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Op een donkere februariavond tref ik mijn voormalige achterburen (van de dierenartsenpraktijk in
Westerbork) in hun woning aan de Wezuperweg waar ze nu alweer vijf jaar wonen.
Dick, geboren en getogen in Steenwijk en Gea uit Ommen ontmoetten elkaar bij de GGZ in Beilen waar ze
beiden op jonge leeftijd in de psychiatrie gingen werken. Na even in Dwingeloo gewoond te hebben
verhuisden ze naar de Steffensberg in Westerbork en woonden daar 26 jaar met plezier.
Ze kregen hier vijf kinderen:
-

Anneriek, biologielerares op een middelbare school in Hoogeveen is inmiddels uithuizig maar nu
weer even terug omdat ze moet revalideren na een ongeluk met haar paard
Thijs is bij de luchtmobiele brigade
Wouter, studeert werktuigbouwkunde in Groningen
Mart, bijna afgestudeerd fysiotherapeut in Utrecht
En Jelte, studeert sport en beweging en wil daarna ook fysiotherapeut worden.

Ze hadden wel eens uitgekeken naar een ander plekje, buitenaf, met meer ruimte voor henzelf, de hond,
de katten en de kippen en mogelijk nog wat andere dieren. Ze hadden deze plek in Orvelte al langer op het
oog. Als Gea van haar werk in Emmen hier langs reed dacht ze steeds hier zou ik wel willen wonen. De prijs
was echter een belemmering. Toen het inmiddels drie jaar te koop stond en de prijs door de crisis flink
gezakt was gingen ze er toch eens naar kijken. Samen met haar vader, die makelaar was, bezichtigden ze de
plek en waren direct enthousiast, ook al omdat de tuin aangelegd was door Mien Ruys, de bekende
tuinontwerpster uit Dedemsvaart.

Vader raadde de koop echter af omdat er veel te veel verbouwd moest worden. Na een gesprek met een
aannemer besloten ze om de koop toch door te zetten en hebben ze - tegen minimale kosten - de
verbouwing rond gekregen.
Dick werkt tegenwoordig bij het Nidos in Ter Apel bij de jeugdbescherming voor vluchtelingen en Gea werkt
nog steeds als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij het GGZ nu in de praktijkondersteuning voor
huisartsen.
Doordat ze tijdens het werk veel omgaan met mensen vinden ze het allebei prettig om daarna in hun tuin
geestelijk rust te vinden, echt uitrusten was er niet bij. De handjes moesten uit de mouwen want de tuin
leed een beetje aan achterstallig onderhoud. Inmiddels is deze weer in zijn glorie hersteld; er is een kas
bijgekomen en een moestuin en Wouter heeft er zijn bijen.

Ook de dierenstapel werd uitgebreid. Via Geert Marissen kwamen ze met Annelies in contact: Gea werd
vrijwilligster bij de schaapskudde (met Wouter) en van Annelies namen ze wat schapen over. Later kwamen
er ook nog ganzen bij zodat het plaatje nu compleet is.

