
Boerderijnummer   5.4.035 

Erfnaam    erve PeddemorsBerend 

Oudste vermelding   1923 

Huidig adres    Plasdijk 19 

Historie boerderij 

► Berend Jan Reef (1892-1957) geboortig van 

Peddemors (5.4.040) trouwde in 1923 met Jenneken 

Eertink (1893-1946) uit Enter en stichtte hier een 

boerderijtje (ook wel genoemd TipBerend) op grond 

van z’n ouders. 

 

Door verschillende aankopen vergrote hij de van z’n 

ouders gekregen ¾ ha tot 4 ha in 1955. In 1959 werd 

het huis met 1¼ ha verkocht aan Hendrik Jan 

Bekkernens, die dit uitbreidde tot ruim 2 ha. 

 

 

 

 

 

 

Bewoners: 

 

► Berend Jan Reef en Jenneken kregen 2 

kinderen: 

Hendrik Jan (Hendrik, 1923-2000), accountant 

van beroep, die trouwde met Tine Hofhuis 

(*1923) uit Ambt-Delden; zij gingen in Goor 

wonen en Johanna Berendina (Hanna, 1925-

1988) die in 1949 trouwde met Jan Hendrik 

Kranenberg (Hendrik, 1924-2005), 

fabrieksarbeider van beroep en wonend op 

“Fenneke” in Kerspel Goor. 

 

► Opvolgende bewoners werden in 1958 

Hendrik Jan Bekkernens (1924-1997) afkomstig 

van de Kruuder (Elsen 5.2.350) en z’n vrouw 

Gerritje F. Ebbekink (*1935) van de Poorte in 

de Achterhoek. Hendrik Jan was inseminator 

van beroep. 

 

 

30-11-1957 

Bij inschrijving te koop: 

a. Woonhuis met bedrijfsruimte, bouw- en weiland, te Elsenerbroek, Plasdijk 7, gr. 71.70 are; 

b. Weiland t.n. van de Plasdijk, gr. 23.80 are; 

c. Bouw- en weiland t..n. van de Breddendijk aldaar, gr. 80 ware; 

d. Bouw- en weiland aan dee Scholendijk “Kefeune” aldaar, gr. 82.30 are; 

e. Weiland “Hammegoor” aldaar, gr. 85.40 are; 

f. Weiland aan de Plasdijk, Elsenerbroek, gr. 29.10 are; 

g. Bouwland in de Elseneres, groot 35.20 are. 

Alles laatst in eigen gebruik  bij wijlen de heer B.J. Reef. 

Tevens worden bij inschrijving verkocht autowagen, gierkar, ploeg, ijzeren eg en klein gereedschap, de aanwezige 

voorraad hooi, rogge, haver en stro en het paard. 

Aanwijzing heeft plaats op 7 december a.s. voormiddags 10 uur ten huize van wijlen de heer B.J. Reef, Plasdijk 7, 

Elsenerbroek. 

Zittend Berend en Jenneke Reef.  

Staand de kinderen Hendrik en Hanna Reef 


