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Van de redactie
Het was me het jaartje wel. Nee, 2020 zullen we
niet gauw vergeten. Het aantal besmettingen,
ziekenhuisopnames en overledenen door corona
overviel ons. Nog nooit hadden we zo iets heftigs
meegemaakt. Het coronavirus bepaalde ons
sociale leven, onze werksituatie, onze
sportactiviteiten en onze vakantie. Maar in de
buitenlucht kon er gelukkig nog veel. Nu er weer
te veel ziekenhuisopnames zijn, is er voor 5
weken een lockdown ingegaan. Met strenge
beperkingen ook voor familiecontact tijdens de
feestdagen. Eten in de buitenlucht bij oma in de
tuin zit er nu echt niet in!
Wat een vreselijk raar jaar!
Toch zullen we er wat moois van moeten maken.
Het is helaas niet anders. Laten deze 5 weken
resultaat opleveren die samen met de vaccinaties
het virus kunnen inperken. Dat is niet één, twee,
drie voor elkaar! Als we het nu opgeven en lekker
knus met een hele groep gaan feesten, zijn we in
maart 2021 na een heel jaar nog geen steek
opgeschoten.
Toch is de hoop dat er volgend voorjaar iets meer
ruimte komt en dat we in de zomer nóg iets meer
mogelijkheden hebben. Maar ook in 2021 zullen
we het woord corona nog vaak horen.
De redactie wenst een ieder veel geduld en
wijsheid toe in het nieuwe jaar.
De volgende uitgave is in april. 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 31 maart 2021.
De adressen zijn:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Veldweg 12, Darp
13TU

U13T

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.

Prettige feestdagen 2020
Door: Berry Buitelaar

Het jaar zit er alweer bijna op en de feestdagen
staan voor de deur.
Zoals gebruikelijk komt overal de feestverlichting
weer van zolder, zeker nu we zo’n zware periode
ondervinden.

Het verkrijgen van een mooie Kerstboom wordt
steeds lastiger. Zo maar een boom omhakken in
het bos kan uit milieu oogpunt niet.
Mede om die rede is de Dorpsgemeenschap een
pilot gestart om een verlichte kunstboom aan een
mast “Fairybell” te plaatsen.
Voorzien van een vlag kan deze het hele jaar
dienst doen. Bij officiële gelegenheden kan er ook
een rood-wit-blauwe vlag aan wapperen,
dit volgens geldend protocol.
In goede samenwerking met de gemeente is snel
een centrale plek gevonden waar het geplaatst kon
worden zodat we er nu al van kunnen genieten.
Mocht dit als positief ervaren worden dan willen we
gaan bekijken waar en hoe we dit ook bij de andere
kernen kunnen realiseren.
Tijdens een algemeen praatje over vlaggen is
gebleken dat de kernen geen eigen vlag hebben.
Misschien een leuke suggestie om er een te
ontwerpen, zou een leuk initiatief kunnen zijn.
In ieder geval allemaal de beste wensen namens
Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte.

Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik mij even voorstellen: Ik ben Merel Dunning,
34 jaar en woon samen met mijn man en onze 2
dochters in Aalden.
Per 1 oktober heb ik de werkzaamheden van Femke
Heythekker overgenomen. Mijn werkdagen zijn:
maandag en dinsdag.
De afgelopen weken heb ik regelmatig mijn dorpsronde
door Darp gelopen. Tijdens mijn wandelingen heb ik al
meerdere bewoners gesproken. Fijn te zien dat
iedereen zo open is. De aankomende weken kunnen
jullie mij regelmatig in het dorp vinden tijdens mijn
dorpsrondes.
Vanaf 11 januari zal ik elke maandagmiddag tussen
13:00 - 16:00 uur in dorpshuis De Stobbe zitten. Heb
je een vraag, wil je iets kwijt of heb je gewoon zin in een
praatje? Kom dan gerust langs of neem contact met mij
op via: 06-49848287.
Tot snel.
Merel Dunning
Opbouwwerker Welzijn MensenWerk

Werkgroep Renovatie Dorpshuis De
Stobbe
Door: Winfried Buijen

Geschiedenis:
In 2017/18 is er in de buurtschappen Darp, Busselte en
Havelterberg een optrommelactie geweest onder de
bewoners. Hier is door veel mensen op gereageerd met
goede en uitvoerbare ideeën, waarvan er sommige al
ten uitvoer zijn gebracht. Zo zijn diverse werkgroepen
ontstaan.
Het bleek dat er ook een duidelijke behoefte bestond
om dorpshuis De Stobbe voor de buurt te behouden. En
dat er vrijwilligers zijn die in praktische zin mee willen
helpen om het dorpshuis op te knappen. Hiervan zijn al
een aantal mensen actief bezig geweest. Vanuit de
stichting Welzijn MensenWerk en het bestuur van de
buurtgemeenschap is inmiddels een werkgroep in het
leven geroepen, die deze plannen en ideeën vorm en
inhoud gaat geven en gaat toetsen op haalbaarheid en
toepasbaarheid.

Doel:
Het doel van de werkgroep is om het dorpshuis De
Stobbe een nieuwe uitstraling te geven met oog voor
een betere leefbaarheid voor de dorpsgemeenschap in
het algemeen en De Stobbe in het bijzonder en die
daarbij tevens beter aansluit aan de wensen en eisen
van deze tijd qua beleving en comfort.

Werkwijze:
Het belangrijkste onderdeel van de werkwijze van deze
werkgroep is oog hebben voor het belang van de
dorpsgemeenschap. Vanuit dit startpunt willen wij
invulling geven aan de wensen en behoeften van met
name de gebruikers van het dorpshuis.
Om dit te bereiken wordt eerst in kaart gebracht wat de
wensen zijn van de huidige gebruikers van De Stobbe.
We gaan in contact met deze gebruikers aan de hand
van een vragenlijst waarbij ruimte is om extra wensen
en opmerkingen op te nemen. Hier zijn we al voor de
vakantie mee gestart, maar door de coronaperikelen
hebben we dit tijdelijk stop moeten zetten.

Na het inventariseren van deze wensen, begint de fase
van prioriteit toekennen aan de verschillende wensen
en gedachten die genoteerd zijn. Uiteraard houden we
hierbij rekening met het beschikbare budget, de mate
waarin het makkelijk te realiseren valt en hoeveel
groepen mensen hier profijt van hebben. Hoe meer
mensen plezier hebben van een uitgewerkt en
uitgevoerd idee, hoe groter de kans dat dit idee een
kans van slagen heeft en bijdraagt aan het algemeen
gevoel van de gebruikers.
Na vaststellen van de haalbaarheid van de afzonderlijke
ideeën en suggesties, kan gestart worden met de
uitvoering hiervan in kleinschalige projecten. Er wordt
dus geen werkplan gemaakt waarin alles zit wat
mogelijk is. Stapsgewijs proberen we uitvoering te
geven aan alle plannen.

Financiën:
Om dit allemaal financieel mogelijk te maken wordt er
de gemeente en algemene fondsen een bijdrage
gevraagd om deze plannen te kunnen realiseren. Dit
traject is reeds in gang gezet vanuit Stichting Welzijn
MensenWerk. Afhankelijk van de toegezegde donaties
kunnen we vaststellen welke ideeën in aanmerking
komen voor uitvoering.
Voor wie doen we dit?
De werkgroep werkt voor verbetering van de uitstraling
van het dorpshuis De Stobbe en de leefbaarheid in
Darp en omgeving. Misschien heeft u zelf wel
suggesties die bij kunnen dragen aan deze doelstelling.
Dan kunt u gerust contact opnemen met leden van de
werkgroep of de beheerders van De Stobbe.

Leden van de werkgroep:
De leden van de werkgroep komen deels uit de
dorpsgemeenschap (Berrie Buitelaar, Jan Pleister,
Winfried Buijen) zelf en deels vanuit Stichting Welzijn
MensenWerk (Eric Boers, Merel Dunning, Corlinda van
Vilsteren). Voor vragen over de werkgroep, de
werkwijze of anderszins, mag u altijd contact zoeken
met een van de leden.

Zaterdag 28 november!
Door: José Scholing

Geen Sinterklaas in De Stobbe in Darp dit
jaar..tsja hij moest thuis werken! Helaas..
Toch waren er 2 Pieten bereid om de reis naar
Darp te maken. GEWELDIG!
Aanvang 13.30 uur op het veldje bij de speeltuin.
Een groot aantal kinderen waren ruim op tijd en
zaten in spanning af te wachten wat er nu allemaal
ging gebeuren.
Er kwamen 2 Pieten vanaf de Parkweg naar het
veldje toe gelopen met een volle bolderkar!
Wat waren de kinderen blij, rennend naar de
Pieten , grote verhalen en uiteraard veel vragen
voor de Pieten.
We wilden dit als organisatie niet voorbij laten
gaan, er wordt al zoveel ontnomen voor de
kinderen.
De Pieten deelden pepernoten uit aan de kinderen
en allemaal kregen ze een grote chocolade
Sinterklaas.
Om 14.00 uur was het tijd dat speelpiet en zwarte
Piet Darp weer gingen verlaten.
Al met al vonden wij het geslaagd!
En hopelijk volgend jaar weer gezellig in De
Stobbe.
Pepernoten groeten van de sinterklaascommissie

Mag ik u wat vragen?
Door Joy van der Beek Foto’s van Bosgebied: Gratis Scheper

Op een onverwacht mooie herfstmorgen rijd ik vanuit
Darp over de Eursinger Es richting Busselte. De lage
zon belicht de bosrand en ik geniet van de geel-roodbruine kleurenpracht die de herfst ons schenkt.
Ik ben op weg naar het oude waterpompstation aan de
Zwarteweg 4, waar ik een afspraak heb met Johnny
Los. Hij is terreinbeheerder bij Vitens van het
natuurgebied dat ingesloten ligt tussen Havelterberg,
Darp en Busselte.
Hoe lang werkt u hier?
“Al 35 jaar en het bevalt me nog steeds goed. Ik heb
een groene opleiding gedaan. Landbouwschool en
daarna de tuinbouwschool. In het begin deden we met
een mooie ploeg mensen het groenwerk hier allemaal
zelf. Later ontwikkelde Vitens een andere visie en nu
wordt het werk uitbesteed. Dat betekent dat mijn
collega Rob Elfring en ik een beheerplan maken en
diverse mensen aansturen bij de werkzaamheden die
ze voor ons verrichten. Dit is de startlocatie, maar we
zitten in Overijssel en Friesland en ook op de eilanden!
Ons gebied hier is alleen al ongeveer 110 hectare.”
Wat zijn de werkzaamheden die u moet plannen?
“Dat omvat een heel breed gebied. Van maaien,
snoeien, bos uitdunnen, kappen van bomen die risico
vormen tot bestraten en rioleringswerkzaamheden aan
toe. Ons streven is de biodiversiteit in het gebied te
vergroten. Met een ecologisch beheerplan proberen
we meer variatie in het bos te krijgen om zo meer
dieren aan te trekken. We dunnen volgens beheerplan
het bos uit om andere bomen meer ruimte te geven en
bovendien meer licht te creëren voor onderbeplanting.
Daar groeien dan weer jonge bomen, struiken en
kruiden. Voor de recreanten is zo’n bos ook
aantrekkelijker”.
Hoe is het contact met de buren?
“Een deel van ons werk is het contact met instanties
en met onze buren! We zijn erg blij als mensen iets
signaleren, dat wij nog niet hebben geconstateerd. Zo
stuurde iemand een filmpje van een reekalfje naar ons
toe. Dat had hij tijdens het wandelen hier ontdekt. We
werken samen met de Vlinderstichting voor een
insectvriendelijk milieu. Dan komen er vrijwilligers
tellen om te zien hoeveel soorten vlinders er zijn. En
iemand van de jachtcombinatie Busselte houdt het
wild in de gaten en laat ons bijzonderheden weten. We

zijn heel blij met mensen uit de buurt die ons inseinen
als ze iets opvallends tegenkomen. Sommige mensen
zijn onze ogen en oren! ”
Wat is het uitgangspunt bij jullie werk?
“De veiligheid van het drinkwater. Ons drinkwater is
van uitstekende kwaliteit. Maar als de grond in ons
wingebied verontreinigd wordt, lopen we allemaal een
groot risico! Drinkwater is een eerste behoefte voor de
mens. Dus moeten we er alles aan doen om
verontreiniging te voorkomen. Auto’s en
gemotoriseerde voertuigen zijn om die reden
verboden! Er is zelfs een lemen wal langs het stuk
snelweg grenzend aan ons beschermingsgebied
aangelegd om doorsijpelen tegen te gaan van olie of
andere stoffen die bij een ongeluk vrij kunnen komen.
Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom!
Wandelen is toegestaan op alle paden en fietsen op
verharde wegen. Er is een wandel app die je kunt
downloaden. Honden moeten wel aan de lijn om wild
en vogels niet te verschrikken. We hebben nu
eenmaal samen de taak om het hele gebied qua
natuur te beschermen en goed te onderhouden.”
Waar maak u zich zorgen over?
“Over de droogte van de afgelopen zomers. Door de
klimaatveranderingen hebben bepaalde bomen het
moeilijker. Berken hebben het heel moeilijk. Maar ook
de fijnspar! De letterzetter vermeerdert zich in de
warmere zomers enorm. Dat is een kever die onder de
bast van een fijnspar haar eitjes legt en haar kroost
breekt dan vervolgens de sapstroom van de boom af.
De bomen gaan daaraan dood. Als de larven volgroeid
zijn, boren ze zich een weg naar buiten en gaan naar
de volgende boom. Om de gezonde sparren op
andere plekken van de Havelterberg te beschermen,
moeten we de aangetaste bomen helaas kappen. Op
dit moment zijn er percelen waar we door de
letterzetter aantasting sparren moeten laten vellen.
Dat gaat tussen begin januari en eind maart
gebeuren. We hopen zo de andere percelen met
gezonde fijnsparren te kunnen redden. “

Wat gebeurt er met die kale percelen?
“Op sommige plekken met fijnsparren is al veel
verjonging aanwezig. Die krijgt nu de ruimte om door
te groeien. Op andere percelen zullen we vooral
loofbomen gaan aanplanten om een gemengd bos
met grotere variatie aan bomen te krijgen. Zo’n bos is
dan beter bestand tegen stormen, plagen en ziekten.
In de komende maand worden de bomen die geveld
moeten worden gemarkeerd met een oranje verfstreep
op ooghoogte. Daar zijn ook bomen bij uit percelen
met Japanse lariks en Douglas waar we willen
uitdunnen om meer ruimte te krijgen.
Mengboomsoorten blijven daar staan en die krijgen
dan kans om tot stevige bomen uit te groeien. In de
periode dat we met het zagen bezig zijn, kan er hinder
ontstaan op sommige paden voor wandelaars. Maar
we proberen dat te beperken en zullen de
werkzaamheden zo vlot mogelijk uitvoeren.”
Wat betekenen die werkzaamheden voor de
dieren?
“Nestbomen en bomen met holtes en spleten gebruikt
door vleermuizen en spechten blijven staan, mits de
veiligheid dat toelaat. Vóór de kapwerkzaamheden
wordt er een inventarisatie gemaakt van de flora en
fauna die tijdens de kap moet worden ontzien! Het is
een hele organisatie, maar we willen een vitaal bos
krijgen en daar is verstandig en voorzichtig beheer bij
nodig. We willen zeker geen kaalkap, maar mogen ook
geen achterstallig onderhoud laten ontstaan. Iedereen
moet van dit gebied kunnen blijven genieten.”

Thuisgekomen na het gesprek ga ik mijn hond uitlaten.
Net buiten het dorp loop ik het
Grondwaterbeschermingsgebied in. Wat een woord.
Maar wat een geweldige natuur! Bos en hei en
prachtige vergezichten. Tussen Havelterberg, Darp en
Busselte ligt een klein paradijs.

Hierbij een bericht van de
rommelmarkt commissie
Door: Theo Mulder

Door de corona ging het DHB feest afgelopen jaar
niet door. Alles was tot in de puntjes geregeld, maar
tot ieders teleurstelling kwam er in 2020 géén feest.
De feestcommissie heeft intussen niet stilgezeten
en het programma is rond voor 11,12 en 13 juni
2021. In december zou dat op de ledenvergadering
besproken worden, maar door coronaregels kon die
bijeenkomst ook niet doorgaan. Toch zijn we
hoopvol dat er over een half jaar weer ouderwets
gefeest kan worden. Met vrijdagmiddag voor de
kinderen een Boerderij show. Een playbackshow en
de band: ’n Keer wat anders. Zaterdag de optocht
en dan ‘s avonds feest met een geweldige
showband. Zondag de prijsuitreiking, een zeskamp
(bij voldoende deelnemers) en een DJ. Tijdens de
feestdagen natuurlijk kermis! Om alles glad te laten
verlopen, heeft het bestuur een draaiboek waar
ieder zijn taak heeft. Helaas zijn twee bestuursleden
afgetreden. De commissie dankt Wilco Ems en
Ronney Hiensch voor hun inzet.
Er is nu wel een groot probleem. We hebben
handen tekort om het driedaagse feest te kunnen
realiseren. Noodkreet

Hallo beste vrijwilligers van de jaarlijkse
rommelmarkt in De Stobbe. Het is jullie natuurlijk
ook niet ontgaan dat er geen telefoontje kwam van
ons om te helpen met de rommelmarkt. Door de
corona kon dat natuurlijk niet doorgaan, maar het is
volgend jaar wel weer onze bedoeling om jullie te
vragen, want we willen deze traditie graag
voortzetten. Dat er misschien een andere opzet is
qua doelstelling, maakt voor ons niet uit, we willen,
de inkomsten gaan gebruiken voor leuke dingen in
het dorp en we hopen op jullie hulp, want zonder
vrijwilligers kunnen we niet.
VANAF DEZE KANT ALVAST FIJNE
FEESTDAGEN EN EEN HEEL GEZOND 2021
DE ROMMELMARKTCOMMISIE

!

Wie versterkt ons team ?
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor
de DHB feestcommissie.
Aanmelden bij André Mulder.
Namens de feestcommissie wensen we iedereen
een goede Kerst en een voorspoedig 2021.

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
7973KG DARP
0622149784

Tel: 0521-342368

www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

24 november jl. hebben de Politiekids in Darp
onder meer aandacht besteed aan de
fietsverlichting campagne ‘Zet je licht aan!’ van
Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. Goede
fietsverlichting is juist in deze donkere tijd van
het jaar erg belangrijk. U zult de tags her en der
in het dorp ongetwijfeld al hebben gezien.

Politiekids
Door: Wijkagent Erik Smit
Afgelopen maand zijn er twaalf kinderen uit groep
7/ 8, afkomstig van de basisscholen uit Darp en
Havelte gestart als Politiekid! Politiekids is een
landelijk opgezet project waarbij kinderen en hun
ouders betrokken worden bij het politiewerk en de
leefbaarheid in hun dorpen.
De achterliggende gedachte achter Politiekids is
om kinderen al in een vroeg stadium betrokken te
krijgen bij zaken die spelen in hun eigen
leefomgeving. Denk hierbij aan (vuurwerk)overlast,
zwerfafval, pestgedrag, verkeersonveilige
situaties, baldadig gedrag of vernielingen.
Politiekids richt zich dan niet alleen op het “vangen
van boeven”, maar er wordt juist ook aandacht
besteed aan thema’s als normen en waarden,
weerbaarheid, vitaliteit en gezondheid. Deze
thema’s komen, gedurende het programma van
twaalf contactmomenten op allerlei manieren
terug.
Onder meer in sportlessen, weerbaarheidstraining
en wanneer de Politiekids daadwerkelijk samen
met Politie de straat op gaan.
Het project wordt in Darp en Havelte vormgegeven
en verzorgd door de beweegcoaches van de
gemeente Westerveld, de jongerenwerker/sociaal
werker van Welzijn MensenWerk en de
Politie Westerveld zelf.
Op 3 november jl. zijn de Politiekids door
Burgemeester Rikus Jager beëdigd in De
Veldkei in Havelte.
Een officieel moment waarbij
de kinderen ook hun opvallende
Politiekid tenue in
ontvangst mochten nemen.
Zo zijn zij op straat ook duidelijk
herkenbaar!

Het programma van de eerste groep Politiekids
loopt eind februari ten einde, waarbij zij ook een
echt Politiekid diploma kunnen verdienen. Mede
door de grote belangstelling zal er in het voorjaar
van 2021 worden gestart met een tweede groep
Politiekids! Opgave is helaas niet meer mogelijk.

Jeugd in hun doen …..
Marileen Koning vertelt….
Door: Joy van der Beek

Ver vóór ik Marileen ontmoette, wist ik al dat ze erg
creatief was. Voor de Nieuwjaarsborrel begin dit jaar
in De Stobbe had zij namelijk de uitnodiging
gemaakt. En bij haar ouderlijk huis staat een
reclamebord voor de melktap dat ook door haar is
ontworpen. Marileen is 20 jaar en geboren en
getogen in Darp. Ze ging hier naar school. In groep 8
zaten er toen nog 14 leerlingen. Daarna ging ze naar
de RSG in Steenwijk waar ze richting VWO volgde.
Haar hobby was pony rijden en ze zat op korfbal in
Havelte. Tijdens een stage voor school kwam ze
terecht bij de Maargieshoeve in Kallenkote. Dat vond
ze super leuk en ze bleef daar hangen om in de
horeca te werken. Daar heeft ze de krijtborden
beschreven en versierd. Ze heeft zelfs een auto
beletterd voor de Maargieshoeve! Na haar diploma
behaald te hebben, ging ze samen met bijna al haar
vriendinnen uit 6 VWO studeren in Groningen. Een
paar gingen naar Utrecht en Enschede en één naar
Zwolle. Marileen koos voor een gecombineerde
studie PABO én Pedagogische wetenschappen.
Maar na een half jaar had ze het gevoel in twee
totaal verschillende werelden te zitten. Ze besloot
zich te richten op de Pedagogische wetenschappen
richting Orthopedagogiek. Nu zit ze in het derde jaar
van haar studie. Met het vinden van een kamer in
Groningen heeft ze geluk gehad. Eerst zat ze samen
met een vriendin een half jaar op een tijdelijk adres.
Intussen konden ze elkaar steunen bij het inburgeren
in de stad en zoeken naar en definitieve woonplek.
Helaas was er voor hen samen niets te vinden, maar
Marileen heeft vlak achter het station een etage
gevonden met drie andere studenten. Zij heeft een
kamer met een mooi balkon en daar is ze erg blij
mee. Uit de groentetuin had ze planten voor dat
balkon meegenomen om het toch een beetje groen
te maken. Dat stond heel gezellig, maar tegen de
brandende zon zomers konden ze helaas niet. Een
kamer in een studentenflat vond ze niets. “Ik heb
geen smetvrees, maar daar wil ik niet wonen. Zo

veel mensen bij elkaar vind ik trouwens ook niet
plezierig.” Het studentenleven in Groningen vind
Marileen heel gezellig. Haar clubje Groningse
vriendinnen van het VWO Steenwijk zag ze vaak.
Maar nu door corona dus even niet! En omdat de
colleges allemaal via internet gaan, zit ze liever bij
haar ouders. Af en toe gaat ze naar Groningen, zoals
vorige week toen ze haar stage begon bij het
Expertise centrum voor dyslexie. Dan is het wel weer
even leuk in Groningen. Maar thuis heeft ze meer
ruimte en kan ze vrijer buiten zijn. Bovendien kan ze
dan haar vader helpen. Want dat vindt ze heerlijk!
Dat ziet ze ook niet als werken. Werken doet ze op
zaterdag bij camping “De blauwe haan” in Uffelte.
Daar doet ze de administratie en als het erg druk is,
werkt ze van thuis uit ook eventueel de mail door. In
de zomervakantie werkt ze er de hele week. Wat ze
na haar studie wil gaan doen? Marileen weet het nog
niet. Er zijn veel mogelijkheden na deze studie. Maar
Marileen is enthousiast over heel veel dingen. Ze
heeft een tijd etuis gemaakt en verkocht. Een
winkeltje lijkt haar erg leuk. Ze maakt leuke
trouwkaarten, geboortekaartjes, menu's en affiches
met een heel eigen grafische stijl! Ze deed een
cursus ontwerpen en maakt logo’s. Vorig jaar stond
ze met haar moeder en zus op de kerstmarkt met
gepersonaliseerde kerstballen en zelfontworpen
kerstkaarten. Dat gaat door corona dit jaar niet
gebeuren. Ook het werk op de boerderij vindt ze
geweldig! Kortom, Marileen is een enthousiaste,
creatieve, slimme en ondernemende jonge dame
met de hele toekomst nog open voor zich. En wat ze
ook gaat doen, ze zal het vanuit haar hart doen.
Vooreerst heel veel succes met je studie!

VROEGER

Door: Marileen Koning

Door: Zwaantina

Als kind hoorde ik uit de mond van mijn ouders
regelmatig het woord ‘vroeger’ voorbij komen en
steevast volgde er dan een verhaal dat zich
afspeelde in een tijd ver voor de mijne. Vaak had
de vertelling een spannende lading en luisterde ik
met dezelfde gretigheid als was het een sprookje.
Nu ben ik op een leeftijd dat praten over mijn
kindertijd ook bij mij al snel als ‘vroeger’ voorbij
komt. De decembermaand is bij uitstek een
periode waarin herinneringen makkelijk uit de
oude doos druppelen.
In de jaren 60 kwam ik als kind in het donker niet
buiten en zeker niet als je achter de drukke
Helomaweg woonde. “Daar had ik niks te zoeken”
was de regel. Maar op Kerstavond wel, want dan
gingen we naar de Kerstviering in de Kerk. Voor
mij een prachtige en spannende ervaring, want je
moest lopend in het donker door het dorp. De
Kerstlichtjes in het centrum gaven de duisternis
een sprookjesachtige sfeer, je kwam als het ware
ogen te kort.
Steeds meer ouders met kinderen gingen dezelfde
richting op en zo ontstond er een stoet van
kerkgangers. Was de kerk eenmaal in zicht dan
liep de spanning nog even hoog op, want je moest
nog voorbij dat donkere spookachtige kerkhof. Een
geschrokken uil die krassend uit een boom vloog,
maakte het griezelen compleet. Eenmaal binnen in
de kerk was dat snel vergeten, want daar stond de
meters hoge kerstboom, toen nog met echte
kaarsjes die enorme indruk maakte. Maar ook het
koor en het meezingen, de geur en de sfeer, het
kerstverhaal over het kleine kindje Jezus, de
kansel en de preek waar ik geen woord van
begreep, maar wel heel hard je best moest doen
om niet in slaap te vallen. Na afloop kreeg je zo`n
heerlijk mierzoet kerstkransje en dan ging
iedereen het donker weer in. Eerst weer voorbij
dat enge kerkhof en dan wandelend en
slaapdronken op weg naar huis. Zo ontzettend
lang geleden en nog steeds komt de herinnering
elke december wel een keer voorbij en dan begint
het verhaal steevast met, ‘vroeger’ ,,,,,,, de appel
valt niet ver van de boom.
Fijne feestdagen toegewenst en hopelijk een
virusvrij 2021.

HELAAS DE BUSVERBINDING VERDWIJNT!
Met ingang van 3 januari 2021 is er geen
busvervoer meer van Havelte
(via Darp en Havelterberg) naar Steenwijk.
Er komt een HUB taxi voor in de plaats.
Voor meer info: Zuidwest-Drenthe
(DVG Personenvervoer) tel: 0800 - 82 94 225.
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Streep de woorden door, de overgebleven letters vormen de oplossing. De oplossing kunt u mailen
naar: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl Vermeld naast de oplossing duidelijk uw naam, adres
en telefoonnummer.
Heeft u geen beschikking over een computer, dan mag het ook door de brievenbus bij: Yvonne
Pleister, Veldweg 12 in Darp
Onder de goede inzendingen
wordt een leuke prijs verloot!

De Stobbe is geweldig!
Ellen Mulder vertelt…..
Door Ellen Mulder en Anja Vendrig (de laatste voor het tikwerk)

Watts-app Buurtpreventie
Er is op dit moment nog geen groep aangemeld
voor Darp en Busselte.
Als hier wel vraag naar is dan zou dat mooi zijn als
iemand dat wil opstarten.
Voor meer info kunt u kijken op wabp.nl.
Bent u bereid om een groep op te starten neem
dan contact op met Yvonne Pleister 0521-342793

Verkeersveiligheid in onze Dorpen!
De Dorpsgemeenschap heeft inmiddels een aantal
stickers ontvangen. Wilt u ook een sticker op uw
kliko (geldt uiteraard alleen voor de 30 km. zone)
dan kunt u deze sticker ophalen bij: Yvonne
Pleister, Veldweg 12 in Darp. 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..

Zoals jullie weten gaat De Stobbe binnenkort
gerenoveerd worden. Na heel veel jaren trouwe
dienst wordt ons dorpshuis in een fris nieuw jasje
gestoken.
Nu in coronatijd is er even helemaal niets, maar wat
een gemis. Ik heb de line dance lessen nog zolang
als mogelijk kunnen geven. coronaproof! Dus in de
grote zaal, op gepaste afstand, met mondkapje én
optimale ventilatie. We hebben namelijk net een
nieuw ventilatiesysteem gekregen waar we erg blij
mee zijn.
Maar het was wel afzien met die mondkapjes. Je
zweet je dood en omdat je je eigen afvalstoffen
tijdens het dansen aan het inademen bent, verzuren
je spieren en krijg je loodzware benen.
Het dorpshuis vind ik geweldig. Ik woonde er bijna
voordat corona uitbrak. Mijn man zei weleens dat ik
mijn bed beter daar neer kon zetten. Ik vind bijna
alles leuk om er te doen; het eetcafé, achter de bar
staan met feesten en line dance geven natuurlijk.
Kinderwerk heb ik er ook nog gedaan en de
jeugdsoos niet te vergeten. Het leukste aan de
jeugdsoos vond ik de dingen die de kinderen
“stiekem” deden. Een sigaretje roken of zo. Je bent
tenslotte zelf ook jong geweest dus ik kon me zo
goed in ze inleven. Dan ga je er later natuurlijk wel
even rustig met ze over praten en als ze merken dat
jij het begrijpt en er niet als een boeman staat,
luisteren ze ook naar je.
Het allermooiste om te doen vond ik de musicals met
vaak nog jonge kinderen. Het is zo jammer dat dat er
niet meer was de laatste jaren. We hebben nog Mary
Poppins gedaan!
Als straks de coronatijd voorbij is heb ik zoveel
ideeën dat ik niet eens weet waar ik moet
beginnen….. Allereerst hoop ik natuurlijk dat straks
al mijn dansers er weer staan. Dan zou ik ook graag
weer danswedstrijden willen organiseren.
Het eetcafé zou ik graag weer willen opstarten en
och zoveel; de Hollandse avond was altijd zo leuk en
’t Olde Bessien… En als je nu vraagt wat mijn
allergrootste wens is dan zou ik het allerliefste weer
musicals gaan maken met kinderen.

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: Gert 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: Gert van Es tel: 344926

