
Reef, Johannes Hermanus. - Dir. der N.V. Reef's Aann.-
en Handel Mij. - Geb. 4 Aug. 1876 te Weerselo. - Vader:
Johannes Hermanus Reef, geb. 7 Febr. 1828, overl. SODec.
1899 te Weerselo, van beroep aanvankelijk smid, later

landbouwer;
Moeder: Her-
minaLmdeman,

i f a j- mf~t"ï' igeb. o oept.
1839, overl. 20
Sept. '17, even-
eens te Weerse-
lo. - Geh. 10
Aug. 1904 met

Anna Maria
Byen, geb. 30
Nov. 1880 te
Weerselo. - Uit
dit huw. wer-
den geboren:
Herman Johan-
nes Antonie
Maria, 16 Mei
1905, mede-dir.
der N.V.; An-
thoiiius Ger-
hard Anastati-
us, 26 Apr.
1906, eveneens
dir. der boven-
genoemdeN.V.;
Johaii Herman, . T
11 Jan. 1908, dir. der N.V.; Hermina Anna Maria, 9 Nov.
1909, geh. met H. J. Vastert, eigenaar van Hotel „13e
Gouden Leeuw" te Oldenzaal; Hendrik Gerard Antho-
nius, 19 Juni 1913, student aan de Techn. Hoogeschool te
Delft; Anna Maria Suzanna, 13 Febr. 1915; Rika Maria,
24 Mei 1917; Gerard Joseph, 6 Mrt. 1919, student aan de
Techn. Hoogeschool te Delft, en Maria Theodora, 10 Sept.
1922 - Na de lagere school doorloopen te hebben, stud.
R. ter wille van zijn ouders, eenigen tijd voor onderwijzer.
Echter voelde hij zich meer tot het handwerk aangetrok-
ken, en zoo o-ebeurde het dat R. zich na enkele jaren van
zelfstudie en pract. werken in 1903 zelfstandig als aan-



nemer te Oldenzaal vestigde. Middelerwijl had hij zich
tevens in het aannemersvak bekwaamd, waardoor hij in
staat was vele zgn. onderhandsche opdrachten uit te voe-
ren. Hij bouwde in dien tijd verschillende fabrieken, villa's,
postkantoren, het lyceum van de paters Carmelieten te
Oldenzaal enz. - In 1912 ging R. zich speciaal op wegen-
bouw toeleggen. Hij voerde sindsdien talrijke opdrachten
uit voor Rijk, Provincie, Gemeente en Spoorwegen, o.m.
maakte hij den weg Wierden-Almelo-Hengelo en Dieren-
Brummen en verschillende groote werken op wegenbouw-
gebied en gewapende betonwerken, het betonnen wegdek
van de Moerdijkbrug, de startbaan van Schiphol, en ge-
deelten van de rijkswegen Amsterdam-Haarlem en Amster-
dam-Sassenheim. Tevens werd de grondbaan met kunst-
werken Hazerwoud Bleiswijk, zijnde gedeelte van den weg
Gouda-'s-Gravenhage door zijn zaak gemaakt. - R. was een
der eersten, die in ons land cement-betonwegen bouwde.
Hij heeft thans met zijn drie zonen de algemeene leiding
van het bedrijf, dat in 1936 in een N.V. werd omgezet en
beschikt over de allermodernste machines, zooals stoom-
walsen, asphaltmengers, enz. Tevens beschikt de onder-
neming over een eigen transportbedrijf. Momenteel wordt
aan ± 300 arbeiders werk verschaft. - Behalve dir. der
genoemde N.V. is R. comm. van eenige steengroeven in
Duitschland. Ook was hij 30 jaar secr.-voorz. van den Ned.
Aannemers Bond, afd. Oldenzaal en omstreken en 5 jaar
lid van den gemeenteraad van Oldonzaal. Sinds 1937 is hij
voorz. van de afd. Oldenzaal van het Wit-Gele Kruis. -
R. maakte reizen door Midden-Buropa. Voor genoegen
rijdt hij gaarne auto. Vroeger kwam hij op de fiets en
motor in wedstrijden uit, zelfs tegen den bekenden Jaap
Eden. - Steenstraat 69-71, Oldenzaal.


