
Boerderijnummer   5.3.034 

Erfnaam    erve Kamp/Manrho 

Oudste vermelding   1902 

Huidig adres    Seinenweg 6 

 
Historie boerderij 

 
De boerderij ’n Kaamp/de Kamp werd volgens kadastrale gegevens in 1902 gesticht door Arend Jan Reef van 

Groot Reef (5.3.038) op grond die hij had meegekregen van z’n ouders op ‘t Reef (5.3.060). Het huis werd 

steeds verhuurd, tot 1990/1991 toen het werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 

In 1992 werd het nieuwe huis betrokken door het gezin van eigenaar Arend Jan Reef, toen komend van Groot 

Reef. Arend Jan hield de landerijen van Groot Reef in gebruik totdat in 2005 het boerenbedrijf werd gestopt. 

Hierna verhuisden Jan en Alie Reef naar Markelo-dorp en “de Kamp” werd verkocht. 

Nieuwe eigenaren van de woning met daarbij ca. 3½ ha grond werden in 2006 Kees Visser en Michiel Heerdink 

uit Den Haag. Kees heeft hier nu een administratiekantoor gevestigd. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste pachter was Berend Jan Klein 

Leetink (1870-1951) die was geboren op Wissink 

(5.3.120). Hij trouwde in 1900 met Johanna 

Hendrika Schreurs (1878-1934) die was geboren op 

de Wagenmaker aan de Goorseweg in het dorp 

(Dorpsgeschiedenis 1.1.005). In 1911 verkreeg 

Berend Jan (nu ”KaampBerendJan genoemd) grond 

van z’n ouders en stichtte een nieuwe boerderij, 

tegenover Wissink, aan de Scholendijk (5.3.122). 

 

► Opvolger werd hier toen Hendrik Jan 

Wessels (*1884). Hij was geboren op Assink (pand 

5.3.250) en trouwde in 1911 met Johanna Gezina 

ter Horst (1888-1948) uit Ypelo. Uit dit huwelijk 

werden 7 kinderen geboren: 
Hendrika Johanna (1912-1976) die meid werd op Wissink (5.3.120) en daar in 1932 trouwde met Gerrit Jan 

Klein Leetink, Gerritdina Hendrikje (1913-1959) die in 1934 trouwde met Arend Jan Mensink in Notter en in 

1945 hertrouwde met Peter Stegeman en woonde op boerderij ”Het Loos” (Lohuis) in Notter en in Almelo is 

overleden, Gerrit Hendrik (*1914) die naderhand het boerenbedrijf in de Grimberg zou voortzetten en trouwde 

met Aleida Dollen uit Wierden, Johanna Hendrika Aleida (*1916) die in 1949 trouwde met Hendrikus ter Stal 

(SchoneveldsDieks) in Zuna, Hendrik Jan (*1918) die trouwde met Dientje ter Keurs en in Aadorp ging wonen, 

Johan (1919-1985) die 

trouwde met Mientje Dam 

Wichers in Rectum en 

tenslotte Jan Hendrik, geboren 

en overleden in 1921. 

In 1929 vertrok het gezin 

Wessels vanuit Elsen naar de 

Grimberg (onder Wierden).  

 

► De volgende 

bewoners en huurders van de 

Kamp waren de leden van het 

gezin Harm Manrho. Het gezin 

Manrho was in 1926 naar de 

gemeente Markelo gekomen, 

omdat Harm Manrho 

tewerkgesteld was op de 

Weldammer proefboerderij 

Vruwink in Stokkum.  Hij 

woonde van 1926 tot 1929 met 

zijn gezin op “Vruwink’s 

Zijgevel van het oude 'n Kaamp 

 
Familie Manrho: zittend vader Harm (*1880) en moeder Maria Bruins (*1889). 

Staand: Meikina (*1913), Geert (*1917), Lena (*1914), Marinus (*1925), Jantiena 

(*1919), Harm (*1923) en Trijntje (*1912). Foto is genomen t.g.v. vertrek Marinus 

als soldaat naar Ned. Indië 

 



Wunner”, het latere Manuel aan de “Blikstege”. 

Harm Manrho (1880-1967) was geboren in Gasselte (Dr.) en in 1911 in Borger getrouwd met Maria Bruins 

(1889-1976), geboren in Winschoten. Het gezin woonde o.a. ook in Onstwedde (Gr.) en Den Ham. Harm en 

Maria hadden 7 kinderen: Trijntje, Meikina, Lena, Geert, Jantiena, Harm en Marinus. De eerste drie kinderen 

waren geboren in Groningen (Onstwedde), de laatste vier in Den Ham (Ambt Hardenberg). 

Trijntje Manrho (1912-1997) trouwde in 1931 in Wierden met Johan Roessink uit Enter. Meikina (1913-2002) 

huwde in 1936 Arend Jan Wormgoor en ging in Markvelde wonen. Lena (1914-2002), trouwde in 1938 met Dirk 

Jan van Zon (1913-2000) aan de Rijssenseweg. Geert Manrho (1917-1996) trouwde in 1954 met Johanna 

Everdina (Jo) Arentsen uit Kerspel Goor en werd sluiswachter bij de sluizen in Delden alwaar hij ook ging 

wonen. Jantiena (1919-2005) huwde in 1942 met Jan Kreijkes in Rijssen. Harm, geboren in 1923, trouwde in 

1951 met Gerritdina Leeftink uit Laren (G) en bleef op de Kamp wonen. 

Marinus Manrho (1925-1998) trouwde in 1952 met Arendina Johanna (Dieneke) Schreurs (*1929) op 

Welmer/Schreurs aan Traasweg 6; na het overlijden van Dieneke trouwde hij in 1973 met de Duitse Erika 

Kanzler. Omstreeks 1954 verhuisde Marinus met zijn gezin naar de Beatrixstraat in Markelo. Marinus was 

Indiëganger; bij de acties in Indië is hij tweemaal gewond geraakt. 

 

► Harm (Ab) Manrho (1923-2014) en Gerritdina (Gerrie) Leeftink (1929-2015) kregen de kinderen Maria 

Arendina (Ria, *1954) die in 1974 trouwde met Jan Hendriksen uit Diepenheim en naar Apeldoorn verhuisde en 

Hendrik Jan (Henk, *1957) die in 1984 trouwde met de Goorse Jenneken (Jenny) Schreurs en in Borne is gaan 

wonen. 

In 1990 werd het huis de ’n Kaamp/Manrho afgebroken en vervangen door een nieuwe semi-bungalow. Kort 

hiervoor vertrokken Harm en Gerrie Manrho naar de Loosboersstraat in Markelo. Later gingen zij aan de 

Noordachtereschweg wonen. 

 

► In 1993 ging de eigenaar Arend Jan Reef van 

Groot Reef (5.3.038) met zijn gezin wonen in het 

nieuwgebouwde huis. Arend Jan Reef en zijn vrouw Alie 

brachten hun drie kinderen Jeanette, Hetty en Sandra en 

hun (schoon)moeder mee. Zie de verdere beschrijving bij 

“Groot Reef”. 

Nadat de kinderen uit huis waren vertrokken, werd in 2005 

het huis verkocht en verhuisden Arend Jan en Alie naar de 

Scheppel in Markelo-dorp. Arend Jan overleed in 2007. 

Alie verhuisde in 2013 naar een woning aan de 

Herikeresweg. 

 

► Vanaf 2006 wordt het huis bewoond door de 

nieuwe eigenaren uit Den Haag; Kees Visser en Michiel 

Heerdink. Kees, geboren in 1961 in Den Haag, is 

belastingconsulent en Michiel, geboren in 1952 in Jakarta (Indonesië), is rijksambtenaar. 

De nieuwe woning op 'n Kaamp 


