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Francien Elenbaas en Henk Buis, eigenaren van “Het Huis van de Granen”, oftewel de echtgenote 
en de “professor” zelf. De een boerendochter uit de polder, de ander zijn hele leven al zoekende 
naar nieuwe uitdagingen, nieuwe concepten.

In hun zoektocht naar een locatie voor hun nieuwe idee (pannenkoek en granen) raakten ze 
verzeild in Orvelte, nadat de eerdere optie Veenhuizen was afgevallen vanwege onder meer de 
reisafstand naar woonplaats Havelte. Toen ook nog de Drenthehof vrij kwam was de keuze 
gemaakt, ook al omdat in Orvelte bij het werk gewoond kon worden.
In de ruim drie jaren die ze nu in Orvelte wonen en werken is het concept “pannenkoeken” 
geëvolueerd naar “Het Huis van de Granen”. De komende jaren moet dit nog verder worden 
uitontwikkeld.

Francien en Henk ontmoetten elkaar op de middelbare school in Emmeloord. Henk was daar 
terechtgekomen na vele omzwervingen. Mulo, grafische opleiding, Mulo en toen toch het VWO met 
daarna een studie Nederlands aan de Universiteit Groningen. Francien ging na de school op voor 
het werk in een drogisterij; Henk ging lesgeven tot 1984. Ze woonden in Emmeloord en Blokzijl.

In 1987 openden ze samen een Italiaanse delicatessenwinkel in Zwolle, één van de eerste winkels 
met authentieke  gerechten uit de Italiaanse boerenkeuken, die door Henk werden bereid. De 
opzet bleek echter te luxe om levensvatbaar te zijn. Daarop werkten ze korte tijd vanuit huis in 
Havelte, om tot 1995 nogmaals in Zwolle een traiteur-winkel te runnen. Deze keer pakte het prima 
uit en ook de werkverdeling kreeg zijn definitieve vorm: Francien voor de presentatie en inrichting, 
Henk voor het concept en het kookgedeelte. In Orvelte is deze verdeling ook duidelijk zichtbaar.



In 2005 maken ze een gezamenlijke keus voor de catering. In Havelte bedienen ze een aantal 
vaste klanten als het trainingscentrum van de belastingdienst,onderwijsgroepen, waterschappen, 
en spirituele groepen die op locatie verblijven.
Een idee uit de studietijd in Groningen om iets te gaan doen met het product pannenkoek blijft 
trekken. En ze zoeken naar tijd en mogelijkheden om een concept daarvoor te ontwikkelen. Als 
Henk bijna 65 is vinden ze het allebei in Orvelte. In de ruim drie jaar met het uitwerken van het 
concept is vorig jaar ook het  idee van “Het Huis van de Granen” ontstaan. Het moet een platform 
worden dat een  netwerk is met telers van bijzondere en oude Nederlandse granen en molenaars 
in Nederland; via internet met de winkel in Orvelte als basis.

Henk is nu 67 en Francien 60 en ze willen nog jaren bezig blijven met hun werk. Wel vinden ze het 
jammer dat ze zo weinig vrije tijd hebben, want ze gaan graag met de hond wandelen en gaan nog 
graag naar Terschelling. Met deze bezoeken worden ze teruggevoerd in de tijd van het werken op 
het eiland om de studie van Henk te kunnen betalen. Maar ook Orvelte en omgeving vinden ze 
heerlijk om te wandelen en te wonen. Vandaar de keuze voor dit mooie dorp.
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