Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.230
Erve Drees
ca 1847
Herikerweg 5

Historie boerderij
Omstreeks 1847 stichtte Henriette van der Wijck van het Stoevelaar hier een huisje op 3,7 hectare grond ten
behoeve van Albert Jan Eelderink, die tot dan als tuinier op het Stoevelaar woonde en werkte. Bij de
markedeling groeide dit boerderijtje uit tot 7,7 hectare.
In 1866 verkocht de familie van der Wijck de boerderij met de grond aan Derk Hendrik Driezes (Drees) die er
toen ook ging wonen, want pachter Eelderink vertrok op dat moment weer naar de Stoevelaarshoek (3.1.320). In
1896 werd het geheel vererfd aan Gerrit Hendrik Wannink (*1882). Wannink, toen woonachtig in Gelselaar,
verkocht het in 1940 aan de toenmalige pachter Hendrik Jan Elkink. Omstreeks 1993 werden de huidige
bewoners eigenaar van de gebouwen.
Bewoners:
►
Eerste bewoners waren dus Albert Jan Eelderink
(*1805) (Baargoalbert) en Mine Boswinkel (*1809).
Waarschijnlijk omdat Mine een nicht was van mevrouw van
der Wijck en omdat Albert Jan jarenlang tuinier was op het
Stoevelaar, werd speciaal voor hen dit boerderijtje gebouwd.
Albert Jan en Mine kregen 5 kinderen waarvan alleen de
jongste (Reint Jan) op deze boerderij werd geboren.
►
In 1866 trouwde zoon Gerhard Eelderink (18361914) met Janna Olijdam (1841-1915) en stichtte toen een
eigen boerderijtje op grond van het Stoevelaar (3.1.320). De
ouders Albert Jan en Mine gingen toen met het jonge stel
mee naar de nieuwe boerderij. Broers en zuster van Gerhard
waren toen al uitgevlogen.
Dirk Jan Elkink, Berendina Worsink, Dina Elkink,
Hermina Arendina Schreurs en Hendrik Jan Elkink,
omstreeks 1935.

►
Nieuwe eigenaar en bewoner werd in 1866 Derk Hendrik Driezes (Drees) (1832-1879), afkomstig van
de Fokker (Dorpsgeschiedenis 1.1.030) die in 1864 was getrouwd met Hermina Reinds (1841-1895) (3.3.360).
Dit huwelijk bleef kinderloos. Toen Derk Hendrik in 1879 overleed hertrouwde de weduwe het jaar daarop met
Teunis Wannink afkomstig uit Gelselaar. Teunis en Hermina kregen één zoon: Gerrit Hendrik (*1882). In 1895
en 1896 overleden de ouders Hermina en Teunis, waarna de toen 14-jarige zoon vertrok naar z’n grootouders in
Gelselaar waar hij in 1914 trouwde met Engelina Geertruida Ebbekink.
►
Nieuwe pachter op Drees werd in 1896 Dirk Jan Elkink (1873-1969) afkomstig van Koelert (3.3.150) en
dat jaar getrouwd met Berendina Worsink (1872-1942) afkomstig van de Worse (3.3.130). Het echtpaar kreeg 2
kinderen: dochter Hermina Hendrika (1907-1981) die in 1927 trouwde met Hendrik Gerrit Leunk op
OarntWiemerink in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.017) en zoon Hendrik Jan die de opvolger werd.
►
Hendrik Jan Elkink (1896-1983) trouwde in 1923 met Hermina Arendina Schreurs (1902-1986) van de
Baas in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.150). Zij kregen één dochter Berendina Hendrika (1923-2006). In
1940 werd de boerderij aangekocht van de eigenaar Wannink in Gelselaar.
►
Dina Elkink trouwde in 1952 met Hendrik Knopers (1924-1995) van Bello in Stokkum (Stokkum
2.2.160). Dit echtpaar bleef kinderloos. In de periode 1950 – 1965 hielden ze op de boerderij ook pensiongasten.
Omstreeks 1992 verhuisden Hendrik en Dina naar het door hen aangekochte pand de Keujer (3.1.250).
►
De boerderij Drees, zonder de grond, werd toen aangekocht en betrokken door het echtpaar Gerrit
Beuink (*1933) en Minie Groothuis (*1936) met hun zoon Hans.

