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Deze keer ben ik voor “Op de koffie bij….” midden in het dorp. Terwijl de zwaluwen bij de
Flintenhof af en aan vliegen om hun jongen groot te krijgen, op tijd klaar voor de grote trek,
vertellen Irma Smegen en Jeroen Bartels hun verhaal.
Voor Irma begon het in Orvelte allemaal in 1971 toen zij als baby met vader Geert en moeder
Ineke aan de Schoolstraat kwam wonen. Geert werd namelijk hoofd van de Mariekeschool.
Er werden nog twee meisjes geboren: Annemiek en Marieke. Natuurlijk volgden zij de lagere
school bij vader Geert; Irma ging daarna naar de havo in Emmen, na een jaar toch naar de mavo
in Westerbork om daarna weer in Emmen de havo af te maken. In Leeuwarden volgde ze de
theateropleiding en ging acteren en werken als docent.
Toen ze 21 was maakte ze een reis door Amerika en Canada; tegelijkertijd, maar onafhankelijk
van elkaar deed Jeroen – die ze al kende van de mavo - hetzelfde. Ze troffen elkaar daar echter
niet maar besloten om, na afloop van de vakantie, foto’s uit te wisselen. Dat werd het begin van
een mooie relatie.
Ze vonden een woning in Hooghalen waar Jeroen antieke spullen opknapte en verhandelde. Het
werk van Irma was veel in de avonduren. Overdag had ze te weinig omhanden en ging daarom
werken in de kinderopvang. Ze besloot om ook nog maar even de Pabo erbij te doen; dit kon in
twee jaar omdat ze al een hbo-docentenopleiding had. Irma is erg milieubewust en deed dus
alles op de fiets, zowel naar de opleiding in Assen als naar alle stageplekken. In die tijd (1997)
was hier weinig werk en ze zocht het daarom verderop: in het Zuid-Limburgse Stein kreeg ze een
baan. Wel ver weg van Jeroen, reden genoeg om het dichterbij huis te zoeken. Eerst nog een
tijdje in Olst, daarna als docent aan de Hogeschool Drenthe, later Stenden geheten.

Jeroen had inmiddels bij de moeder van Irma in de schuur een plek gevonden voor zijn winkel
maar moest dus wel telkens op en neer reizen. In Hooghalen werd in 1999 hun zoon Coen
geboren, Anna werd geboren in 2001. Toen in dat jaar de tingieter uit Orvelte verhuizen wilde
kwamen ze overeen dat zij in de Dorpsstraat konden gaan wonen als ze zijn tinnen producten
zouden verkopen. Zo ging een droom van Irma om weer in Orvelte te wonen in vervulling en had
Jeroen zijn werk dichtbij.
Een grote passie van de hele familie was en is fossielen en mineralen. Al van jongs af aan ging de
hele familie Smegen hiernaar op zoek aan diverse stranden en in steengroeves. Moeder Ineke
had inmiddels de “Flintenhof “, een prachtwinkel vol met de mooiste stenen uit de hele wereld.
Na het overlijden van Ineke kwam deze locatie vrij. De zussen kwamen overeen dat Irma met
Jeroen de winkel zou voortzetten en zo kwamen zij zesenhalf jaar geleden hier te wonen.
Jeroen werd omgeschoold en weet nu ook alles van stenen. Naast de verkoop in de winkel heeft
Irma inmiddels haar eigen bedrijf “Speel je wijs” waarmee ze zich inzet voor verbeteringen in
het onderwijs. Ze heeft verschillende educatieve boeken geschreven en gepubliceerd. Daarnaast
geeft ze trainingen, lezingen en workshops door het hele land en internationaal en is ze nog een
dag werkzaam aan de ITEps, de internationale Pabo. Kortom twee bezige bijen die hun plekje in
Orvelte gevonden hebben.

