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Op het Orvelterveld, direct na het bos, ligt de boerderij van de familie Brinke. De boerderij is onder
andere bekend van het tegelplateau van Ellert en Brammert, eerder onderwerp van “Foto van de
maand”.
Afkomstig uit de Achterhoek (Veur Beltrum) betrokken de ouders van Hans in 1999 deze boerderij.
Hans was toen net afgestudeerd van de Hogere Agrarische School te Dronten. Het bedrijf met
koeien en kippen was te klein voor twee gezinnen en dus werkte Hans voorlopig nog elders. Eerst
twee jaar als bedrijfshulp bij AB-Oost, daarna twee jaar bij Bureau Heffingen in Assen en daarna 7
jaar als helpdeskmedewerker bij Uniform-Agro, een softwarebedrijf voor de veehouderij.
Daarnaast was hij jarenlang actief binnen het DAJK (Drents Agrarisch Jongeren Kontakt). Hij is 8
jaar bezig geweest met een bestuurstaak bij LTO- Noord en zit sinds enkele jaren in de ledenraad
van Campina als één van de tien vertegenwoordigers van de regio Drenthe.
Rozemarijn, afkomstig uit Eibergen, had een studie psychologie achter de rug en solliciteerde bij
het verpleeghuis in Hoogeveen in 2008. Dit was ook het moment dat Hans en Rozemarijn gingen
samenwonen in Westerbork. Omdat er niet voldoende G(ezondheids)Z(org)- psychologen zijn
werd ze toch aangenomen in die functie en werd er gefaciliteerd dat ze deze specialisatiestudie
kon gaan volgen. Inmiddels heeft ze deze studie alweer een tijd geleden afgerond en is ze dus
volledig bevoegd werkzaam als GZ-psycholoog. Dit werken met oudere mensen doet ze met veel
overgave en plezier.
In 2010 nam Hans het bedrijf over en begon voor zichzelf, een dag voordat ze getrouwd waren.
De trouwauto was een grote Dodge pick-up truck. Alleen al het vertellen over deze auto doet Hans
zijn pretoogjes glimmen.

Begin 2011 werd Timo geboren en eind 2012 Lena. Vlak voor de geboorte van de tweede deed de
melkrobot zijn intrede; niet dat dit betekende dat er veel minder werk was, maar het werk was
beter te verdelen, je had nu geen twee maal per dag de vaste melktijden waaraan je gebonden
was en met twee kleine kinderen was dat een uitkomst.
Vol passie vertelt Hans over het veebedrijf en over de grote verandering die er aan zit te komen bij
de kippen. De oude schuur met vrije uitloopkippen gaat verdwijnen en tegenover het bedrijf , op 7
hectare biologische grond komt een nieuwe, mooi vormgegeven kippenschuur waar als de markt
het toelaat 15.000 biologische kippen gehuisvest gaan worden of, als dit niet lukt , 20.000 vrije
uitloopkippen.
Hans en Rozemarijn hebben dus eerst in Westerbork gewoond, daar en in Elp vrienden gemaakt
waardoor ze minder betrokken zijn bij Orvelte. Ze zijn wel lid van de Vabo en van de ijsvereniging.

