
 

 

 

 

 

 

 

Op de koffie bij… 

Erik Odink en Rina Hazeleger 

Zuideresweg 6 

Februari 2019 

door: Desiree Luiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik (Desiree Luiten) ging deze keer op de koffie bij Erik (35) en Rina (32) aan de Zuideresweg 6. 
Twee jonge mensen die, naast het verzorgen van een melkveebedrijf, trotse ouders zijn van peuter 
Kim en baby Gijs. 
Het melkveebedrijf ligt op een perceel van zo’n 70 ha en bestaat uit 135 zwart-bonte Holstein 
koeien met 85 stuks jongvee. 
Erik, woonde vroeger met zijn oudere zussen en ouders Henk en Fennie Odink in Collendoorn bij 
Hardenberg.  
Tien jaar geleden verhuisden zij naar Drenthe, omdat er geen toekomst meer zat in het 
Overijsselse boerenbedrijf. 
Toen zijn ouders bijna 7 jaar geleden naar de Schoolstraat in Orvelte verhuisden, ging het bedrijf 
meer en meer over van vader op zoon en is het bedrijf uiteindelijk min of meer overgenomen.  
Zijn vader helpt nog steeds veel mee. 
In het begin woonde Erik alleen aan de Zuideresweg, maar tegenwoordig met zijn partner Rina 
Hazeleger. Vijf jaar geleden hebben zij elkaar ontmoet en inmiddels hebben zij twee kinderen, Kim 
en Gijs. Kim wordt van de zomer twee jaar en Gijs viert pas later dit jaar zijn eerste verjaardag. 
 

                                            
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rina,de jongste uit een gezin van drie kinderen (een broer en een zus), komt oorspronkelijk uit 
Putten, op de Hoge Veluwe. Hier heeft zij altijd met veel plezier gewoond en als zij Erik niet had 
ontmoet, was ze daar, naar eigen zeggen, waarschijnlijk ook niet weggegaan. Toch mist zij de 
mooie omgeving niet, omdat zij de bossen en heide van Drenthe ook erg mooi vindt en hier toch 
wat meer van de rust kan genieten. 
In Putten woonde Rina vlakbij haar ouders die een houtzagerij hadden. In tegenstelling tot Erik 
komt Rina niet uit een boerengezin. Desalniettemin was haar liefde voor vee altijd al groot. Haar 
opa was veetransporteur en zodoende bezocht zij al als kleine meid met haar opa veemarkten.  
Ze richtte later dan ook haar studie op koeien. Rina heeft een opleiding voor paraveterinair gedaan 
aan de HAS in Leeuwarden. Hier heeft zij deelmodules van Universiteit Wageningen gevolgd en 
zich gespecialiseerd in vruchtbaarheid.  
Na haar studie is zij als inseminator (vruchtbaarheidsspecialist) aan het werk gegaan. Vijf jaar 
geleden koos zij voor het leven met Erik en kon zij voor hetzelfde bedrijf waar zij al werkte hier ook 
aan het werk. Toen Kim werd geboren, is Rina gestopt met werken.  
Rina hoeft zich niet te vervelen, naast haar moederschap heeft zij namelijk als hobby paardrijden. 
Paardrijden heeft zij altijd al geweldig gevonden en zij heeft dan ook drie paarden. Tijdens haar 
studie is ze tijdelijk gestopt met paardrijden, maar sinds zij in Orvelte is komen wonen, heeft zij het 
weer opgepakt. Daarnaast zit zij in de werkgroep Speeltuin voor het masterplan van Orvelte. 
Zij was dan ook verheugd om te vertellen dat de financiering bijna rond is en dat de uitvoerende 
organisatie het straks over zal nemen. Dan heeft de werkgroep er twee jaar naartoe gewerkt, om 
de brink van Orvelte op te vrolijken en voor kleine kinderen een mooie speelplek te creëren, welke 
past binnen het ouderwetse dorpsbeeld van een monumentendorp. 
 
Erik heeft gestudeerd voor installatiemonteur en is daarna in de bouw werkzaam geweest. Eerst 
dacht Erik er ook nog helemaal niet aan om boer te worden. Het boerenbedrijf in Overijssel was 
voor hem geen bedrijf om door te zetten. Toch vond hij het werk in de bouw ook niet bevredigend 
genoeg. Toen zij eenmaal naar Orvelte waren verhuisd, vond hij de locatie zo mooi, dat hij direct 
zijn werk opzegde en hier met zijn vader het melkveebedrijf begon op te bouwen.  
Het bedrijf is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een mooi melkveebedrijf waar, in één jaar, gemiddeld 
twee kalfjes per week worden geboren. Het overgrote deel wordt verkocht aan het buitenland en 
de mooie sterke kalfjes houdt hij zelf.  
Naast het verzorgen van de melkkoeien, mag Erik graag sleutelen. Sinds hij fulltime op het 
boerenbedrijf werkt, moet hij het hier vooral in de wintermaanden van hebben. Repareren van 
landbouwvoertuigen hoeft hij dan ook niet zozeer uit te besteden, dit kan hij gewoon zelf doen. 
Daarnaast mag hij graag wintersporten. 
 
Tijdens de visite werd het wel duidelijk, Erik en Rina genieten van de rust aan de Zuideresweg.  
Ze zijn jong en ondernemend. Erik ziet het  melkveebedrijf dan ook niet alleen als werk, hij vindt er 
ook zijn grote hobby in.  
 
Tot slot mocht ik nog even over het bedrijf wandelen. Je ziet het direct, het staat er mooi bij. Men 
kan zien dat er veel tijd en liefde in wordt gestoken.  


