaan, door bestaande contacten
te verbeteren, of door hulp te vragen in uw
omgeving. Vaak voelt dit erg spannend. Een goed
begin kan zijn om contact op te nemen met
Welzijn MensenWerk. Welzijn MensenWerk
ondersteunt inwoners die een duwtje in de rug
kunnen gebruiken. Zij kunnen u de juiste hulp
bieden of wijzen op initiatieven en activiteiten in de
buurt die bij u passen. Als u behoefte heeft aan
een praatje kunt u ze bellen.
Contactgegevens Welzijn MensenWerk:

Verkeersveiligheid in onze Dorpen!
De dorpsgemeenschap krijgt geregeld te horen
van bewoners dat er te hard gereden wordt.
Voor 30 km/uur gebieden heeft Veilig Verkeer
Nederland kliko stickers beschikbaar. Door op de
zijkant of voorkant van de groene en oranje
container een 30 km-sticker te plakken worden
automobilisten geattendeerd op de
maximumsnelheid. Omdat de containers slechts
één- of tweewekelijks zichtbaar zijn langs de weg,
went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen
ze juist meer op. Bovendien zal iedereen die de
sticker op de eigen kliko heeft geplakt, zelf ook
minder geneigd zijn om te snel te rijden..
In ons volgende uitgave zit 1 of 2 stickers zodat u
dat op de container kunt plakken(dat geldt alleen
voor de 30 km. zone).

Telefoonnummer:
Email:
Website:

085 273 1444
info@welzijnmw.nl
www.welzijnmw.nl

Meer lezen over eenzaamheid en wat u kunt doen?
Bekijk dan www.eentegeneenzaamheid.nl.

Puzzelwinnaar van april 2020

U hebt het natuurlijk verschrikkelijk druk, maar
mocht u even tijd over hebben zou ik het leuk
vinden wanneer u de lijst terug stuurt met de juiste
vogelnamen.
Succes met de volgende dorpskrant
Groetjes
Peter Bernardt
Maassluis
Vol meeuwen

Bij deze de uitslag van de vogellijst.

Fam. Hakvoort uit Darp heeft het vogelhuisje
gewonnen. (Het vogelhuisje is aangeboden door:
Gemeentebelangen Westerveld)

Ingezonden brief
Verzonden: zaterdag 16 mei 2020 20:32
Aan: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
<redactie@darp-havelterberg-busselte.nl>
Onderwerp: tuinvogels
Geachte redactie,
Ik woon dan wel niet in Darp, noch in de directe
omgeving, maar ik kreeg toch de bekende
dorpskrant in handen en heb het prachtige blad
doorgebladerd en gelezen. Het mooiste artikel
vond ik trouwens “littekens uit andere tijden”.
Toen kwam ik op de laatste bladzijde en zag al die
vogels.
Op de eerste plaats de afbeeldingen zijn te klein
Vervolgens zie je bij 29 niet eens een vogel
En tenslotte is het natuurlijk wel leuk zo’n opgave.
Ik heb alle namen van vogels ingevuld behalve de
vogels die hier niet voorkomen !!! en de vogel die
ik de hele dag langs mijn raam zie scheren, de
meeuw, staat er niet bij.
Ik stuur u, redactie, toch mijn bevindingen, alleen
al om het feit, dat u weet dat ik het een leuk idee
vond.

1. Bonte vliegenvanger 2. Pimpelmees3. Zwartkopmezen
4. Huismussen 5. Ringmus 6. Merels 7. Zanglijster
8. Spreeuw 9. Staartmees 10. Koolmees 11. Vuurgoudhaan
12. Goudhaantje 13. Winterkoning 14. Roodborst
15. Koperwiek 16. Tjiftjaf 17. Groenling 18. Goudvink
19. Sijs 20. Sperwer 21. Kramsvogel (Grote lijster)
22. Kauw 23. Grote bonte specht
24. Vinken 25. Appelvink 26. Keep 27. Putter
28. Heggenmus 29. Boomklever 30. Boomkruiper
31. Houtduif 32. Gaai 33. Ekster 34. Turkse tortel

zoeken we een plek om bij elkaar te komen zonder dat
anderen daar last van kunnen hebben.” zegt Caitlin.
“Een plek waar wij lekker ons ding kunnen doen,
Door: Joy van der Beek
zonder mensen te storen.” Britt vertelt dat ze
Deze keer vertellen twee vriendinnen over hun
jongerenwerker Emile van Welzijn MensenWerk
dagelijks doen. Britt Voorn en Caitlin Ellen zijn
gevraagd hebben of hij kan helpen. Zondag 30
allebei 16 jaar en geboren en getogen in Darp.
augustus is er een barbecue gehouden bij De Stobbe
Ze zaten hier samen op de Veldwikke en hebben
waar zij aan burgemeester De Jager alles konden
daar hele goede herinneringen aan. Het was een
vertellen over hun plannen. Britt legt uit: “We kunnen
heel gezellige, kleine school en ze kenden iedereen. een keet krijgen, maar de plek die we bedachten, ging
Omdat er weinig leerlingen waren, zaten ze steeds
niet door. Het is een oude keet en het dak is lek, maar
in combinatie groepen. Geen enkel probleem, maar met een zeil erover kan het eerst wel. Dan kunnen we
toen zij in groep 4 zaten, samen met groep 1 en 2,
zelf sparen om het op te knappen. En we zullen wel
waren ze wel eens jaloers. Zij moesten hard werken gek zijn om troep te maken, want we moeten anderen
terwijl de kleuters ondertussen mochten spelen!
en ons zelf bewijzen dat we onze verantwoordelijkheid
Na groep 8 gingen ze hun eigen weg. Britt zit in het nemen.”
laatste jaar van het Terra Meppel.
Eigenlijk wil deze groep een plek waar ze elkaar
kunnen treffen zonder bang te zijn dat ze mensen
overlast geven en zij daardoor een slechte naam
krijgen. Want dat zit de vriendinnen erg dwars.
En ze hadden juist zulke goede ideeën. Als er in het
dorpshuis een gezellig plekje zou zijn met een bank
en de ruilboekenkast waar je kunt zitten om te
praten, dan zouden er wel meer jongeren komen. Nu
ga je een boek ruilen en meteen weer weg. Het is
niet echt gezellig! De keuken wordt niet gebruikt. Britt
had met Lieke al het idee om voor ouderen te gaan
koken. ” Dan leren zij ons kennen en dan begrijpen
we elkaar ook beter!” Misschien een goed plan om
Foto: Britt achter de kassa bij AH in Havelte
na de Corona te helpen bij het maandelijkse
Caitlin is net begonnen met haar MBO opleiding aan eetcafé?

Jeugd in hun doen…

het Drenthe College. Allebei hebben ze tijdens het
voortgezet onderwijs op verschillende plekken stage
gelopen. Caitlin op de basisschool in Havelte, de
Kringloopwinkel in Tuk en bij een bloemenzaak. Britt
heeft dansles gegeven, bij de BSO stage gelopen en
ook bij een bloemist. Nu heeft ze stage in groep1/ 2
van de Bosrank in Havelte. Ze glundert als ze vertelt
hoe leuk dat is. Na schooltijd zien de meiden elkaar
bijna elke dag. Met zo’n 12 jongeren van 15 en 16 jaar
vormen ze een hechte vriendengroep. En daarover
willen ze het graag hebben. Er is namelijk een
probleem. Eerst troffen ze elkaar achter de school.
Maar dat mocht niet meer. Toen zochten ze hun
toevlucht net buiten het dorp bij de blauwe picknick
bankjes. Daar kregen ze commentaar over omdat er
rommel gevonden werd. Maar zij ruimden alles keurig
op als ze naar huis gingen tegen tien uur. Oudere
jeugd daarna lieten hun bende liggen. “Eigenlijk

Foto: Caitlin Ellen geslaagd voor haar examen

Wij zoeken een plek voor onze keet! Wie helpt ons?
reacties kunt u sturen naar e-mailadres: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl

Onze adverteerders onder de loep!

Mag ik u wat vragen?
Door: Joy van der Beek
Bijna iedereen kent haar als “Karin van de
peuterzaal”. Al 26 jaar woont Karin van der
Knokke nu in Darp, maar ze is opgegroeid in
Limburg. Niet alleen woont zij in Darp, maar ze
heeft hier ook haar werk!”
Hoe komt iemand uit Limburg in Drenthe
verzeild?
“Door de liefde! Ik leerde Henri kennen en die
bleek in Havelte te wonen. Ik wilde graag naar
Havelte komen, maar was bang daar geen werk te
kunnen vinden. Toevallig vielen die 2 dingen
samen. Er was een vacature bij de
peuterspeelzaal, die destijds voor in De Stobbe
zat. Met Annelies Boxum heb ik toen een aantal
jaren samengewerkt, tot Annelies in maart 1999
stopte. Daarna ben ik met de peutergroep
doorgegaan inmiddels in de nieuwe aanbouw bij
De Stobbe. In juni dat jaar zijn we getrouwd en
vierden we onze bruiloft in de peuterspeelzaal
samen met de peuters.”

2 groepen peuters. Maar na een aantal jaren
begon het toch te kriebelen voor wat anders, dus
ik heb het roer omgegooid en ben thuis begonnen
met gastouderopvang. Onder de paraplu van een
gastouderbureau. Als zzp gastouder heb ik dat
ruim15 jaar met veel plezier gedaan!”
Wat wilde jij de kinderen meegeven?
“Een gezellige, warme sfeer. Echt een
huiskamergevoel, waarbij ze zich op hun gemak
voelen en zelf kunnen kiezen wat ze willen doen.
Een tweede thuis. Als gastouder mag je maar 6
kinderen tegelijk opvangen. Niet alle kinderen
komen iedere dag. Sommige maar één of twee
dagdelen. Totaal vang je dan zo’n 13 tot 16
kinderen op in een week. Het is een klein groepje
en je bouwt een hechte band met ze op. Heel leuk
als je zo’n kind hebt zien opgroeien en ze als 17
jarige tegenkomt en hoort waar ze mee bezig zijn.
Het was een hele mooie tijd!”
En toch sinds vorig jaar weer terug op je oude
plek?
“Ja, er waren te weinig peuters en de
peuteropvang ging dicht. Het lokaal stond leeg.
Het begon weer te kriebelen voor een nieuwe
uitdaging. Dus ben ik aan het rekenen geslagen of
ik het lokaal kon huren. Met de 16 kinderen die ik
per week had, zou het net uitkunnen en zouden
we kunnen groeien. We zouden meer
binnenruimte hebben en veel meer buitenspeelmogelijkheden. Maar ja, hoe stond de
gemeente er tegenover? Die stelde veel eisen.
Essentieel was dat er eerst verbouwd moest
worden om aangepast te zijn voor kinderopvang.
Er moest een slaapkamertje komen, het wc’tje op
de goede hoogte etc. Het lokaal moest efficiënter
en gezelliger worden. Best een hele klus. Gelukkig
heeft Welzijn MensenWerk me enorm geholpen.”

Waren de ouders het met die verandering
eens?
Wist je al vroeg dat je dit wilde gaan doen?
“De ouders moesten het natuurlijk ook zien zitten.
“Eigenlijk niet, maar ik heb een tijd in Den Haag
Als er ouders zouden afhaken, zou het niet
gewoond en daar vrijwilligerswerk gedaan bij een
haalbaar zijn. Gelukkig waren die 100% akkoord.
peutergroep. Daar
Toen moesten we de kinderen
ontdekte ik hoe leuk ik
KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
vertellen wat er zou gebeuren.
het werken met kinderen
met
alle
aandacht
voor
uw
kind.
Sommigen wilden liever dat
vond. Dus was ik heel
alles gewoon hetzelfde bleef!
blij met die vacature in
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
We zijn gaan zitten met een
Darp. In Zwolle heb ik
Dagopvang
en
Buitenschoolse
opvang
mogelijk
plattegrond van het lokaal en
1,5 jaar de opleiding
hebben gevraagd wat ze
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Sociaal Cultureel Werk
binnen graag wilden hebben
met specialisatie
Linthorst Homanstraat 22
en wat er buiten leuk was om
Leidster Kinderopvang
7973KG DARP
te doen. Er kwam één jongen
gevolgd.
0622149784
met het voorstel van een
De peuteropvang
binnen-voetbalveld! Anderen
groeide en werd
www.kdv-bso-darp.nl
wilden een disco en een grote
ondergebracht in een
info@kdv-bso-darp.nl
tafel net als bij mij thuis om te
grotere organisatie. Ook
eten en te knutselen. Ze
in Darp was er toen nog
mochten op Spotify een keus
groei. We draaiden met
maken van muziek bij de disco. Toen waren ze

wel om. Die disco is een groot succes voor een dol
uurtje af en toe! Het is heel belangrijk dat je
kinderen betrekt bij veranderingen en ze laat
meebeslissen.”

Hebben jullie alleen kinderen uit Darp?
“Nee, ook uit Havelte, Uffelte, Steenwijk en
Meppel. Alle kinderen worden ‘s morgens
gebracht.
We brengen ze naar school in Havelte en halen ze
weer op. Als ze in groep 7 of 8 zitten, mogen ze op
de fiets naar en van school in Havelte. Maar dan
tekenen de ouders wel een vervoersprotocol.
Omdat we de kinderen verantwoordelijkheid willen
leren, ondertekenen zij ook.
Behalve de steun van mijn man Henri kan ik
rekenen op Jolanda Otter die hier parttime werkt.
Sinds 1 augustus is ook Brenda Hoek parttime lid
van ons team. Brenda heeft bij mij stage gelopen
toen ze op het Drenthe College zat.
We overleggen hoe we de uren opvang verdelen.
Dat gaat heel collegiaal. Als gastouder had ik wel
een vakantie sluiting, maar bij kinderopvang niet.
Dat regelen we met elkaar. En als iemand van ons
vroeg moet beginnen, hoeft die niet te sluiten. We
zijn een erg flexibele opvang! Dat is onze kracht.
Ouders in de zorg b.v. met wisselende diensten
proberen we zo veel mogelijk ter wille te zijn.”
Wil je nog iets vertellen over jullie
kinderopvang?
“We staan ingeschreven bij de LRKP, het landelijk
register kinderopvang & peuterspeelzaal, waaruit
de GGD regelmatig onverwacht controleert. De
huiselijkheid van een tweede thuis staat voorop in
onze visie én luisteren naar de wensen van de
kinderen. We hebben een samengestelde groep
van baby 's, peuters en ook kinderen voor
buitenschoolse opvang. Die laatste krijgen de
mogelijkheid als ze uit school komen (na het
drinken, fruit eten en kletsen) zelf te kiezen of ze
willen afreageren buiten of lekker willen bijkomen
binnen. Materiaal om te spelen is er volop. Voor
de kinderen onder de 4 jaar hebben we een iets
meer gestructureerde dagindeling met knutselen,
voorlezen, zingen, buitenspelen naast de
verzorgende taken en eventuele slaapritmes.
Regelmatig wordt er gewerkt aan een thema.

Kinderen boven de 4 zijn vrij om mee te gaan in
dat thema. We stimuleren om eigen initiatief te
nemen in wat kinderen kiezen, maar hebben ze
daar moeite mee dan begeleiden we hen.
Niet alleen kinderen van werkende ouders kunnen
aangemeld worden hoor. Wil iemand zijn peuter
één of twee ochtenden met andere peuters laten
spelen, dan is dat ook mogelijk!”
Na ruim een jaar heeft KDV & BSO Darp een
enorme groei doorgemaakt. Een groei die ik een
jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden.”

Ontdek je plekje!

Olle regels
De speulers speulden aaid (op volgorde) met
veldvlinten / keichies en mussen gooien vanaof de
meet, zo'n vieftien meter van het blok aof. Op het
blok hadden ze twei centen per man inlegd. Dus aj
met zes man speulden, waren er twaolf cent'ies in
tetaol op het blok.
Elkeneein mus gooien op volgorde en i'j kon gooien
op 't blok, op een aandere stien of naor een plekkie
waor aj veilig bint. Aj gooit hef, moej 'naokieken' en
moej daor hèn. In de roegte wus dan elkeneein waor
aj bint.
Aj aofpikt wur, mus i'j terug naor de meet en waj
'dood' en mus i'j wachten op 't volgende spellegie.
Aaid aj raok gooien meug i'j nog een keer: Stienstien-stien of blok-stien-blok-stien-stien enzowieder.
Tweimaol achter mekaor het blok raoken mag neeit.
Aj 't toch doen, waj aof / dood. Aj een steen van een
aander aofpikt, dan moej die zölf terug naor de meet
gooien.

Waar is deze mooie plek en wat is dit voor
bijzonders en door wie is dit ontdekt? En als
laatste….wie heeft dit tot uitvoer gebracht!
Onder de inzenders met de juiste antwoorden
wordt een heerlijke cake verloot.
U kunt uw antwoorden mailen of in de brievenbus
doen.
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp

Klobbe gooien in Darp.
Weer of geen weer de mannen zijn er weer

Underdielen van het spel
D'er bint 6 underdielen in 't spellegie:
•
•
•
•
•

Een holten blok van om en naobij 25/30 cm x
10 cm.
Zelfmaokte aluminium koegels of jeu de
boules ballen.
2-eurocentmun'ies.
Een plastic beker om de plastic fiches tiedelijk
in op te bargen.
Een 'blokstee', een holten paolt'ie in de grond
waor het blok op steeit.

Aj 't blok had umgooid en de alle cent'ies waren 'let'
(kop) dan moj daor waor aj ligt, ok liggen blieven. De
cent'ies mussen er dan weer op en i'j sleug een beurt
over.
Aj goed gooien kon, kuj preberen alle speulers er aof
te pikken. Aj 't blok umgooit en alle 'cent'ies' waren
'lieuw' dan waj schotholder en elkeneein mus dan
nog eeinmaol op joe pikken. Konden ze joe neeit
raoken dan haj 't spellegie wonnen. Maor deden ze
dat wal, dan waren zij de neie schotholder en de rest
van de speulers moogt nog op hum pikken. I'J mus
dan de leste cent'ies die'j wonnen hef an de neie
schotholder geven.
Wel er wonnen hef, dei mus alle keichies terug
gooien naor de meet.
Alle 'dooien' mochten bij een nei spellegie eerst. Wel
er het eerst aofgooid was mocht het eerst, en dan
wel er het eerst op de schotholder gooit hef.
Dit stuk was schreven in 't Noord- (en 'n beetie)
Zuud-Dreins wa'k aaid zo metkregen heb.

Renovatie van dorpshuis De Stobbe
Door: Anja Vendrig

Hoewel ik het ook wel wat vond hebben, die
onvervalste 70-er jaren look van De Stobbe, is het
dorpshuis na 40 jaar toch wel hard aan een
make-over toe.
Als we in gesprek raken met de diverse gebruikers
van het dorpshuis en in een rondje door het
gebouw eens op de details gaan letten, blijkt pas
echt hoe verouderd alles is.
De line dance lessen vinden normaal plaats in de
bovenzaal maar in verband met corona wordt er
nu voorlopig beneden in de gymzaal geoefend.
Ellen, de enthousiaste docente en choreografe
neemt ons voordat haar les begint, mee naar de
bovenzaal om te laten zien wat de toestand daar
is. “De ventilatie is knudde”, aldus Ellen: “De wc
stinkt evenals de wc’s beneden, de tegels in de
toiletten zijn vies en kun je niet goed
schoonmaken en de kraan bij de gootsteen werkt
niet goed.”
Dat het bovenzaaltje bedompt is, merken wij zelfs
als we rustig staan te praten al. Er kan niet
behoorlijk geventileerd worden en een airco zou
voor het line dance zeker geen overbodige luxe
zijn. Verder is alles gewoon verouderd, versleten
en uit de tijd. De vloer van het zaaltje is zo slecht
dat zij op diverse plekken al loslaat.
“De verlichting is naatje en de bar beneden is veel
te pompeus en hopeloos gedateerd”, vervolgt
Ellen. Een paar andere deelnemers van het line
dance groepje zijn het er helemaal mee eens. De
donkere kleuren, de systeemplafonds, de
bakstenen muren beneden….ja en dan die
gordijnen van de grote zaal; vreselijk gedateerd en
zo zwaar dat ze bijna niet te hanteren zijn.
Als we spreken met de contactpersoon van de
schietclub, wordt het inmiddels geschetste beeld
alleen maar bevestigd. De schietclub oefent eens
in de veertien dagen in de vergaderruimte. Het
tapijt daar is de slechtst denkbare vloerbedekking
voor deze club. De kogeltjes vind je daar nooit
meer terug. De kogeltjes verdwijnen ook nogal
eens in de gordijnen. De schietschijven hangen
eigenlijk te dicht bij elkaar, maar dat kan nu niet
anders omdat aan dezelfde muur ook de
prijzenkast hangt. Verdwaalde kogels kunnen daar
schade aanrichten en dat gebeurt ook nu en dan.
Storend element is verder de noodverlichting
achterin. Om geconcentreerd te kunnen schieten,
moet het zaaltje verder zo donker mogelijk zijn.
Veel opmerkingen verder ook over de entree die te
smal is ( zeker voor rolstoelgebruikers) en totaal
niet uitnodigend. Ook de parkeersituatie bij het
dorpshuis wat de nodige problemen oplevert.
Er is een budget beschikbaar van ongeveer
75.000 euro. De bedoeling is dat het dorpshuis
duurzamer en aantrekkelijker wordt. Met een frisse
uitnodigende uitstraling en ruimtes die
multifunctioneel zijn, zouden er meer activiteiten

kunnen plaatsvinden en kunnen we er straks weer
jaren tegenaan. Maar eerst de plannen maar eens
concreet maken…… Wie mee wil denken, is van
harte welkom. De werkgroep Renovatie van De
Stobbe vergadert weer op 7 oktober vanaf 19.30!

250 gram zelfrijzend bakmeel
175 gram bruine suiker
2 theelepels koekkruiden
Mespunt zout
2,5 dl melk

Kinderkookclub
Door Hennie Schans

Dit najaar is er geen kinderkookclub. Heel jammer
natuurlijk. Maar als we met elkaar bezig zijn, dan
is afstand houden tot de volwassenen die helpen
heel lastig. Hopelijk is het Corona virus komend
voorjaar echt onder controle en kunnen we dan
weer aan de slag in dorpshuis De Stobbe.
Hieronder twee eenvoudige recepten zodat je, met
hulp van papa, mama, opa, oma of iemand anders
iets lekker kan maken. De recepten zijn overigens
ook geschikt voor volwassenen ;-)
Veel succes en eet smakelijk alvast!
WENTELTEEFJES
Paar sneetjes brood (mag oud brood zijn)
2 eieren
Halve liter melk
2 eetlepels suiker
1 zakje vanille suiker
Paneermeel
Margarine om te bakken
Suiker en kaneel om de wentelteefjes te
bestrooien
Roer de eieren, melk, suiker en vanille suiker door
elkaar tot een beslag.
Leg de broodjes in het beslag.
Smelt een klontje margarine in de koekpan.
Haal de broodjes uit het beslag en leg elke kant
kort in het paneermeel.
Bak ze aan beide kanten goudgeel.
Haal ze uit de pan en bestrooi ze met suiker en
kaneel.
En nu lekker opeten!

KRUIDKOEK

Doe het meel, de suiker, koekkruiden en zout bij
elkaar in een kom.
Giet, terwijl je goed roert, de melk erbij. Blijf net zo
lang roeren tot het beslag glad is.
Maak een cakevorm met margarine van binnen
vet. Doe het beslag in de cakevorm.
Bak de koek in de oven (185 graden) in circa 1 uur
gaar en bruin.
Laat de koek een beetje afkoelen en haal de koek
uit de cakevorm.
Snij er plakjes van en uitdelen maar!

Zwerfvuil verzamelen
in tijden van Corona.
De zwerfvuil prikgroep heeft vanaf begin maart
niet stilgezeten. Hoewel er normaal elke derde
zaterdag rond 9.15 uur in De Stobbe gestart wordt
met koffie, mocht dat door de Corona regels niet.
Dus werd besloten om bij iemand voor de deur te
starten. Dat anderhalve meter afstand houden was
geen probleem tijdens het prikken. Er werd wel
minder afval gevonden doordat er weinig verkeer
reed aanvankelijk, de scholen gesloten waren en
er geen sportactiviteiten plaatsvonden. Maar weer
heeft de prikgroep 1500 euro verdiend voor het
schoonhouden van ruim 9 km. rond Darp en
Havelterberg. Dat geld krijgt ieder jaar een goede
bestemming. Deze keer gaat het naar de renovatie
van het Dorpshuis. Ook het komend jaar beloont
de gemeente Westerveld de prikgroepen voor hun
aandeel in het opruimen van plastic en ander afval
dat in de natuur wordt achtergelaten. De prikgroep
bestaat uit 12 leden. Helaas is Minikus Mulder,
onze oudste prikker, op 92 jarige leeftijd
overleden. Hij nam het afgelopen jaar altijd de Es
voor zijn rekening. Op de fiets!
Niet alleen krijgen we waardering van de
gemeente voor onze inzet, maar de
Jachtcombinatie Busselte is ook heel dankbaar dat
de natuur om onze dorpen schoon wordt
gehouden. Ieder jaar verrassen ze ons met een
heerlijke taart. Dat is dan heel luxe koffiedrinken.
Op 17 oktober verzamelen we weer in De Stobbe.
Wel met de anderhalve meter afstand ook tijdens
het koffiedrinken. Mocht u willen meedoen, dan
bent u rond 9.15 uur van harte welkom!

Club van 50 alternatief corona uitje.
Door: Wilco Ems, voorzitter club van 50 DVSV.

Omdat de corona natuurlijk ook ons als club
raakte, moesten we de moeilijke beslissing nemen
om de ledendag af te zeggen. Direct met het
bestuur gaan brainstormen over een Corona proof
uitje en dat werd een hele middag forel vissen.
Aangekomen bij de Woldstek te Ruinerwold kon
iedereen een hengel en voer ophalen en iedereen
ging direct fanatiek van start. Een enkeling had
direct bij de eerste worp beet! Gelukkig was Jacco,
als professioneel forelvisser, aanwezig om de iets
mindere goden met voer en tricks ook aan vis te
helpen...En dat is gelukt! Samen gingen we met
100+ aan forellen weg. Aan het einde van de dag
eens even rondgekeken: Tevreden gezichten!! Al
met al in deze tijd een zeer geslaagd uitje.

Dartvereniging

Line-Dance

Tijdens het seizoen van half september tot half maart.

Onder leiding van Ellen Mulder
Maandavond van 19.30-21.45 uur.
Donderdagavond van 19.45-22.00 uur.
Meer info bij Marjolijn Kruime: 0522-254518

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: 342411
Onderhoud De Stobbe: Jan Boers
Verkeer: Berry Buitelaar tel: 342411
Zwerfvuil: G. van Es tel: 344926
Natuur en leefomgeving: Peter Koning
Kinderen activiteiten: Hennie Schans

Activiteiten in De Stobbe
Biljartvereniging 55+
Iedere woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. tot 17.00 uur
Meer informatie bij Henk Steenwijk tel: 06-10691956

Gym 55+
Vanaf september iedere woensdag van 13.00 uur 14.00 uur
onder begeleiding van Nicolette Berk.
Meer informatie bij: Henriëtte Wijdeveld tel: 06-54715332

Klaverjasclub
Iedere week op maandagavond van 20.00 –22.00 uur.
Voor informatie kun je bellen met Jan Jetten: tel. 341813.

Linedance 50 +
Dinsdagavond van 19.15 tot 20.45 Info: 06-12647043
Op 22 september jl. is er een
Line dance groep 50+ gestart
in "de Stobbe" te Darp.
De les wordt gegeven door Ellen
Mulder.
Wil je ook komen dansen?
Dat kan op dinsdagavond van
19.15 tot 20.45 uur.
Info: 06-12647043
Biljartvereniging
vraagt nieuwe leden!
Voor meer info:
Henk Steenwijk
Tel:06-10691956
Gym 55+ vraagt nieuwe leden!
Voor meer info:
Henriëtte Wijdeveld
tel: 06-54715332
Bij alle verenigingen worden
de regels van het RIVM voor
Corona gehandhaafd.

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 9.30 –12.00 uur
Voor informatie kunt u terecht bij:
Nico Biegstraaten tel. 342373
Janna Bosman tel. 342248.

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.

Zwerfvuil prikken rondom Darp
Elke 3e zaterdag van 09.15 uur tot 12.00 uur.
Vanuit Dorpshuis De Stobbe.
Info: G. van Es tel: 344926

