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Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.038
erve Groot Reef
1903
Seinenweg 8

Historie boerderij
Dit erve, ook wel “’n Oarnd” of “’t Reef” genoemd, werd in 1903 gesticht door Arend Jan Reef, die was geboren
op het even verderop gelegen Reef (5.3.060). Ook een bewaard gebleven sluitsteen geeft dit aan: AJR JnA 1903
(Arend Jan Reef Janna Assink). De boerderij is gebouwd ongeveer op de plaats waar zich voorheen het Huis te
Elsen (verdwenen omstreeks 1807) bevond.
Arend Jan Reef had bij de boedelscheiding van z’n ouderlijk
12-8-1931
huis 17 ha grond mee gekregen, waaronder de zogenaamde
Bij de politie deed de landbouwer A.J.R. te
Elsen aangifte, dat uit ’n weide een ongeveer
havezatenlanden en de boerderij de Russe (5.3.040).
anderhalf jarig roodbont kalf was verdwenen.
Hij was in 1896 getrouwd met z’n toenmalige overbuurvrouw
Van het dier, dat men reeds sedert maandag j.l.
de weduwe Janna Assink op de Schreur (5.3.080). Janna was
mist, heeft men, ondanks alle nasporingen nog
geboren op de Mösker en in 1864 getrouwd met Berend Jan
geen spoor kunnen ontdekken en men begint
Schreurs en daardoor boerin geworden op de Schreur. Na het
aan diefstal te denken.
overlijden van haar bijna 20 jaar oudere man hertrouwde
Janna in 1890 met haar achterneef Gerrit Hendrik Assink die
29-01-1932
toen de boer/wagenmaker op de Schreur werd. Deze overleed
Eerste geval van mond- en klauwzeer.
echter 5 jaar later waarna Janna nogmaals trouwde, nu dus met
Ook in Markelo heerst thans mond- en
haar overbuurman Arend Jan Reef.
klauwzeer. Het eerste geval is gemeld en wel
onder de varkensstapel van de landbouwer J.
Janna werd echter 4 jaar later ziek en omdat ze uit haar drie
Reef aan de Seinenweg te Elsen.
huwelijken geen nakomelingen had, vererfde zij op 12
november 1900, 6 dagen voor haar overlijden, de boerderij de
Schreur aan Berend Jan Schreurs, de neef van haar eerste man. Haar financiële middelen vererfde ze aan haar
toenmalige man Arend Jan Reef.
Arend Jan Reef kocht daarop in 1900 ruim 4 ha grond van Gerrit Jan Eeftink en liet ook direct het huis De Russe
herbouwen. In 1902/1903 stichtte hij de nieuwe boerderij Groot Reef terwijl hij kort daarvoor al ’n Kaamp
(5.3.034) had laten bouwen. Hij ging ook in rap tempo door met het aankopen van grond: in 1902 van Gerrit
Hendrik Assink ruim 2 ha, in 1904 van Gerrit Hendrik Wolthuis 2½ ha en van Gezina Brunnekreef 1½ ha, in
1907 van Jan Hendrik Schreurs 3½ ha, in 1910 van Jan Hendrik Vinkers 5½ ha en in 1911 van Gerhard Hell in
Goor ruim 2 ha. Ondertussen
trouwde hij in 1905 met z’n nieuwe
vrouw Gerritdina Wolthuis.
Een sluitsteen AJR GDWH 1923
geeft aan dat de boerderij in 1923
werd verbouwd.
Diverse kleinere aankopen en wat
verkopen deden het totale
grondeigendom per 1944 uitkomen
op bijna 35 ha. Deze omvang had
het ook nog in 1963; naast de 3
huizen Groot Reef, de Russe en het
in 1902 gestichte de Kamp/’n
Kaamp.
In 1992 betrokken de toenmalige
eigenaren, Arend Jan en Alie Reef
hun herbouwde pand de Kamp. De
boerenbehuizing van Groot Reef
1917: Arend Jan Reef (*1862) en Gerritdina Reef-Wolthuis (*1880) met zoon was in 1991 verkocht aan Gerrit
Jan (*1905)
Assink, die toendertijd gehuurd op
de Russe (ScholenGait, 5.3.040) woonde. Gerrit Assink ging in 1993 wonen op het naastgelegen Groot Reef en
stichtte er het keukenbedrijf Regio Oost.
Arend Jan en Alie Reef bleven voorlopig vanaf de Kamp de landerijen van Groot Reef beboeren totdat
uiteindelijk in 2005 het boerenbedrijf werd gestopt. Delen van de landerijen gingen over naar de dochters
Jeanette en Sandra, de rest werd verkocht.
In 2009 verkocht Gerrit Assink de behuizing Groot Reef aan Gerrit Jan Wolthuis (van de Snippe), die er een
groenvoorzieningsbedrijf vestigde. In 2013 werd naast de oude boerderij een nieuw landhuis gebouwd.

Bewoners:
►
Landbouwer Arend Jan Reef (1862-1937), geboren op ‘t Reef (5.3.060) als zoon van Berend Jan Reef
en Johanna Teesselink, was omstreeks 1896 de eerste bewoner van de door hem nieuw gestichte boerderij.
Arend Jan was in 1896 getrouwd met de 51-jarige weduwe Janna Assink (1845-1900) die was geboren op de
Mösker (5.2.340) en weduwe was
van achtereenvolgens Berend Jan
Schreurs en Gerrit Hendrik Assink
op de Schreur.
Vijf jaar na het overlijden van Janna
hertrouwde Arend Jan in 1905 met
Gerritdina Wolthuis (1880- 1968)
van Steegen (Hericke 3.2.040). Zes
weken na de bruiloft werd op Groot
Reef hun enige zoon Jan (*1905)
geboren.
►
Jan Reef (1905-1976)
trouwde in 1942 met Jenneken
Nijhuis (1912-1994) van Nijhuis in
Stokkum (Stockum 2.1.160). Zij
kregen 3 kinderen:
Arend Jan (1943-2007) die de opvolger werd, Everdina Gerritdina (Dini, *1946) die in 1966 trouwde met Jan
Hendrik ter Balkt (*1943) en op Ter Balkt aan de Holtdijk (5.4.340) ging wonen en Gerritdina (Gerda, 19492006) die in 1973 trouwde met Jan Harm Stokreef (*1947) op Kolkman aan de Rouwelaarsdijk (Marckelo
1.6.024).
►
Arend Jan (*1943) huwde in 1969 met Alie Harmelink (*1946) van boerderij Meenhorst uit Zuid-Loo,
Bathmen. Het paar kreeg 3 dochters.
Jeanette werd geboren in 1969; zij ging in 1997 samen met Jan Henk Morsink (*1970) van “JanBussink” aan de
Slagendijk op het naastgelegen ScholenGait /de Russe (5.3.040) wonen. Jeanette en Jan Henk trouwden in 1999.
Hetty Reef werd geboren in 1970; zij woont in Den Haag, samen met Arjan Heuten, zoon van Herman Gerrit
Heuten (Markelo-dorp). Als laatste
werd in 1972 Sandra geboren; zij
ging samen met Henri Reef van
Peddemors aan de Oomsdijk
(5.4.040) wonen.
In 1993 verhuisden Jan en Alie met
kinderen naar hun nieuwgebouwde
bungalow op ’n Kaamp/Manrho om
later in 2005 in Markelo-dorp aan de
Scheppel te gaan wonen. Arend Jan
overleed in 2007. Alie verhuisde in
2013 naar een nieuwe woning in het
plan Herikeresweg in Markelo.
►
In 1991 werd Gerrit Assink
(*1954) eigenaar van Groot Reef. Hij
ging hier in 1993 wonen samen met
echtgenote Janny (*1955), de
Huwelijksfoto van Jan Reef (*1905) en Jenneken Nijhuis (*1912). Rechts van kinderen Laura (*1984) en Janine
(*1985) en de ouders Gerrit Jan
het in het midden zittende bruidspaar moeder Gerritdina Reef-Wolthuis
(*1880) en links vader Arend Jan Nijhuis (*1886) en moeder Egberdina
(1925-2001) en Hendrika (1931Nijhuis-Noteboom (*1892). Staand verwanten van de bruid
2010) Assink. De familie kwam toen
van ScholenGait/de Russe waar zij gehuurd had gewoond. Zie de familiebeschrijving bij 5.3.040.
In 2009 vertrokken Gerrit en Janny Assink van Groot Reef naar een woning bij ZwemJan (5.2.075); de kinderen
en moeder Hendrika woonden al elders of gingen toen elders wonen en vader Gerrit Jan was overleden.

►
Nieuwe bewoner en eigenaar werd toen Gerrit Jan Wolthuis (*1967), zoon van Jan Wolthuis (de
Snippe) op de Vros, Borkeld (5.1.152). Hij trouwde in 1995 met Annelies Averesch (*1970) uit Rijssen en kreeg
3 dochters, allen geboren in Rijssen: Anne (*1996), Linde (*1997) en Vera (*2000).

