‘SAMEN BEN JE STERKER’

Met haar echtgenoot Henderik Jan boert Martine Hommes-Gesink op twee locaties in het
Groningse Lauwerzijl en Leens. In Denemarken exploiteert ze een akkerbouwbedrijf met
haar moeder en broer. Dat is onlangs gestopt met de bietenteelt. Het echtpaar heeft twee
zoons: Aike (15) en Menno (13).
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