Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.250
erve RooArend-Reilink
ca 1680
Klemmerweg 3

Historie boerderij
Deze boerderij werd gesticht tegen het eind van de 17e eeuw. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de eerste
bewoners. Dat het in de beginperiode geen vetpot was blijkt in 1748 wanneer de bewoners, het echtpaar Arent en
Marie Hegeman, worden onderhouden door de diaconie.
In 1749 blijkt “Harmen
Alberink, eygenaer van de
wooning van Arent in ’t Broek,
aangegeven te hebben dat hij
aangegraven heeft agter
desselfs huis een kleyn hoekjen
nieuwe gront niet booven de
grootte van 1 spint geseey
geschat waerdig te sijn f. 10,-“.
Waarschijnlijk hebben Jan
Hendrik Bras en z’n vrouw
Griete Arentsen in 1795 de
boerderij herbouwd; er werd
toen, volgens een originele akte
f. 600,- geleend van Jan
Sprokkereef en Harmina
Scholten op Sprokkereef met
als onderpand “hun plaatsjen
Arends genaamd, bestaande in
huis, gaarden, 3 mudden
De in 2007 verbrandde boerderij
bouwland en een half dagwerk
hooyland”. In 1802 leenden ze nogmaals geld van Sprokkereef, nu f. 500,- met als onderpand “alle hunne
gereede goederen, vhee, inninge des huises, gewassen op de landen en in huis verzaameld en
bouwgereedschappen, evenals hun huis en gronden”.
Begin 1800 was Arend Bras eigenaar van het huis (huurwaarde 9 gulden) en ruim 1½ ha grond. De veestapel
bedroeg toen 2 koeien en een vaars.
Na de markedeling was de bedrijfsomvang gegroeid tot 5.3 ha. Ondertussen had zoon Jan Bras 2 ha grond
gekocht van de erven Boesink in Elsen. Op basis daarvan kreeg hij van de marke nog eens 0,4 ha toebedeeld.
Vader en zoon Bras gingen dus boeren op ruim 7¾ ha grond. Door een paar kleine verkopen daalde dat al snel
tot ongeveer 7½ ha en dat vererfde van vader op (schoon)zoon (Bronninkreef-Reilink) tot 1967.
De familie Reilink verkocht in 1994 de boerderij met ca 15 ha grond aan de familie Vermeer, die de omvang
uitbreidde tot 17 ha. Op 29 november 2007 ging de boerderij in vlammen op. De oude schöppe en de
ligboxenstal bleven behouden. Het in de plaats van de verbrandde boerderij gebouwde nieuwe woonhuis werd in
2009 betrokken.
Bewoners:
►
Eerstbekende bewoner was Roelof Dieters uit Wiene die in 1682 trouwde met Hendricxjen van de
Visscherije in Kerspel Goor. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen:
Derk Roelofz (*1686), geboren als zoon van “den Grommert”, trouwde in 1726 in Diepenheim met Jenneken
Kiffen op de Riethorst, Jan Roelofs (*1691), Esken Roo (*1694) en Arent Roo/Roelofs de opvolger.
►
Arent Roelofs (*1698) trouwde omstreeks 1724 met Hendrijna Huyskes, hertrouwde in 1727 te Rijssen
met Maria Heukes/Hutten en in 1729 te Markelo met Maria Hegeman.
Uit het derde huwelijk werden 5 kinderen geboren:
Marten Arentsen of Roelofsen (*1730) trouwde in 1767 te Goor met Gezina Slot en hertrouwde in 1774 met de
weduwe Fenneken Leusink en vestigt zich in Goor, Willemina Arentsen (*1732), Hendrick Arentsen (*1734),
Roeloff Arentsen of Roelofsen (*1737) trouwde in 1767 te Goor met Aaltjen Luttikhedde uit Kerspel Goor en
woonde mogelijk ook hier op RooArend en tenslotte Greetjen Arentsen of Roelofsen die de opvolgster werd.

Marten (*1730) wordt in 1745 als knecht aangenomen op het Wegdam:
1745 heb ik een jonge gehuirt met naemen Marten, soone van Arentsen uyt het Elsenaer broek, ik hebbe Marten op dese
condities gehuirt, hij moet mij 4 jaeren bijstaen en sal des jaers bij mij verdienen 7 guldens an gelt, ik segge seven guldens,
maer de vader moet hem met linnen en de borstrokken onderhouden, dat raekt mij niet, maer ik moet hem in de kleedinge
onderhouden sondages en sworkeldages, hij kan ook geen meer loon eisen of de 4 jaeren moeten eerst omme weesen, het is
gesegt dat hij 2 paer schoenen alle jaer sal hebben, so Marten mogt koomen te vertrekken als de 4 jaeren omme bennen, de
laverey hebbe ik hem niet beloeft want ik hebbe het bescheiden dat ik de laverey houden wil, maer de vader heeft versogt als
ik hem liet gaen als de 4 jaeren omme waeren, dat ik hem dan so veele kleeren mogt laeten dat hij bij een faetsoenelijk mense
mogte koomen en op den 1 mey 1745 in de huire te koomen, ik heb an Marten 12 stuivers tot een meepennink gegeven.
1745 den 2 majus is Marten in de huire gekoomen sijnde sondag avont.
1745 den 2 november is Marten soone van Arensen weer gegaen en heeft een half jaer bij mij gewoont en Marten an gelt toe
quam 3 gulden 10 stuivers.
1745 den 2 november an Arent Roelofsen voor Marten sijn soone an hem betaelt drie guldens tien stuivers en het eene paer
schoenen is an Marten ook betaelt, waermede Marten in alles van mij is voldaen en betaelt, so dat Marten van mij niet meer
heeft te pretendeeren, so dat hij in alles is voldaen en betaelt.
actum Wegdam den 2 november 1745 A.D. van Coeverden

Roelof Arentsen of Roelofsen (*1737) en Aaltjen Luttikhedde woonden in ieder geval ook in Elsenerbroek en
mogelijk ook hier op RooArend; zij kregen de kinderen: Maria (*1767) die in 1790 te Goor met Jan Hendrik
Boom huwde, Jan Hendrik (1769-1835) die in Borne overleed, Janna (1771-1839) die huwde met Gerrit Peters
en in Zenderen bij Borne overleed, Hendrik (*1773), Willem (1777-1825) die in 1801 te Goor huwde met
Gerritdina ten Philipsborg (van pand 5.4.280) en Aleida (*1880).
►
Greetjen Arentsen of Roelofsen (1739-1822) trouwde omstreeks 1763 met Henric Assink en hertrouwde
in 1769 te Goor met Jan Hendrik Bras (1740-1814) wever afkomstig uit Neede.
Uit het tweede huwelijk werden 3 kinderen geboren:
Hendrika Bras (*1770) trouwde 1798 met Berend Assink in Herike, Garritdiena Bras (1772-1817) trouwde in
1800 met Arent Scholman (Herike 3.2.055) en Arend Bras(se) de opvolger.
►
Arend Bras(se) (1781-1869)
trouwde omstreeks 1804 met Garritjen
Hennink (1770-1837) uit Markvelde.
Arend en Garritje kregen 2 kinderen:
Arendina Bras (1806-1875) kreeg in 1840
een levenloos kind en trouwde in 1843 met
Gerrit te Lange in Enter en Jan Brasse werd
de opvolger.
►
Jan Brasse (1809-1847) trouwde in
1839 met Harmiena Olijdam (1814-1845)
van Pool/Oliedam uit het Kerspel Goor en
hertrouwde in 1846 met Everdina Aaftink
(1814-1868) uit Elsen. Everdina
hertrouwde in 1848 met Jan Bronninkreef
(1809-1867) afkomstig van Klein Kolhoop
(5.4.110).
Jan, Willem, Mina, Jenneke en Jan Willem Reilink.
Uit het eerste huwelijk werden 3 kinderen
Op de voorgrond Gerrit en Janny
geboren en uit het derde 2:
Gerrit Jan Brasse (1840-1882), arbeider van beroep, trouwde in 1867 met Antonia Berendina Bullenaar in Enter,
Janna Brasse (1842-1844), Johanna Brasse (1844-1845), Arend Jan Bronninkreef (1849-1849) en Jan Hendrik
Bronninkreef de opvolger.
►
Jan Hendrik Bronninkreef (1850-1911) trouwde in 1876 met Johanna Maria Dreteler (1853-1895) van
Klein Kevelham uit Kerspel Goor. Dit echtpaar kreeg 2 kinderen:
Alida Everdina Bronninkreef de opvolgster en Jan Willem Bronninkreef (1882-1945), fabrieksarbeider van
beroep, trouwde in 1906 met Arendina Roelofsen in Goor.
►
Alida Everdina Bronninkreef (1877-1910) trouwde in 1904 met Jan Willem Reilink (1878-1953) toen
afkomstig van Lochget (5.4.105). Na het jong overlijden van Alida hertrouwde Jan Willem in 1912 met
Jenneken Breukink (1892-1958) uit Rijssen. In totaal werden er 9 kinderen geboren. Uit het eerste huwelijk:
Johanna Maria Reilink (1905-1975) trouwde in 1931 met Jan Hendrik Harmsel (1904-1985) in Enter, Janna
Hendrika Reilink (1907-1980) trouwde in 1939 met Jan Wolfs (1905-1994) op de Halte (5.4.079) en Jan Hendrik

Reilink (1909-1964), fabrieksarbeider van beroep, trouwde in 1932 met Johanna Aleida Elfers (1908-1988) in
Goor.
Uit het tweede huwelijk:
Jan Reilink (*1912) de opvolger, Gerrit Reilink (1913-1914), Gerrit Reilink (1915-1994) trouwde met Gerritje
Smit in Borne, Aleida Everdina Reilink (1917-1917), Jan Willem Johan Reilink (1921-1996) trouwde in 1943
met Maria Willemina Bouwhuis (1921-1964) aan de Haaksbergerweg in Kerspel Goor en Gerritdina Johanna
Alida Reilink (*1925) trouwde in 1945 met Berend Jan ten Zende (1925-2001), ze woonden eerst op Stoevelman
in de Stoevelaarshoek en vertrokken in 1952 naar Goor.
►
Jan Reilink (1912-2009) trouwde in 1935 met Willemina
Klein Teselink (1912-1997).
Zij kregen 4 kinderen:
Jenneken Hendrika Reilink (1936-1936), Jenneken Hendrika Reilink
(Janny, *1937) trouwde in 1959 met Berend Jan Heetbrink (Bennie,
1935-1994) uit Goor en vertrok naar Enschede, Gerrit Jan Willem
Reilink (Gerrit, *1943) trouwde in 1967 met Geertruida Hendrika
Hidders (Truus, *1945) van de Scheper (Hericke 3.2.140) en is gaan
wonen in Holten en Jan Willem Reilink werd de opvolger.
►
Jan Willem Reilink (Willem, *1947) trouwde in 1974 met
Henriëtte Johanna Zomer (Hennie, *1954) uit Diepenheim. Zij
vertrokken in 1994 met hun kinderen Suzanne (*1975) en Jan
(*1979) naar een boerderij in Delfzijl, terwijl de (groot)ouders toen
verhuisden naar een bejaardenwoning in het dorp.

Jan Reilink en Mina Reilink-Klein
Teselink

►
Nieuwe bewoners werden in 1994 vanuit Wageningen
Johannes Hendrikus Vermeer (Johan, *1956) en z’n vrouw Adriana
Ras (*1965) met wie hij in 1990 in Velsen was getrouwd.
Ze kregen 4 kinderen: Jan Dirk (*1991), Adriana (*1993), Evert
(*1994) en Frank (*1999).

