
Boerderijnummer   3.2.100 
Erfnaam    Erve Reinds 
Oudste vermelding   1675 
Afgebroken 1889, was gelegen aan de Herikerweg nabij Wissink  
 
Historie boerderij 
 
Het verdwenen erve Reinds lag ca 100 m. ten zuiden van erve Wissink / Wissinkhaarm (3.2.080) aan de “Brink”. 
Als eigenaar van de “hutte Reindjes” wordt in het vuurstedenregister van 1682 genoemd Reint Wissinck van het 
naastgelegen “Wissink”. Hij was al eigenaar van Reinds in 1675 en mogelijk was hij ook, gezien zijn roepnaam, 
de stichter van dit erf.  
In 1752 was G.H.J. Weerman uit Goor de bezitter van “Reint Wissink hutte” met pauper Jan Reinders als 
gebruiker, terwijl in 1754 dezelfde Jan met zijn vrouw Derkjen Reintjes als eigenaren worden genoemd:  
In 1754 lenen Jan en Derkjen Reintjes f 125,- van Hendrik Zwierink tot Goor wonende met als onderpand hun 
eygen toebehorende huis en gaarden alsmede een stuk land in den Camp bij Schepers. 
In 1795 is de weduwe Berendine Bruil(s), “kuetter”, de hoofdbewoonster van “het Reines”; zij vertrok in 1796 
naar Zandjans / Scholman op de Borkeld. 
Jan Hendrik Weischede en Grietjen Menger kregen de boerderij in bezit. Zij verkochten evenwel in 1800 “het 
plaatsjen Reintjes met alle onderhoorige landerijen” aan Gerrit Schurink en diens vrouw. 
In 1811 bestond de veestapel uit 2 koeien. 
Gerrit Schurink was in 1832 nog steeds de eigenaar van erve Reinds. Omstreeks 1850 was het erf in bezit van 
kleinzoon Gerrit Jan Schurink. 
In 1878 erfde Derk Hendrik Leunk en zijn gezin de boerderij. Nadat Derk Hendrik in 1886 was overleden 
vertrok zijn weduwe Janna Helmich omstreeks 1887 met haar kinderen naar Goor. Erve Reinds werd in 1888 
gekocht door buurman Jan Hendrik Senkeldam. De boerderij, met toenmalig huisnummer H54, werd in 1889 
afgebroken. 
 
Bewoners: 
 
► Reint Wissingh zal omstreeks 1670 op erve Reinds zijn gaan wonen. Hij kwam van Wissink (3.2.080) 
en had daar 2 kinderen gekregen: Jenneken Wissingh, die in 1683 zou trouwen met Berend Wilbers, zoon van 
Jan Wilbers op het nabijgelegen Groot Wilbers (3.2.070) en Geertien Wissing die in 1682 zou huwen met Jan ten 
Stuvelaer of Reinds, zoon van de al overleden Wolter ten Stuvelaer op Stoevelman (3.1.280). Dit paar ging 
omstreeks 1687 op Reinds wonen. 
 
► Geertien Wissing en Jan ten Stuvelaer of Reijnds kregen 5 kinderen. 
Oudste dochter Jenneken Reijnds werd circa 1683 geboren (waarschijnlijk) op Stoevelman; zij werd opvolgster 
op Reinds. Dochter Reintjen werd in 1684 op Stoevelman geboren. Janna of Johanna werd in 1686 geboren op 
Wiemerink (3.3.140); zij trouwde in 1720 met weduwnaar Jan Tessemaekers. Dochter Geesjen zag het 
levenslicht in 1688. 
Tenslotte werd in 1690 zoon Wolter Reijnds (ook Reynders genoemd) geboren; hij huwde in 1714 met Eelken 
Broil (*ca1690) uit Kerspel Goor, dochter van Berend Broil en Jenneken Lentelinck. 
 
► Jenneken Reijnds trouwde in 1707 met Derck Wanning (1679-1709), zoon van Egbert Wannings in 
Stokkum (erve Klein Wannink 2.2.030). Zij kregen 2 kinderen: Egbert Reijnds geboren in 1707 die in 1743 
huwde met de weduwe Beerentjen Duinshorst te Diepenheim en Derck Reijnds die in 1709 werd geboren. 
Vader Derck Wanning stierf ook in 1709. Weduwe Jenneken Reijnds hertrouwde in 1714 met Gerrit Nieuhuis, 
zoon van Geert Nieuhuis in Diepenheim. Uit dit tweede huwelijk werden 3 kinderen geboren: Jan Reins geboren 
in 1717 die opvolger werd op Reinds, Jenneken Reinds, die omstreeks 1723 werd geboren en in 1752 trouwde 
met Jan Garrits Vrijling uit Diepenheim en Arent Reinds, die in 1750 trouwde met Hendrine Kobben, die in 
1728 was geboren op het naastgelegen Kubben (3.2.126); zij woonden later, omstreeks 1755-1759, op Groot 
Vrielink (3.3.010).  
 
► De opvolger Jan Reins trouwde ca 1739 met Derkjen (de achternaam is onbekend). Jan en Derkjen 
Reins kregen 4 kinderen. Dochter Berentjen (of Berentdine) Reinds werd circa 1741 geboren; zij trouwde 
omstreeks 1763 met Jan Karsenbarg geboren circa 1740 als zoon van Jan Karsenberg en Aeltjen Collendijk op 
Karsenberg aan de Petersweg (2.1.350); Berentdine en Jan stichtten boerderij Karsenberg aan de Twikkelerweg 
(later Brinkman 3.1.040). Janna Reins werd geboren ca 1743 en Gerrit Reins omstreeks 1745. De jongste dochter 
Geertjen Reins (ook wel aangeduid als Rheindes), die omstreeks 1749 werd geboren, trouwde in 1773 met Jan 



Hobbelink (*1749), zoon van Jan Houbling of Post en Fenne Trukes te Markelo. Geertjen, die voor haar 
huwelijk tijdelijk in Geesteren woonde, overleed in 1817. 
 
►  De volgende tijdelijke bewoner op Reinds, vanaf omstreeks 1767, was Albert Stokkinkreef (of 
Stokkentreef) met zijn gezin. Hij was de zoon van Hendrik Stokkinkreef wonende op het Seldam. Albert was in 
1763 in Goor getrouwd met Berendina Bruil (1743-1816), dochter van Jan Bruil uit Kerspel Goor. 
Albert Stokkinkreef en Berendina Bruil woonden eerst in Kerspel Goor en hadden daar 2 kinderen gekregen: 
Geertruit Stokkentreef (*1766) en de eerder geboren Jan Hendrik Stokkentreef (1764-1837), die timmerman 
werd en in 1799 trouwde met Elisabeth Sandjans op Zandjans (Markelo buitengebied 1.4.060) op het 
“Wittezand” op de Borkeld, dochter uit het eerste huwelijk van Derk Twillaar. 
Albert en Berendina’s dochter Janna Stokkentreef kwam in 1769 op Reinds ter wereld. 
Nadat Albert was overleden, hertrouwde Berendina Bruil in 1796 met de al genoemde weduwnaar Derk Twillaar 
of Zandjans op Zandjans en ging aldaar met haar zoon  (die naderhand zou trouwen met de dochter van Derk) 
wonen.    
 
► Omstreeks 1796 ging Gerrit Schurink het erve Reinds bewonen. Gerrit, geboren in 1761 als zoon van 
Arend Schurink en Elsken Berends op het nabijgelegen Schurink (3.2.065) was markenbode. Hij werd in 1800 
eigenaar van het erve Reinds. Gerrit overleed in 1836. Hij was in 1796 op 35-jarige leeftijd getrouwd met de 33-
jarige Fenneken Dijkink (1763-1833) van Diekink in Beusbergen (2.4.120). 
Gerrit en Fenneken kregen 5 kinderen: Aaltjen Schurink (1798-1878), die in 1835 trouwde met Hendrik Hietland 
(1794-1871) uit Laren en die eerst (ca 1835 tot ca1847) op Luukshorst aan de Stobbendijk (Markelo 
buitengebied 1.6.290) en later op Hegeman in Elsen ging wonen, Hermen geboren in 1799 van beroep 
boerwerker, die op Reinds bleef wonen en aldaar “aan de Brink” in 1829 overleed, Elsken Schurink (1800-
1885), die in 1822 trouwde met Gerrit Jan Schreurs (1791-1868), zoon van Garrit Schreurs en Janna Klein 
Greven op Haansman aan het Beukenlaantje (3.3.300); Willemina (ook Harmina) geboren in 1803 en overleden 
in 1869 van beroep linnennaaister, die ongehuwd op Reinds bleef wonen en Jennigjen (*1805) die in 1837 te 
Ambt-Delden trouwde met de weduwnaar Hendrik Nijland. 
 
► Hermen Schurink trouwde in 1827 met Gerritjen Oud Vrielink (1802-1860), geboren in Groot Dugteren 
(Groot Dochteren), dochter van Jan Oudvrieling en Jenneken Bovenschutte. Hermen en Gerritjen kregen 1 zoon, 
Gerrit Jan (1827-1852), die opvolger werd op Reinds. 
Na het overlijden van Hermen Schurink in 1829, hertrouwde Gerritjen op 28-jarige leeftijd in 1830 met Hendrik 
Leunk (1800-1847), zoon van Derk Leunk en Jennigje Slagmans van De Wèèver in Beusbergen (Stockum, pand 
312). Op Reinds werden uit dit huwelijk 3 kinderen geboren: zoon Harmen Leunk (1834-1860), die op Reinds 
bleef en in 1856 trouwde met Berendina Sanderman (1829-1872), dochter van Hendrik Sanderman van Bolink 
(Bolinkweg, Marckelo nr. 83), zoon Derk Hendrik Leunk (1839-1886), dagloner en inwonend op Reinds, die na 
het overlijden in 1860 van zijn broer Harmen, in 1862 trouwde met Harmen’s weduwe Berendina en dochter 
Jenneken Leunk (*1842) die in 1853 op 10-jarige leeftijd overleed. 
 
► Opvolger Gerrit Jan Schurink, de zoon van Hermen Schurink en Gerritjen Klein Vrielink, trouwde in 
1849 op 21-jarige leeftijd met Jenneken Scholleman (*1824) uit Holten. Zij kregen 2 zoons die evenwel op zeer 
jonge leeftijd overleden. 
 

Uit het huwelijk van Harmen Leunk en Berendina 
Sanderman werd in 1857 op Reinds dochter Hendrika 
Leunk geboren. Zij huwde in 1876 de 21 jaar oudere 
klompenmaker Hendrik Jan ter Welle van Zandjans 
(Markelo buitengebied 1.4.060) van de Borkeld. 
Harmen’s broer Derk Hendrik Leunk kreeg samen met 
Berendina Sanderman 3 kinderen: Hermina Gerritdina, 
geboren in 1862 en jong overleden in 1865, Hermina 
(1865-1942) die in 1886 trouwde met Albert Jan 
Knopers, geboren in 1861 in Ambt-Delden, die toen 
naar Goor vertrok en later in Wierden en Delden 

woonde en Gerritdina (1868-1932) die in 1903 te Wierden trouwde met Jan Hendrik Altena uit Kerspel Goor. 
Nadat in 1872 Berendina was gestorven hertrouwde Derk Hendrik Leunk in 1873 met Janna Helmich, geboren in 
1841 in Wierden. Derk Hendrik en Janna kregen nog 3 kinderen: Berend Hendrik (1875-1924) die 
fabrieksarbeider werd en in 1904 in Hengelo trouwde met Harmina Fredrika Assink, Arend Jan geboren in 1877 
die boerenknecht was op Groot Luevink in de Achterhoek en nog ongehuwd in 1907 overleed (hij werd 

17-3-1907 
14 Maart. Zaterdagmorgen j.l. ging A.J.L., knecht bij 
“Groot-Leuverink” in den Achterhoek, naar ’t 
heideveld om schollen te steken. 
Daar hij ’s middags niet op den gewonen tijd thuis 
kwam, werd iemand uitgezonden om eens te zien, wat 
de reden van dit uitblijven was. Deze vond in bedoeld 
heideveld het lijk van den knecht. In den laatsten tijd 
leed hij in erge mate aan toevallen. Van misdaad is 
geen sprake. 



gevonden op een stuk heidegrond) en Hendrika (*1880), weefster, die in 1898 in Goor trouwde met Albert Jan 
Eelderink van de Hutte in Stokkum (2.2.370).  
In 1886 stierf Derk Hendrik; Janna Helmich vertrok hierna in 1887 met haar gezin naar Goor en huize Reinds 
werd onbewoond. Het werd afgebroken in 1889. 


