Op de koffie bij...
Erik en Annemarie Meijers

(Foto’s volgen nog)

Dorpsstraat 8
Maart 2019
door: Desiree Luiten
Even voorstellen: Familie Meijers, woont aan Dorpsstraat 8 (het huis van ouders Jaap en Hennie
Meijers).
Annemarie (46) en Erik (50), wonen hier sinds juli 2018 met hun kinderen Anouk (8) en Rik (8).
In 1988 zijn Annemarie, haar broer Richard en ouders Jaap en Hennie Meijers vanuit Oosteinde
Westerbork verhuisd naar Orvelte. Aan Oosteinde waren geen uitbreidingsmogelijkheden voor de
koeien en het akkerbouwbedrijf. Aan dorpsstraat 8 in Orvelte (toendertijd het huis van familie
Evers) zag familie Meijers kansen om hun veestapel uit te breiden en het akkerbouwbedrijf voort te
zetten. Daarnaast hielden ze ook paarden.
In 1996 ging Annemarie met haar echtgenoot Erik in Beilen samenwonen, maar ze bleef naast
haar werk altijd in Orvelte met de paarden werken.
Broer Richard is in dezelfde periode in Eursinge gaan wonen en heeft daar tot op heden een
melkveebedrijf. Samen met Richard, heeft Annemarie in de omgeving van Westerbork een
akkerbouwbedrijf waar ze producten verbouwen als gras, mais, bieten en koren.
In 2015 overleed vader Jaap Meijers en woonde Hennie hier sindsdien alleen. De laatste jaren
werd het steeds duidelijker dat de kinderen er aan toe waren om weer in het ouderlijk huis te
trekken aan Dorpsstraat 8. Het was voor Hennie ook een mooi idee dat het huis zo in de familie
bleef. In maart 2018 begon de verbouwing. Hier en daar waren aanpassingen nodig, zoals een
nieuwe keuken en badkamer, maar dankzij een goede planning waren na paar weken de grootste
klussen gedaan.
Tijdens de bouwvak van datzelfde jaar kon Annemarie met haar Erik en kinderen in de boerderij
trekken. Moeder Hennie is naar Westerbork verhuisd maar komt nog regelmatig langs als oppas
en hulp voor de paarden.
Annemarie, Erik en de kinderen wonen hier met veel plezier.
Erik werkt fulltime als vrachtwagenchauffeur en Annemarie werkt drie dagdelen in een bakkerij in
Beilen. Dit kan ze goed combineren met het moederschap; “Er is altijd iemand thuis als de
kinderen uit school komen van Westerbork”. Om de kinderen niet helemaal te ontvreemden van
vriendjes uit hun oude woonplaats, voetballen Rik en Anouk nog steeds in Beilen bij de club.
Naast het reguliere werk van Erik en Annemarie, hebben zij de dressuur- en tuigpaarden van Jaap
en Hennie Meijers overgenomen. Het gaat inmiddels om negen paarden en in het voorjaar worden
weer 4 nieuwe veulens verwacht. Vader Jaap heeft jaren geleden een eigen stam gefokt, waarvan
ze bij de dressuurpaarden nog een goede merrie van inmiddels 18 jaar hebben. Ieder jaar komt
daar nog een veulen uit en om het jaar een merrie.

Nu deze merrie ouder wordt houden ze de tweejarige merrie om deze mooie lijn in de toekomst te
kunnen behouden. Van de tuigpaarden hebben ze een 17 jaar oude merrie waarvan de 7 jaar
oude dochter Gerjanne al veel prijzen heeft gewonnen en meerdere malen nationaal kampioen op
haar naam heeft staan. De stam en lijn behouden voelt voor Annemarie als een eerbetoon aan
haar vader. “Een mooie hobby, als je daarvan je werk kan maken”. Maar naast deze liefde voor het
houden van paarden deelt de familie ook een gezamenlijke hobby voor wintersport.De kinderen
gaan al een aantal jaren mee en hebben de “ ski-koorts “ inmiddels ook al te pakken. Dit jaar gaan
ze ook weer, ‘ruzie’ over wie er eerste wordt van de groep, aldus Rik en Anouk.
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