
Reinders, Ueo Daniel. - Dir. Landontginning-mij. „Cun-
rau"; gedipl. landbouwkundige. - Geb. 5 April 1880 te
Hoogezand uit het huwelijk van Ugo Reinders, en Titia
Boorma. - Geh. op 13 Juni 1906 te Hoogezand met Petro-
nella Jeanne Cornelia Boon, geb. 21 Jan. 1881. - Uit dit
huw. zijn twee kinderen geb., t.w. op l April 1907 Marga-
retha Titia Jeanne, geh. met Sjoerd Pieter Wildervanck,
dir. der Rotterdamsche Bank te Zwolle, en op 12 Juni 1909
Hugo Tjaard Johann, dr. agrariae, geh. met Frouwke Maria
Weevers-Stous. - Van 1896 tot 1899 bezocht R. de Land-
bouwsch. te Wageningen. Na het einddiploma te hebben,
verworven, zette hij zijn studies voort aan de Landbouw -
Hoogeschool te Berlijn en vervolgens aan die te Halle. Op
het landgoed „Cunrau" in Saksen bestud. hij daarop de
„Moordammkultur", die hij als eerste in Ned. in toepassing
bracht op zijn ontginningen te Scharnier en Steenwijk. -
R. isbeh.dir. v. d. Landontginningmij. „Cunrau", met de
afd. Scharmerlaagveenontginning, Steenwijker-laagveen-
ontginning en ontginning Weenderveld,tevens pres.-comm.



v.d. Coöp. Aard-
appelmeelfabr.
„De Woud-
bloem" te Schar-
mer, sinds 1911
Hdv.d. Gemeen-
teraad v. Hoo-
gezand, van
welke gemeente
hij van 1918 tot
1927 wethouder
was; van 1920
tot 1928 was hij
voorz. van de
IJsvereeniging

Hoogezand;
voorts is hij
gedel. comm.
der N.V. Ont-

ginning-Mij .
„Land van Vol-
lenhove"te Giet-
hoorn, cultureel,
technisch en
commercieel lei-
der van de af d.

Eigen Exploitatie, voorz. v. h. watersch. de Eesveensche
Hooilanden te Steenwijkerwold, v. h. watersch. de Steen-
wijkerlaagveenontginning te Eesveen en v. h. waterscb.
de Scharmerlaagveenontginning te Scharnier, bestuurlid
v. d. Gron. Mij. v. d. Landbouw afd. Hoogezand, secr.-
penningm. v. d. Hoogezandsche Schoolver., bestuurslid
v. h. „Groene Kruis", voorz.-dir. v. d. N. V. Strooverkoop-
Bureau te Hoogezand. - De regeering erkende zijn ver-
diensten door zijn benoeming tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau. - B. heeft vrijwel alle landen van Europa
bez. en er economische, cultureel-technische en commer-
cieele vraagstukken bestudeerd. Tot zijn liefhebberijen
behooren sport in het algemeen en paardensport in het
bijzonder. - Hoofdstraat 135, Hoogezand.


