Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.285
Erve Nieuw Stoevelman
1911
Stoevelaarsweg 2, in 1989 vervangen door landhuis

Historie boerderij
Deze boerderij vormt een vervolg op de oorspronkelijke
boerderij Stoevelman die iets verderop aan de
Stoevelaarsweg stond (3.1.280).
De familie Oolbrink verkocht in 1911 hun oude
boerderij aan de familie Jannink die het direct sloopte en
stichtte toen hier een nieuwe boerderij. Deze werd in
1934 aanzienlijk verbouwd, terwijl het in 1948 werd
vererfd aan schoonzoon Reint Temmink afkomstig uit
Diepenheim. Omstreeks 1939 werd door de familie
Oolbrink/Temmink aan de Stoevelaarsweg een stuk
grond ter beschikking gesteld voor de bouw van een
blokhut voor de Goorse scoutinggroep.
Omstreeks 1987 werd de boerderij aangekocht door
makelaar Naafs (de Krane) die het in 1989 verving door
een fraai landhuis.
De boerderij Stoevelman vlak voor de afbraak in 1988

Bewoners:
►
Deze toen nieuwe boerderij werd in 1911 betrokken door Arend Jan Oolbrink (1872-1933) en z’n
vrouw Hendrika Bouwhuis (1865-1945). Ze hadden op de oude boerderij al 2 kinderen gekregen: Arend Jan
(1897-1898) die slechts 7 maand oud was geworden en dochter Johanna Hendrika (*1899).
►
Natuurlijk werd zij de opvolger toen ze in 1934 trouwde met de Diepenheimer Reint Temmink (*1888).
Bij die gelegenheid werd de boerderij ingrijpend verbouwd. Het echtpaar bleef echter kinderloos, deelde
omstreeks 1955 het woongedeelte in tweeën, en nam toen een jong stel bij zich in.
►
Het waren Willem Kranenberg (*1909), geboortig van Hekhuis (3.1.270) en z’n vrouw Maria Johanna
Harmsel (*1918), geboortig van SchutsKattelaar (3.2.120) met wie hij in 1945 was getrouwd en toen tijdelijk op
de Wezel in Diepenheim was gaan wonen.
Willem en Maria kregen 2 kinderen: Gezina (*1951) die met Hendrik Jan van de Burg in Brummen trouwde en
Jan (*1947) die met Aline van de Sluis trouwde.
De familie Kranenberg vertrok omstreeks 1987 naar Goor, waarna de familie Naafs de boerderij kocht en sloopte
en ernaast een fraai landhuis liet bouwen.

