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In het meest oostelijke gedeelte van de gemeente Midden Drenthe -aan de rand van Orveltewonen en werken de broers Andrie en Alex Grobbink aan de Wezuperweg.
Alex (1972) en Andrie (1970) afkomstig uit Haaksbergen namen de varkenshouderij en het
bijbehorende akkerbouwbedrijf in 2004 over van Piet Backs.
Na afronding van een technische opleiding is Alex 12 jaar werkzaam geweest als technisch
monteur bij Stork. Toen zich in 2004 de mogelijk voor deed om het bedrijf in Orvelte over te nemen
bleek dit ook een uitgelezen kans voor broer Andrie. Alex had meer plezier in het varkensbedrijf
terwijl Andrie de akkerbouwtak wel zag zitten. Andrie zei zijn baan als kraanmachinist op.
En zo begon het avontuur in Orvelte.
Het bedrijf werd grondig aangepast aan de eisen des tijds. Er werd een nieuwe stal gebouwd en
voldaan aan alle moderne normen en regelgeving die in de varkenshouderij gelden. Momenteel is
er plaats voor zo’n 4300 varkens.
Het varkensbedrijf is een “afmestbedrijf”. De biggen zijn volledig afkomstig van het
“vermeerderingbedrijf” van een derde broer uit Barger-Compascuum.
Tijdens mijn bezoek word ik enthousiast rondgeleid over het keurige bedrijf. Alex heeft met zijn
technische achtergrond erg veel in installaties geïnvesteerd. Hier ligt een deel van zijn passie.
Zo mengen ze het varkensvoer zelf. Een enorme installatie zorgt ervoor dat alle componenten
(ondermeer gerst, tarwe, mais) worden gemengd.
De ingrediënten worden gedeeltelijk op eigen grond verbouwd.

Na de rondleiding volgt een bakje koffie in de grote in 1937 gebouwde boerderij. Het voorste
gedeelte is verbouwd terwijl de achterzijde dienst doet als werkplaats.
Bij de koffie vertelt Andrie over zijn liefde voor machines en loonwerk. Naast de 40 hectare
landbouwgrond welke hij thuis bewerkt gaat hij als ZZP’er ook nog regelmatig aan de slag voor
loonbedrijven. Bietenrooien en graan “combinen" zijn z’n grote liefde.
Alex en Andrie komen niet veel in Orvelte. “Er zijn verder geen winkels, dus wat moet je er dan?”
Voor de boodschappen gaan ze naar Westerbork.
Alex en Andrie zijn wel lid van de Orvelter werktuigenvereniging.
Daarnaast zit Alex nog in het bestuur van LTO Midden-Drenthe.
Andrie heeft verder nog als hobby: off the road rijden op de motor. Maar daar komt de laatste tijd
niet meer zoveel van terecht. Alex heeft nog 30 schapen.
In 2009 zijn ook de ouders van Andrie en Alex verhuist vanuit Haaksbergen naar Wezup.

