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Op een donkere december namiddag tref ik Hans (1940) en Grady (1939) de Vries in hun 
woning aan de Brugstraat. Een gezellig onthaal in een verbouwde boerderij welke zeer 
gedetailleerd in kerstsfeer is gebracht. De koffie met zelfgebakken cake van Grady smaakt 
geweldig. 
 
Het versieren van de boerderij is een bezigheid die zowel Grady als Hans dagen bezighoudt. 
De gezellige sfeer komt tot een hoogtepunt als de kinderen en vier kleinkinderen met de kerst 
komen genieten van een kerstdiner. 
 
Hans en Grady zijn getrouwd in 1962 in Velsen, gemeente Kennemerland, waar ze ook 
woonden. Hans werkte op een accountantskantoor. Naast deze werkzaamheden studeerde 
Hans door, veelal om zich meer te specialiseren in de accountantswereld en 
organisatiestructuren. 
Later begon Hans zijn eigen accountantskantoor en werd tegelijkertijd veel gevraagd als 
interim bestuurder/voorzitter van vele organisaties waaronder bedrijven en (semi)overheid. 
 
Tegelijkertijd had Grady de zorg over hun twee kinderen, Bibi en Steven. Toen de kinderen 
groter werden is Grady diverse academische (kunst)studies begonnen. Hierbij heeft ze zich 
ontwikkeld als beeldend kunstenaar. Ze heeft een enorme passie voor de kunst en haar 
werken werden steeds groter in omvang. 
 
In de jaren ’90 was Grady betrokken bij een kunstproject dat zich, via de universiteit van 
Groningen, in Orvelte afspeelde. Ze was geheel bevangen door de fantastische sfeer die ze in 
Orvelte voelde en sprak de magische woorden: “Wat zou ik hier graag een atelier hebben”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een tip van een dorpsbewoner bracht hen bij de te-koop-staande boerderij van Hendrik en 
Annie Wolting aan de Brugstraat. Er was niet veel tijd nodig om te beslissen, deze over te 
nemen en te onderwerpen aan een grondige verbouwing die zo’n 1,5 jaar zou duren. De 
woning in de randstad werd verkocht en in 1997 kwamen ze definitief over naar Drenthe. 
Hans reisde in deze tijd veel omdat hij nog steeds druk was met zijn bedrijf welke 
inmiddels gegroeid was en zo’n 30 medewerkers telde. Toch vond hij nog wat tijd om 
(interim)voorzitter van de handelsvereniging in Orvelte te worden. Later nam de 
betrokkenheid bij z’n eigen bedrijf langzamerhand af en uiteindelijk heeft zoon Steven de 
onderneming overgenomen. 
 
Hans en Grady verblijven de laatste jaren ook veel in Spanje, waar ze de beschikking 
hebben over een grote ruimte waar Grady haar passie voor met name grotere 
kunstwerken in de praktijk kan brengen. Een periode rond de kerst en in de zomer willen 
ze toch zeker in Orvelte zijn. 
 
Hans en Grady vinden het belangrijk om regelmatig te bewegen. In Spanje wandelen ze 
iedere dag zeker een uur en ook in Orvelte genieten ze regelmatig al wandelend van de 
natuur. In de woning staan daarnaast nog enkele fitnessapparaten om de gezondheid op 
peil te houden. 
Verder steken ze veel tijd in het onderhoud van de tuin en houdt Hans van geschiedenis 
gerelateerde boeken. 
 
 
 

 


