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Op deze zonovergoten winterse middag spreek ik Jan Arno en Dineke in hun woonkeuken in de 
boerderij aan het Oranjekanaal. 

Jan Arno is hier in de zomervakantie van 1978 komen wonen toen zijn ouders - Gerard en Annie 
Baardink - vanwege stadsuitbreiding van Enschede naar hier verhuisden. De boerderij nabij 
Enschede staat er overigens nog steeds maar er was geen melkveehouderij meer mogelijk en 
juist daarin lag hun passie. Jan Arno is zijn ouders tot op de dag van vandaag dankbaar dat ze 
juist voor Orvelte gekozen hebben: een mooie boerderij met een grote huiskavel van 44 ha, op 
een mooie plek in een prachtige omgeving te midden van allemaal aardige mensen waarbij zij 
zich snel thuis voelden. Niet in het minst omdat zij met allerlei activiteiten meededen en 
betrokken waren bij het dorp Orvelte. 

Jan Arno was toen twaalf  jaar en kon een nieuwe start maken als brugpieper in de eerste klas 
Havo van het GSG te Emmen. Na de Havo afgerond te hebben ging hij naar de Middelbare 
Landbouwschool te Emmen. Vanwege zijn Havo-diploma kon dat in twee jaar waarna hij een 
middelbare kadercursus bedrijfseconomie volgde te Oenkerk. Deze laatste was voor hem 
waardevoller dan de MLS. 

In 1987 kwam hij thuis op de boerderij en ging met zijn ouders een maatschap aan. Annie had nu 
wat minder te doen en begon een zuivelwinkel aan huis wat jaren later nog een extra 
melkquotum opleverde. 

1990 was het jaar waarin hij Dineke ontmoette. Twee jaar later gingen ze samenwonen aan de 
Beilerstraat te Westerbork en in 1993 trouwden ze. Aan de Beilerstraat werden ook hun beide 
jongens geboren: Tim en Wouter. In het millenniumjaar ruilden zij met Gerard en Annie van 
woning en betrokken zij dus de boerderij. De ingezette bedrijfsvergroting zette door zodat er nu 
een bedrijf is van ongeveer 80 ha met 135 stuks melkvee. Er bestaat een gerede kans dat het 
bedrijf door zoon Wouter wordt voortgezet, want hij is eerstejaarsstudent aan de HLS te 
Leeuwarden en zijn ambitie ligt bij het melkveebedrijf. 



Jan Arno zat in het bestuur van Jong Agrarisch Drenthe, het LTO, de Veeteeltstudieclub en de 
Boermarke, maar er bestaat voor Jan Arno gelukkig meer dan alleen het boerenbedrijf. Zo is hij 
trouw supporter van VKW 1 waarin zoon Tim een vaste plaats heeft en waarin Wouter 
gedebuteerd heeft. Hij was bestuurslid van de Vabo en is een vaste deelnemer bij het 
klootschieten. De meeste vrije tijd spendeerde hij echter bij de toneelvereniging Orvelte, waar 
hij ongeveer 25 jaar een van de spelers was. Eerst onder regie van Jan van Ginkel en later was 
Jans Dobben de regisseur.  

Dineke was onderwijzeres, eerst in Nieuw-Balinge en later in Zwiggelte en Elp. In 2007 stopte ze 
hiermee omdat de combinatie school en boerderij te veel werd. Ook zij is betrokken bij het wel 
en wee van Orvelte als bestuurslid van de ijsvereniging en daarvoor als lid van de 
jeugdactiviteitencommissie van de Vabo. Jarenlang was ze ook actief bij de organisatie van de 
Koninginnedag in Westerbork en nu is ze al weer zeven jaar actief bij de Drentse 
Rijwielvierdaagse om het, door de deelnemers zeer gewaardeerde, 4-Kids programma rond te 
krijgen. 

Inmiddels is de koffie op en wacht er het dagelijks werk op de boerderij. 


