
Boerderijnummer   3.3.360 
Erfnaam    Erve Reinds-Tjoonk 
Oudste vermelding   ca 1809 
Huidig adres Rijssenseweg 14 
 
Historie boerderij 
 
Hendrik Reinds, de zoon van Jan Brinkmans op Reinds in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.150), 
stichtte hier omstreeks 1809 een hutje op de markegrond. Hij verkreeg daarvoor van de Marke het recht van 
opstal. 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 koe. 
In 1833 werd het voor f. 100,= aangekocht van de marke. Het stond toen iets verder van de weg af, achter de 
tegenwoordige boerderij, richting de Pot. Bij de verdeling der markegronden in 1861 kwam het boerderijtje met 
4 hectare grond op naam van Hendrik Reinds. Sindsdien fluctueerde de omvang wel, maar bleef hangen omtrent 
de 4 à 5 hectare. In 1901 werd het boerderijtje herbouwd en in 1934 werd een nieuwe boerderij op de huidige 
plek gebouwd. Sluitsteen in voorhuis:  HJT  GJK  1934  (Hendrik Jan Tjoonk   Gerritdina Johanna Kempers). 
 

Bewoners: 
 
► Eerste bewoner Hendrik Reinds (1758-1820) 
trouwde in 1789 met Hendrika Vasters (1766-1843) 
van Pasop op de Holter Borkeld. Ze woonden 
aanvankelijk op verschillende plekken op de Borkeld, 
in Holten en in Herike, tot ze zich omstreeks 1809 
hier vestigden. Hendrik en Hendrika kregen 6 
kinderen: Jan Hendrik (1789-1858) die in 1818 
trouwde met de weduwe Hendrika Koldendijk en 
daardoor boer werd op de Bute aan het Beukenlaantje 
(Beusbergen 2.4.160), Jan (1791-1828) die in 1820 
trouwde met Geertrui Vennebekke en aanvankelijk 
de opvolger werd; hij overleed echter op jonge 
leeftijd, waarna z’n weduwe hertrouwde met 
buurman Jan Heuten aan de overkant van de weg 
(3.3.370), Hermen (1794-1847) trouwde in 1836 in 

Gorssel met de weduwe Hendrika Dikkers, Fenneken (1802-1853) trouwde in 1827 met Jan Snellenborg en in 
1843 met Jan Roelof Elferink in Gelselaar, Mannes (1802-1825) overleed als fuselier in Zwolle en Hendrik 
(*1797) werd de opvolger. 

► Hendrik Reinds (1797-1862) trouwde in 
1830 met Berendina Meulenkolk (1799-1849) uit 
Elsen. Ze kregen 6 kinderen, waarvan er 2 levenloos 
ter wereld kwamen: Aleida (1833-1843), Hermina 
(1841-1895) trouwde in 1864 met Derk Hendrik 
Driezes op Drees (3.1.230), Hendrika (*1831) en 
Janna (*1839) werden achtereenvolgens de opvolgers. 
 
► Hendrika Reinds (1831-1865) trouwde in 
1850 met Jan Willem Pasop (1819-1875) uit Holten. 
Na het overlijden van Hendrika hertrouwde Pasop, in 
1866, met z’n schoonzuster Janna Reinds (1839-
1882). Pasop overleed in 1875 waarna Janna in 1876 
hertrouwde met Hendrik Jan Kempers (1841-1914) 
afkomstig van Kempers/Paalman (3.3.230). Tenslotte 
hertrouwde Kempers in 1884 met Willemina Sligman 
(1858-1898) van de Kuper in het dorp 

(Dorpsgeschiedenis 1.1.010). Uit deze serie huwelijken werden in totaal 8 kinderen geboren: Hendrik Jan Pasop 
(1866-1882) overleed als 15-jarige, Arendina Pasop (1870-1902) overleed op 31-jarige leeftijd, Jan Willem 
Kempers (1877-1931) trouwde in 1910 in Laren met de weduwe Janna Rabe, Hermina Kempers (1879-1944) 
trouwde in 1906 met Hendrik Jan Jansen, Jan Kempers (1886-1886), Jan Hendrik Kempers (1887-1887), 
Jenneken Kempers (1893-1931) en Gerritdina Johanna Kempers (*1889) die de opvolgster werd. 
 

Het vroegere boerderijtje Reinds / Tjoonk; in 1935 
afgebroken, stond achter de tegenwoordige woning 

Huidige, in 1934 gebouwde, boerderij Tjoonk 



► Gerritdina Johanna Kempers (1889-1979) trouwde in 1911 met Hendrik Jan Tjoonk (1880-1969) uit 
Elsen. Dit echtpaar kreeg 6 kinderen: Jan Willem (*1912) die trouwde met mej. Weyers in Holten, Hendrik Jan 
(*1915) broodbakker bij Klumpers die op latere leeftijd trouwde met Willemina Bos, Willemina (*1917) die 
trouwde met D. Achterkamp en in Goor ging wonen, Jenneken (1924-2008) die met haar buurjongen Albert 

Hendrik van de Maat (3.3.330) trouwde, Gerrit 
Hendrik (1933-1937) die slechts 4 jaar oud werd en 
Hendrik (*1920) die de opvolger werd. 
 
► Hendrik Tjoonk (1920-1988) trouwde in 
1946 met Johanna Stegeman (*1925) van Stegeman 
aan de Witterietsweg (Markelo buitengebied 
1.5.080). Hendrik en Johanna kregen een zoon en 
twee dochters: Gerrit Hendrik (1946-1946) die 
slechts 1 maand oud werd, Truida (1953) die in 1977 
is getrouwd met Free Lueks en Dina (*1951) die in 

1973 trouwde met Gerrit W. van Zeyts (*1951) en bij moeder ging inwonen. Ze kregen 2 kinderen: Erik (*1974) 
die samenwoont met Dianne Dijkjans en Sandra (*1977) die is getrouwd met Gerard Addink. 

28-09-1935 
De bulderende Noord-Wester en zijn gevolgen. 
Ook te Markelo is schade aangericht; verscheidene 
bomen werden ontworteld; alleen in de buurtschap 
Herike woeien meer dan 30 bomen om. Van  
verschillende gebouwen werden goten en dakpannen 
afgerukt. In de Dijkerhoek viel een zware boom op een 
hooiberg en in de Pothoek op het huis van de landbouwer 
H.J. Tjoonk, waardoor de vooringang versperd werd. Van 
persoonlijke ongevallen hoorde men niet. 


