
Het was druk op de wegen daar in Drenthe. Wij NOJG weten waarom. De grote 
parkeerplaats vulde zich voor een sfeervol evenement. Een dag met veel trekpleisters 
georganiseerd door de NOJG  met de hulp van velen en op een schitterende locatie. Daar 
waar we heden en verleden met elkaar verbonden. Van plaggenhut tot moderne wagens 
met voorlichtingsmateriaal, een grote tent waarin de schietvaardigheid deskundig gecoacht 
werd. Prachtige schapenwollenvachten, een schaapskudde met getrainde honden, mooie 
siervarkens en pluimvee. In het schooltje met oude, voor velen nog bekende inventaris, 
werd het verhaal verteld over Ellert en Brammert. Intussen probeerden enkele luisteraars de 
leitjes. Dat is andere koek dan op je iPad tekenen! Toch was het verleidelijk om het te 
proberen.  

Oude en jonge leden kwamen met familieleden, vaak drie generaties, soms zelfs met de 
buurman. Niet alleen voor de roofvogelshow, het eenden korf vlechten, om de petitie te 
tekenen voor behoud van de moeflon, of een lekkere lunch, maar ook voor de sfeer, de 
locatie, de mogelijkheid om te schieten, en voor de opening van de NOJG-expositie waarin 
veel te zien en te leren was. Na een kort woordje knipte Henk Jumelet, CDA Gedeputeerde 
Staten Drenthe, het lint door. De informatieve, goed opgezette tentoonstelling past goed in 
het Noorden, in Schoonoord op deze plek bij Ellert en Brammert. Het harde en zware leven 
van vroeger, tegen het licht van het sprookje van de twee reuzen,  gaat hier een verbintenis 
aan met de toekomst, het duurzaam voortbestaan van de natuur. Dat is allesbehalve een 
sprookje. Zo leren we waarderen wat was, is, zal komen en noodzakelijk is om voort te 
gaan.  

De NOJG presenteerde zich weer zoals we gewend zijn. De ingrediënten zijn gastvrijheid,  
gezelligheid, ontmoetingen, informatie,  oude verhalen, kijken naar de toekomst én een 
loterij. Velen hielpen om de dag tot een succes te maken. Hier op zo’n dag worden de jonge 
jagers en boeren geboren; nu misschien nog hoog op de schouders van papa of opa, op 
schoot bij mama, of in de kinderwagen. Anderen putten energie uit zo’n dag om weer 
bevlogen te jagen, te boeren.  

Zonder jachthoornblazers is een NOJG dag niet compleet. Ze waren er dus en bliezen 
regelmatig hun partij.  

En niet te vergeten de organisatoren van NOJG-regio Groningen/Drenthe 



Bij aankomst kreeg elke bezoeker een bandje, een lunch bon en koffiebon, kinderen een ijs-bon en iedereen een lot. 
Kortom een warm welkom met informatie over diverse evenementen en aanvangstijden. Het weer was aangenaam, het 
terrein groot. Nieuwsgierig verspreidden de bezoekers zich en lieten zich verrassen. Gezinnen met kinderen zag ik al 
snel richting de dieren lopen. Dat was makkelijk te vinden want de bel van de schaapskudde hoorde je al in te verte. De 
honden hadden die schapen goed onder controle. Verderop draaiden andere kinderen hun rondjes in de draaimolen, 
geduwd door oudere kinderen.  
Anderen gingen regelrecht naar de opening van de NOJG-expositie of naar de valkenier Martin Bank die vrijwel de hele 
dag uitgebreid voorlichting gaf en vanaf 15.00 uur met de vliegdemonstratie begon.  
Kort daarop verzamelde de groep zich voor de prijsuitreiking. Het aantal mooie prijzen leek wel onuitputtelijk. Als 
bijzonder feit moet gemeld worden dat de kleindochter van Gerard Pohlmann de kinder-buks won. Alsof Gerard, die 
destijds zoveel tijd en energie heeft gestoken in de organisatie van de NOJG-familiedag, van hoog daarboven juist dat 
lotje uit de pet toverde. Jolande had nu een pet en geen hoed. Robin praatte opgewekt alle trekkingen aan elkaar. Tot 
slot mocht de jeugd zonder prijs een NOJG-petje van de tafel halen. Na elkaar reden de auto’s van het parkeerterrein af, 
tevreden en blij, op weg naar huis. De mannen en vrouwen van de ‘opbouw’ ruimden op en vouwden hun tenten weer 
samen. Het was een lange dag geweest, want de NOJG-ploeg bv vertrok al om 7.00 u !  
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