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Van de redactie
Al ruim een jaar zitten we door corona met forse
beperkingen in ons sociale leven. Nog lang niet
iedereen is gevaccineerd en we hebben corona
nog niet echt onder controle. Gelukkig zijn er
dingen waar geen lockdown voor geldt. Wij
hebben het voorrecht vrij de natuur in te kunnen
lopen. Hier geen BOA ‘s die het hek sluiten, omdat
er teveel mensen tegelijk een frisse neus willen
halen. Maar iedereen kijkt uit naar het moment dat
we eindelijk weer iets kunnen drinken op een
zonnig terras. Klaverjassers, biljarters, schutters
enz. zouden graag weer van De Stobbe gebruik
willen maken. Het zit er voorlopig nog niet in. Maar
plannen maken voor het moderniseren van De
Stobbe kan wel! Het zou geweldig zijn als we na
deze lange, saaie periode weer van een bruisend
dorpshuis kunnen genieten.
Ideeën voor activiteiten in De Stobbe, een
hobby, club of cursus zijn héél welkom.
Per ingezonden brief kwam de suggestie om
geboorte en overlijden van inwoners in ons blaadje
te vermelden. Dat is meer de taak voor een
dagblad. Want een dorpskrant is geen krant zoals
de Telegraaf of de Volkskrant en onze
redactieleden zijn geen journalisten. Artikelen en
mededelingen die inwoners inzenden, zijn van
harte welkom. Maar als een artikel veel
commentaar oproept, kunnen reacties van lezers
pas na 3 maanden geplaatst worden. Dat is het
grote verschil met een dagblad en onze
doelstelling is natuurlijk ook anders.

Dorpskrant bestaat 11 jaar.
En hoe nu verder?
Marja van Veen begon in 2010 met de DHB krant
en heeft dat tot 2015 gedaan. De bedoeling was
samenhang in de dorpsgemeenschap te
bevorderen. Gewoon met info over clubs en
verenigingen, nieuws van de Dorpsgemeenschap
en De Stobbe en bovendien met leuke verhalen
van en over inwoners. Een gemoedelijk, positief
dorpsblad dat 3 keer per jaar verschijnt.
Het dorpskrantje wordt gesponsord door de
adverteerders.
De huidige redactie begon in 2015 en bestaat uit
twee vrijwilligers
Na zes jaar is het wel weer eens tijd voor een
nieuwe redactie! Mensen met frisse kijk en ideeën
om na de corona beperkingen, als onze clubs en
verenigingen eindelijk van start mogen gaan, weer
een leuk dorpskrantje vol info te laten verschijnen.
Wie o wie voelt zich geroepen?
Meld je aan via mail:
yvonnepleisterdarp@outlook.com
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Ledenvergadering dit najaar
Door: Hennie Schans

Op dit moment is het niet mogelijk onze
ledenvergadering in het dorpshuis te organiseren.
De Corona regels laten het niet toe.
We verplaatsen de ledenvergadering naar het
najaar 2021.
Zijn er dingen die je wilt bespreken, neem dan
contact op. Dat kan bij een van de bestuursleden
en/of via de mail:
info@darp-havelterberg-busselte.nl.
Bestuursleden op dit moment zijn: Winfried Buijen,
Berry Buitelaar, Anneke Keesman, Peter Koning,
Yvonne Pleister en Hennie Schans. Heb je
interesse om het bestuur te komen versterken,
dan horen we het graag. Versterking is welkom!

Op naar het voorjaar
Door: Berry Buitelaar

Ondanks dat de wegen nog wit zien van sneeuw
en pekel begint het voorjaarsgevoel al naar boven
te komen.
De bladeren zijn nog maar net van de bomen en
verzameld in de diverse bladkorven. Dat is
trouwens wel een belangrijk puntje:
- Hoe ervaren we deze korven
- Staan ze op de juiste plaats
- Zijn er voldoende
Als je aan het ruimen bent, wil je hem eigenlijk wel
in de tuin hebben en als het werk gedaan is, dan
maar zover mogelijk weg met dat ding.
In goed overleg zijn er een aantal geplaatst, mocht
je suggesties hebben over deze zaken laat het ons
weten.
Tijdens de feestdagen hebben we kunnen
genieten van de vlaggenmast met “fairybell” de
kunstkerstboom. De reacties hierop waren positief,
dus voor herhaling vatbaar.
Bewoners van Havelterberg en Busselte zijn jullie
ook geïnteresseerd en weet je een mooie locatie
om dit te realiseren, laat het ons dan weten dan
kunnen we er vroegtijdig ermee aan de slag.

We hebben veel positieve reacties gekregen op de
rondgebrachte Nieuwjaars attentie. Het was ook
fijn om het te doen in deze corona tijd waar de
saamhorigheid zeer belangrijk is.
Zat een middag te genieten van het
voorjaarzonnetje met op de achtergrond de
fanatieke aanmoedigingen van de groep spelers,
die elke week hun gespaarde centjes aan het
verspelen zijn bij het “klobbejagen”.
Daar kan ik echt van genieten!
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Ondersteuning Schaapskooi

Vernieuwde website Dorpsgemeenschap

Door: Berry Buitelaar

Door: Winfried Buijen

Wij zijn trots op de schaapskooi die op het
grondgebied van Darp staat.

Binnenkort in de lucht: de vernieuwde website!
De afgelopen jaren is de website technisch in
beheer geweest bij een oud bestuurslid. Ronald
van Woensel heeft dit trouw gedaan, ondanks dat
hij al lang niet meer actief was binnen het bestuur.
Omdat het bestuur het belang van een goede
website onderschrijft, hebben Winfried Buijen en
Mirjam Jansen de taak op zich genomen om de
website nieuw leven in te blazen. Winfried zal zich
hoofdzakelijk bezig houden met de technische
kant van de website, Mirjam is ons enige en
daarom ook belangrijke redactielid. In deze
dorpskrant stellen zij zich beide voor aan de lezers
en vertellen zij iets over hun achtergrond en wat zij
zelf belangrijk vinden aan de nieuwe website en
de rol die zij daarbij kunnen spelen.

Voor het in
stand houden
van de kudde en
het verkrijgen van
het benodigde voer
kunnen ze een
ondersteuning goed
gebruiken.
Vandaar dat de
Dorpsgemeenschap er
voor heeft gekozen om de schaapskudde enkele
jaren te ondersteunen. Zo promoten we onze
kernen tussen de kudde die dag en nacht de
wacht houdt buiten en in de kooi.
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Effe voorstellen….
Hallo beste lezer,

Ik ben Winfried Buijen en sinds drie jaar
woonachtig in Havelterberg. Omdat ik het
belangrijk vind om binding met de gemeenschap
te hebben, ben ik vorig jaar toegetreden tot het
bestuur van de dorpsgemeenschap. Sinds enkele
maanden heeft het bestuur intern besloten om mij
de functie van voorzitter toe te vertrouwen, iets
wat ik zeer waardeer. Ik hoop ook dat ik de leden
van de dorpsgemeenschap iets kan bieden en
daarmee iets terug te kunnen doen voor het in mij
gestelde vertrouwen. Een van de zaken waar ik
mij thuis in voel is het (technisch) beheren van de
website. Hierbij streef ik ernaar om de website te
laten groeien naar een centraal en digitaal
ontmoetingspunt voor alle inwoners van Darp,
Havelterberg en Busselte. De huidige website
wordt daarom omgebouwd tot een platvorm waar
iedereen iets kan vinden of plaatsen waar zij
behoefte aan hebben of wat zij graag willen delen.
De website wordt geen vervanging van onze
dorpskrant, maar een digitale aanvulling. Een plek
om alle informatie nog eens terug te vinden. Dit
alles gaat natuurlijk niet vanzelf! Om de website tot
een succes te maken, hebben wij de hulp van u,
als buurtgenoot, ook nodig.
Uw mening en input telt!

Daarom komen er op de website nieuwe
onderdelen. Onderdelen die uitnodigen om de
website regelmatig te bezoeken. De plannen
liggen er om alle voor de dorpsbewoners
noodzakelijke en interessante informatie
toegankelijk te maken. Dat gaan we doen door
nieuwe onderdelen aan de website toe te voegen.
Welke onderdelen dat zullen gaan worden,
vertellen we jullie graag binnenkort. De insteek
van de website is om informatief en uitdagend te
zijn en om nieuwe initiatieven een kans te geven.
Een website voor elke dorpsbewoner van Darp,
Havelterberg en Busselte. Ik spreek dan ook de
wens uit dat de nieuwe website mensen verbindt
en dichter bij elkaar brengt.
Heeft u vragen of ideeën over de website vraag
het gerust aan de dorpsgemeenschap via:
info@darp-havelterberg-busselte.nl

Ik ben Mirjam Jansen en ik woon sinds maart 2018
met veel plezier in Darp. Via de 'Optrommelactie'
in 2018 ben ik bij de zwerfvuilprikploeg van Gert
van Es gekomen. Ik heb zo een aantal fijne
mensen leren kennen en gemerkt hoe belangrijk
het is om een actieve dorpsgemeenschap te
hebben. Sinds kort beheer ik samen met
bestuurslid Peter Koning onze Facebookpagina
'Darp Havelterberg Busselte' en nu mag ik ook de
redactie van de nieuwe website verzorgen. Erg
leuk! Ik hoop op veel tips en ideeën van jullie
allemaal, zodat we er samen een mooie en veel
bezochte website van maken.

Oud papier en Rommelmarkt
Door: Theo Mulder

Zoals jullie misschien al gehoord en gelezen
hebben in de krant is zal de basisschool De
Veldwikke per 1 augustus 2021 tot grote spijt de
deuren moeten sluiten. Daarom zal het oud papier
dat om de 6 weken opgehaald wordt komen te
vervallen, maar om alles zo maar te laten
verdwijnen is ook jammer en zolang de gemeente
het wil blijven subsidiëren, is het misschien een
mooi idee dat we dit potje blijven behouden voor
de kinderen uit Darp, Havelterberg en Busselte.
Als we dit nou samen doen met de opbrengst van
de rommelmarkt die jaarlijks wordt georganiseerd,
is er misschien jaarlijks wat te organiseren. Maar
dit LUKT NIET ZONDER VRIJWILLIGERS!!

Data Oud papier
(vrijdagavond vanaf 17:00 uur)

23 april 2021
04 juni 2021
09 juli 2021
Deze data zijn de laatste door De Veldwikke
georganiseerd. Daarna hebben wij uw hulp dus
hard nodig!!

Oproep aan onze buurtbewoners:
Kom mee helpen met het ophalen van oud papier!
Het zou toch zonde zijn dat alles maar verdwijnt uit
onze dorpen.
Wie zich geroepen voelt om ons te helpen met het
ophalen van oud papier, kan zich aanmelden bij:

Theo Mulder tel: 06-51383665-0521-343447
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die
wat willen helpen bij het organiseren van
activiteiten voor de kinderen!!

Voedselbank voor bijen in Darp
Door: Mirjam Jansen

Zaai ook voedsel voor bijen! In aanloop naar
Nationale Zaaidag 22 april 2021 openen 1500
adressen in Nederland een voedselbank voor bijen
en ik doe ook mee. Bij mijn voedselbank kun je vanaf
half april een zakje biologisch bloemenzaad afhalen
om in je tuin te zaaien. Het idee is dat, als er veel
huishoudens meedoen, er op veel meer plekken in
het land een gevarieerd en gifvrij aanbod komt van
bloemen. Dit wordt een bijenlint genoemd. Het is heel
belangrijk voor de bestuivers dat zij dichtbij
voldoende voedsel kunnen vinden en het geeft ons
kleur en fleur in de tuin. In de afgelopen twee jaar
heb ik genoten van mijn wilde bloemenweitje en
wemelde het van bijen, hommels en vlinders in mijn
tuin. Zo leuk! Heb je interesse in een zakje zaad ?
Neem contact op via mail:
1mirjamjansen@gmail.com
Meer informatie over deze landelijke actie vindt u op:
https://www.thepollinators.org/nationale-zaaidag

Woningbouwvereniging Actium.

Reactie van Actium

Door J. Boers

De dorpsgemeenschap Darp Havelterberg
Busselte heeft ons gevraagd te reageren op het
ingezonden stuk van 31 maart 2021. Via deze
weg reageren wij graag. Het is fijn om te horen
dat de service bij Actium bij een klacht of
reparatie goed wordt ervaren. Wij willen
daarnaast ook graag ingaan op de strekking van
de brief, het toewijzen van nieuwe huurders in
Darp.

De service is goed, je wordt altijd prima verder
geholpen bij een klacht of reparatie, dikke
voldoende.
Maar wat ze met Darp van plan zijn, niet veel goeds
in mijn ogen.
Gezinswoningen met vier slaapkamers, ze worden
allemaal toegekend aan alleenstaande dames of
heren, vaak al wat op leeftijd.
Natuurlijk is deze mensen ook een fijne plek gegund
en ze zijn hier van harte welkom.
Maar als deze trend zich maar voort blijft zetten,
wordt het toch zo langzamerhand maar een dooie
boel.
Nu heb ik de smoes weleens gehoord dat er geen
gezin om deze woningen staat te springen, maar in
het hele land is een schreeuwend tekort.
Dan is het toch wel vreemd dat alleen alleenstaande
mensen interesse hebben.
Nog een smoes, maar ze staan bovenaan de
wachtlijst, toch raar dat het nu net deze categorie
betreft.
Als er zoveel animo is, dan bouw je toch woningen
voor deze mensen.
Klandizie genoeg zou je zeggen, het betaaldt
zichzelf.
Ik weet niet wat voor beleid ze voeren, maar dat
moet drastisch veranderen, want waar ze nu mee
bezig zijn, dat is gewoon een dorp naar de kloten
helpen.
Het begin is al zichtbaar, school gaat al dicht, en
met al die alleenstaanden, vrees ik ook voor het
buurthuis.
Maar dat niet alleen, ook je huisje, wil je een keer
verkopen, wordt steeds minder waard.
Want voor een gezin met kinderen is er zelfs geen
school meer.
Ik wil me er verder niet over uitweiden, want dan
gebruik ik alleen maar lelijke woorden en dat heeft
toch geen zin.
Maar geloof mij.
Liever een DORP dat bruist van het leven, dan een
Dorp van alleen maar dolende zielen.
Dorpsgemeenschap, alstublieft, een taak voor u, en
de hele gemeenschap, probeer het tij te keren, blijf
je hiertegen verweren.

De leefbaarheid van kleine kernen zoals Darp
staat steeds meer onder druk door
ontwikkelingen van de laatste jaren die elkaar
soms ook nog beïnvloeden en versterken. Zo is
er meer vergrijzing en ouderen willen het liefst zo
lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, of
anders in een kleinschalige woonzorgvoorziening
in het eigen dorp. Wij proberen samen met de
gemeente Westerveld voortdurend te kijken naar
wat we kunnen doen om de leefbaarheid op pijl
te houden.
Onze woningen verhuren we sinds kort via
thuiskompas. Met één inschrijving op
Thuiskompas kunnen woningzoekenden reageren
op het aanbod van alle aangesloten corporaties.
Dat biedt overzicht, gemak en de kans om in een
groter gebied te zoeken. Op Thuiskompas vind je
het aanbod van de acht Drentse
woningcorporaties. Dit zijn Actium, Domesta,
Stichting Eelder Woningbouw, Lefier,
Woningstichting de Volmacht, Woonborg,
Woonconcept en Woonservice. Op Thuiskompas
kan iedereen zich gratis inschrijven als
woningzoekende. Van alle mensen die op
Thuiskompas staan ingeschreven (een kleine
40.000) heeft 80% geen kinderen. In Westerveld
heeft 90% van alle mensen die op Thuiskompas
staan ingeschreven geen kinderen. Deze cijfers
komen overeen met de verhuringen in 2020. Van
de woningzoekenden die in de gemeente
Westerveld op een woning reageert komt
driekwart niet uit de gemeente.
Het is begrijpelijk dat de kleine dorpskernen als
Darp het liefst jonge gezinnen met kinderen
zien komen in vrijkomende huurwoningen. De
praktijk wijst echter uit dat die huishoudens
maar weinig voorkomen in ons
woningzoekendenbestand. Dat zien we tevens
bevestigd worden in de verhuringen.
We vinden het belangrijk om het gesprek met de
dorpsbewoners aan te gaan om te praten over
Darp en de toekomst. Samen met instanties
zoals bijvoorbeeld Welzijn MensenWerk zijn we
actief in het dorp aanwezig om te horen wat er
actueel is in het dorp. Wij staan open voor
contact. Mocht u nog vragen hebben aan Actium
dan kunt u ons bereiken via het algemeen
telefoonnummer 0592- 400100.

Beste dorpsgenoten
Het is alweer een poos geleden dat we konden
genieten van de sneeuw en het ijs. Veel blije
gezichten en mensen die genoten van de witte
wereld. Mensen trokken erop uit om te gaan sleeën
of schaatsen. Inmiddels gaan we richting het
voorjaar. De krokussen en narcissen staan bijna in
bloei en de vogels laten zich meer horen. Ieder
seizoen heeft weer iets moois en speciaals.
We zijn nu een jaar verder en de corona houdt ons
nog steeds in zijn greep. Ondanks dat er veel
dingen niet mogen, ontstaan er ook mooie
initiatieven. Te denken aan: de Happy Stones. De
versierde stenen die in de omgeving gaan zwerven
om een ander persoon blij te maken. De gevonden
steen mag gehouden worden of ergens anders
neergelegd worden om weer verder te gaan
zwerven. Heeft u er al eentje gevonden?
Nieuwtjes:
Het jongerenwerk heeft een stoere gepimpte bus
waarmee je ze kunt tegenkomen in de gemeente
Westerveld.
Politie kids is weer herstart. Ook is er een tweede
groep begonnen.
Dinsdag 4 mei vindt er voor de jonge
mantelzorgers uit de gemeente Westerveld een
activiteit plaats. Tijdens deze middag gaan we met
de boswachter het bos in. De boswachter zal ons
mee nemen en veel vertellen over de natuur en de
omgeving. Opgeven kan via:
e.dekker@welzijnmw.nl

Er is vanuit het dorpshuis ‘Darp in actie’ geweest,
waarbij je bij het dorpshuis eieren en gehaktballen
kon bestellen.

Vanaf 2 april kunnen mantelzorgers
de mantelzorgwaardering weer
aanvragen via het centraal meldpunt.
Het jongerenwerk heeft de afgelopen tijd veel
activiteiten georganiseerd zoals: Bingo, De grote
media Quiz, Klompie Kwiet, Raad het geluid,
Hunted, Online Rocket League toernooi.
Veel sociaal werkers zijn te vinden op facebook.
Hierop delen wij de laatste nieuwtjes, informatie en
activiteiten uit de omgeving. Ben jij al vrienden met
ons?
Zodra de dorpshuizen weer open mogen, willen wij
in dorpshuis De Stobbe starten met een koffietafel.
De koffietafel vindt elke laatste donderdag van de
maand plaats. Houd social media en uw brievenbus
goed in de gaten voor de start van de koffietafel. We
zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij
willen helpen. Vind je het leuk om mee te helpen?
Geef je dan op via: m.dunning@welzijnmw.nl
Heeft u een vraag, heeft u ergens ondersteuning bij
nodig of wilt u een luisterend oor? Dan kunt u altijd
contact met mij/ons opnemen.
Merel Dunning
Sociaal werker- opbouwwerker
06-49848287
m.dunning@welzijnmw.nl

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

Natascha op haar paard

Rosa op haar paard
Al heel lang zijn ze “beste” vriendinnen. Vanaf de
speelzaal zijn ze onafscheidelijk en doen ze alles
samen: Natascha Struik en Rosa van de Woude.
Twee vrolijke meiden van 10 jaar. Allebei in juli
2010 geboren met maar 3 weken tussentijd.
Honden zijn de lievelingsdieren van Rosa. Thuis
hebben ze 5 Franse- en één Engelse buldog en nu
ook puppy’s. “Charley, de Engelse buldog, heeft
een sok van mij opgegeten,” vertelt Natascha
lachend. ”Toen kon ik met een blote voet naar
huis. ” Zij is dol op paarden. Samen met Rosa zit
ze op rijles bij de manege aan de Busselterweg.
Daar krijgen ze vrijdags les op IJslanders. Het zijn
echte paardenmeisjes en als het even kan, gaan
ze helpen. Soms zijn ze er vier keer per week!
Als ze buiten spelen, gaan ze skeeleren of naar de
wip-wap op het schoolplein. “Daar heb ik nu
gaatjes van in mijn broek”, zegt Rosa. Ze fietsen
ook wel op de crossbaan naast de school, maar
de schans is gesloopt. Er zijn stenen buizen op
elkaar gestapeld en toen is een jongen er heel
hard afgevallen. “Maar hij is wel een grote bikkel”,
vinden de meiden. De leukste plek om te spelen is
het bosje met de hut bij de school. De twee
vriendinnen kennen elkaar door en door. Natascha

wordt soms boos als kinderen iets zeggen wat niet
waar is of als ze pesten. Rosa weet dan de truc
om met grapjes of een gek gezicht haar weer te
laten lachen. Beide meiden dragen het liefst
jurkjes of rokjes. Maar Rosa vindt het ook wel
eens lekker om naar school een trainingsbroek
te dragen. Als ze binnen spelen, gaan ze aan de
slag met hun Pop it fidgets. Een rage waar
Natasha alles over kan vertellen. Ze haalt een
doos met daarin een Cube, Pie poppers, Dimple,
Trimple, Magic rings etc. om uitleg te geven.
Allemaal friemel spelletjes waar je rustig van
wordt. Op school vinden ze expressie met juf
Jolanda en juf Anneke heel leuk. En gym!
Natascha is goed in rekenen en Rosa kan erg
mooi schrijven. Rosa is heel artistiek. Ze kan
prachtig tekenen en wil daar later haar beroep van
maken! Natascha wil dierenarts worden. Niet
alleen van kleine huisdieren, maar ook van
paarden. Ze helpt haar vader nu al vaak met de

schapen. Het leukste dat ze op school beleefd
hebben, is de Superhelden film die in groep 1 is
gemaakt. Rosa moest op een touw met gekleurde
ballen als voetensteun naar

boven klimmen. Bovenaan viel ze, maar gelukkig
kwam dat niet op de film. Natascha weet nog dat
ze op een ochtend na het Kerstdiner erg vroeg op
school was. Toen mocht zij van meester Erik de juf
van de kleuterklas gaan helpen. Geweldig vond ze
dat! Rosa heeft nog een video die door juf Sanne
op haar telefoon is opgenomen en daarop zie je
dat Rosa in groep 1 / 2 voor het eerst mag
voorlezen. Daar is zij heel trots op. Natascha is
heel trots dat ze haar angst overwonnen heeft. Het
was eerst best eng op de pony, maar nu voelt ze
zich heel safe. Natascha en Rosa hebben samen
op line dance gezeten en samen zijn ze sinds kort
ook Politie kids. Met een hesje aan, een pet op en
een naamkaartje opgespeld, gaan ze samen met
een agent door Darp of Havelte. Om mensen een
waarschuwing te geven als ze bijvoorbeeld te hard
rijden in het dorp. De burgemeester zelf stelde ze
aan. Om steviger in hun schoenen te staan,
krijgen ze training in kickboksen. Behoorlijk zwaar,
maar erg leuk! Ze doen dan wel veel samen, maar
op de vraag waar hun droomreis heen zou gaan,
verschillen ze van keuze. Rosa zou graag naar
Parijs willen. Ze hoorde van haar oom wat daar
allemaal te zien is. Natascha zou wel naar
Indonesië willen. Dat is zo mooi! Wie weet maken
ze hun dromen waar. Voorlopig kunnen we de
dames in Darp of Havelte tegenkomen als Politie
kids. Dus let op uw snelheid!

Vanaf 1 mei wordt de website van
de dorpsgemeenschap vernieuwd.

Plaats een zoekertje
Ben je op zoek naar iets of wil je iets
kwijt, plaats dan een zoekertje op onze
website.
Uw zoekertje kan maandelijks geplaatst
worden.
Stuur uw vraag of aanbod eventueel
met foto naar
info@darp-havelterberg-busselte .nl

winter
Door: Zwaantina

We hebben er
lang op moeten
wachten,
afgelopen
februari was het
eindelijk weer
eens ouderwets
winter. Radio, tv,
de mensen op
straat, iedereen
had het erover.
Voor één weekje
geen Corona
voor in de mond
maar ‘winter’ en vooral hoelang het zou gaan
duren. Er waren zelfs mensen die na drie dagen
de elf steden kolder al flink te pakken hadden. Niet
in Friesland hoor, daar weten ze wel beter maar in
Hilversum hadden ze de koorts al vroeg tussen de
oren. Ondanks dat was het een nostalgisch mooi
gezicht, echte Hollandse taferelen op plassen en
sloten, zoveel schaatsliefhebbers met de ijzers
onder de voeten en de wind in de rug.
Dat weekje winter kreeg nog een staartje, een wit
staartje wel te verstaan. Code rood waarschuwde
voor sneeuwduinen, harde wind en sneeuwjachten, het zou zomaar eens vergelijkbaar
kunnen worden met de winter van 1979. Achteraf
was het gewoon de winter van 21, kort maar
krachtig.
Maar in de bubbel van bouwvakkers komt bij elke
nachtvorst één onderwerp als vanzelf boven
drijven, ‘Het Vorstverlet.’ En dan vooral die van
vroeger. Als de specie bevroor en de steigers met
ijs bedekt waren dan liep de wekker niet af om vijf
uur ‘s morgens. En met een beetje geluk vroor het
weken aanéén. Bleven die noeste bouwers lekker
thuis bij de kachel. Maar die kachel moest wel
blijven roken. Ook in de tijd voor het bestaan van
UWV en Burgerservicenummer hoefde je niet op
een houtje te bijten. Bij WW en VV (vorstverlet)
ging je gewoon voor de centjes naar Thijs.
Thijs hield als bondsman ‘s avonds een soort van
spreekuur in zijn keuken. Daar stond dan een
ploeg mannen te wachten tot ze aan de beurt
waren. Het inschrijfnummer van het arbeidsbureau
was voldoende en dan hoefde je alleen nog maar
je hand op te houden. Thijs schrijvend aan zijn
keukentafel bepaalde hoe groot het voorschot
moest worden.

Voor de kostwinner was het bedrag hoger dan
voor de vrijgezel, “want aans verzoep ie het toch
maar, zunde min jung.” Zo ging dat 45 jaar terug,
met een man of 10 in andermans keuken wachten
op je beurt.Ook bij Thijs was de keuken het
domein van een vrouwspersoon. En mevrouw
Thijs was niet gediend van melige praatjes en
schuine grappen. Ze verdedigde steevast haar
domein met de ‘schötteldoek’ in de aanslag. Menig
bouwvakker uit de regio weet er over mee te
praten. Ook mijn bouwvakker weet na 45 jaar nog
exact te vertellen hoe de schötteldoek voelt. Groot
gelijk mevrouw Thijs, als ik 10 bouwvakkers in mijn
keuken heb staan, grijp ik ook naar de theedoek.
Ach ja, dat vorstverlet is ook een begrip uit de tijd
van weleer. Vandaag de dag is de bouwplaats
winterbestendig en zit de bouwvakker van teen tot
kin in het thermo ondergoed. Niks thuis bij de
kachel, weer of geen weer, de bouwers vertrekken
nog steeds bij nacht en ontij zonder beklag richting
het westen. ‘ want de show must go on’. Daar
komt geen Thijs meer aan te pas.

Mag ik u wat vragen?

Hoe lang wonen jullie nu hier?

Door: Joy van der Beek

“In 2014 zijn we hier naar toe gekomen. We wilden
graag naar het buitengebied. Van Dordrecht naar
Boyl was aanvankelijk best een hele overgang.
Maar ik heb daar een schoonheidssalon salon aan
huis geopend. Daardoor leer je mensen kennen en
krijg je contacten in het dorp. Nadat onze oudste
dochter is geboren, heb ik een studie pedagogiek
gedaan en ben ik voor Vluchtelingenwerk gaan
werken. Hoewel we heel plezierig woonden in
Boyl, wilden we op een gegeven moment graag
naar het buitengebied. Ik was altijd al aan het
tuinieren en hou ervan met mijn handen in de
aarde te wroeten.
En voor de kinderen is hier volop ruimte. Mijn
oudste dochter zit op Stad en Esch in gymnasium
3. Door corona volgt zij thuis de lessen. Onze
andere twee dochters van 9 en 4 kunnen nu
gelukkig weer naar school in Havelte.”

Busselterweg 6 A bestaat helemaal niet volgens
mijn Tomtom. Héél vreemd. Gelukkig zie ik naast
de boerderij op nummer 6 een groot houten
toegangshek met de naam “De Pluimerije”. Daar
moet ik zijn! Dus rijd ik de lange oprijlaan in naar
de witte boerderij met die naam. Binnen wacht
Marjolein Bakker met de koffie.
Hoe komt het dat de Tomtom jullie huis niet
kan vinden?
“Eigenlijk wonen we aan de Lageveldseweg 2 te
Busselte. Je moet over een zandpad om bij onze
boerderij te komen. Met regen is het dan een
modderige route vol kuilen. In de winter met
sneeuwval is het een glibberige toestand. De
vorige bewoners kregen de mogelijkheid om een
oprit naar de Busselterweg te maken. Vandaar
huisnummer 6A. Een van de vorige eigenaren
heeft de naam De Pluimerije bedacht. Die vinden
wij heel toepasselijk omdat we kippen houden.”
Komt u uit Drenthe??
“Nee, we komen uit Dordrecht. Ik ben daar
geboren en getogen en mijn man komt daar ook
vandaan. We kennen elkaar sinds we 16 waren. In
Maastricht heb ik op de Hogere Hotelschool
gezeten. Daarna ben ik schoonheidsspecialiste
geworden. Mijn man ging na zijn opleiding aan de
KMA in Breda voor Defensie werken. Toen hij naar
de Johannes Post kazerne ging, zijn we naar Boyl
verhuisd.
Nu werkt hij in het bedrijfsleven. Ik ben
voornamelijk thuismoeder. Een klassieke
taakverdeling, maar het bevalt ons prima.”

Wat zijn uw hobby’s?
“ Vroeger heb ik cello gespeeld. Maar op een
gegeven niveau moet je daar heel veel tijd in
stoppen. Met kinderen om je heen lukt dat niet
dagelijks.
Maar de laatste jaren stop ik al mijn vrije tijd in
tuinieren volgens permacultuur. We hebben 3
weilanden die door de vorige bewoners verpacht
werden. In het begin hebben wij dat zo gehouden.
Al gauw kwam de gedachte op dat het ook anders
zou kunnen. In plaats van alleen grasland meer
biodiversiteit ! Dus heb ik een lange termijn plan
gemaakt. Nu vraagt de aanleg van een
boomgaard met verschillende hoge fruitbomen
onze aandacht en met de moestuin zijn we druk
bezig. De bloementuin en een voedselbos staan
ook in de planning. Er is contact gelegd met een
imker. Door corona heeft het geheel wel een extra
stimulans gekregen. Sommige mensen gingen hun
huis opknappen en wij hebben ons op de tuin
gestort.”

openstaan voor mensen die lekker buiten bezig
willen zijn om hun hoofd leeg te kunnen maken.
We hebben contact opgenomen met Welzijn
MensenWerk en met Taalpunt. Samen werken,
praten en koffie drinken om bijvoorbeeld de taal
beter te leren en meer contact te krijgen. Maar
vrijwilligers zijn ook welkom! Als iemand het leuk
vindt om te klussen of te tuinieren dan kan dat. Wij
wonen op een pracht plek en willen die graag met
anderen delen. Binnenkort gaan we online, het
webadres is www.pluimerije.nl “
* De boerderij bestaat sinds 1877 en was een
dubbelhuis: Lageveldseweg 2a en 2b.
In 1953 is het 1 woonhuis geworden.( redactie )

Wat moet ik me voorstellen bij permacultuur?
“Een natuurlijke manier van tuinieren zonder
bestrijdingsmiddelen, gif of kunstmest.
Lieveheersbeestjes inzetten tegen luis
bijvoorbeeld.
De bodem wordt met respect behandeld, spitten
blijft achterwege en er worden veel verschillende
soorten groenten en fruit door elkaar geteeld, in
plaats van slechts één gewas. Het is een visie om
juist samen te werken met de natuur en de natuur
zijn gang te laten gaan. Dieren kiezen we bewust
om hun plaats in het ecosysteem. Kippen en
ganzen bijvoorbeeld hebben nut in het geheel. We
hebben Maasduinenschapen die niet geschoren
hoeven te worden, omdat ze ruien. Ze zijn erg
zelfredzaam en houden het gras kort.”
Waar maakt u zich zorgen over?
“Eigenlijk het meest om het klimaat. We moeten
veel beter met de natuur leren omgaan. Om voor
onze kinderen en kleinkinderen een leefbare
wereld achter te laten. Het is hoog nodig om daar
aan te werken.
En ook de ongelijkheid is zorgelijk. Deze corona
periode maakt dat weer heel duidelijk. De kloof
tussen rijk en arm wordt steeds groter. Niet alleen
in Nederland, maar over de hele wereld.”
Wat is uw doel?
“Ik kom uit het sociaal werk en ben dol op
tuinieren. Mijn droom is dat sociale met het
tuinieren te verenigen. Een sociale tuinderij dus!
Geen dagopvang of zorgboerderij, maar wel

Effe Brainstormen

Voorjaarspuzzel 2021

Eerste voorjaarsbloem
Welke vogel maakt een kloppend geluid
Bij ingaan van zomertijd gaat de klok een uur…
Op 4 en 5 april werd dit jaar ….gevierd
Vanuit welke stad wordt dit jaar songfestival uitgezonden
Welke sport doe je in het water
Naam middelste dochter Willem-Alexander
Rode vrucht, zomerkoninkje genoemd
Welke noot lijkt (gepeld) op onze hersenen
Hoe noem je pasgeboren schapen
Eet je meestal bij de patat

Als alle antwoorden goed zijn ingevuld dan krijgt u
in de grijze vakjes van boven naar beneden de
oplossing. Deze oplossing kunt u mailen naar:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Vermeld naast de oplossing duidelijk uw naam,
adres en telefoonnummer.
Heeft u geen beschikking over een computer, dan
mag het ook door de brievenbus bij:
Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp.
Onder de goede inzendingen wordt een
zelfgebakken cake verloot!

Nieuwe naam voor de website
Door: Winfried Buijen

De dorpsgemeenschap is bezig met de website en
er is een idee op tafel voor een nieuwe
domeinnaam. Naast de huidige, darp-havelterbergbusselte.nl zijn ook de volgende namen
beschikbaar:
dg-dhb.nl, dahabu.nl en dorpsgemeenschap-dhb.nl.
Heeft u nog een andere leuke naam voor onze
vernieuwde website?
U kunt uw stem uitbrengen door een mail te sturen
naar het mailadres:
info@darp-havelterberg-busselte.nl
Onder de inzendingen wordt een cadeaubon
verloot!!

De oplossing van de vorige puzzel was Kerstfeest
Wij snijden de cake doormidden zodat er nu 2
prijswinnaars kunnen smullen van de cake
Gefeliciteerd W. Posthumus uit Havelterberg en
Martine Grit uit Darp.

Bij het maken van deze foto was Debby Struik helaas ziek thuis.

Bestemming schoolgebouw in Darp
Mozaïek-werk gemaakt
door schoolkinderen van:
OBS De Veldwikke.

Thema: Darp 70 jaar!

Voor iedereen is het bekend, dat per 1 augustus
2021 OBS De Veldwikke niet meer zal bestaan.
Op dit moment heeft de school nog 10 leerlingen.
In juli wordt er een afscheidsmoment
georganiseerd. Het is nu nog afwachten wat er
binnen de dan geldende Covid-19 maatregelen
georganiseerd kan worden. Wel zijn we al op zoek
naar oude foto’s van bijzondere momenten van
school. Ook verhaaltjes, herinneringen en ‘wist je
datjes’ die leuk zijn om te delen met elkaar zijn van
harte welkom. Deze kunnen gemaild worden naar:
j.vannuil@talentwesterveld.nl of in de brievenbus
van school worden gedaan.
Binnen Darp en omgeving komt nog nadere
informatie over het afscheid.
Alvast bedankt voor de medewerking hierbij!
Hartelijke groet, Team Boswikke

Door: Winfried Buijen
De basisscholen van Darp en Havelte gaan fuseren.
Vanaf 1 augustus dit jaar zal er geen school meer
zijn in Darp. Als bestuur van de dorpsgemeenschap
krijgen we vragen over wat er met het schoolgebouw
gaat gebeuren. De eerste stap die we als bestuur
van de dorpsgemeenschap hebben gezet, is om in
gesprek te gaan met de gemeente Westerveld. De
gemeente is eigenaar van het schoolgebouw en de
grond. We hebben onder de aandacht gebracht dat
we leegstand en verval willen voorkomen. Met de
gemeente hebben we afgesproken dat we in gesprek
blijven met als doel een goede bestemming te vinden
voor het schoolgebouw. Het dorp kan ideeën
inbrengen, maar dit is geen toezegging of garantie
dat die ideeën ook uitgevoerd zullen worden.
Graag horen we als bestuur van de
dorpsgemeenschap welke ideeën er leven voor
het gebouw en/of de grond, die positief zijn voor ons
dorp voor zowel op korte termijn als in de toekomst.
Daarmee kunnen we verder in gesprek met de
gemeente.
U kunt uw ideeën naar ons mailen:
info@darp-havelterberg-busselte.nl of een van de
bestuursleden benaderen.

Het was fantastisch de ijspret op het veentje!

