Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.305
Erve Krebbers
1846
Stoevelaarsweg 6

Historie boerderij
Toen in 1864 de familie van der Wijck op het Stoevelaar haar laatste onroerend goed verkocht, werd een schuur
of koetshuis (die gebouwd was ten tijde van het afbreken van het kasteel Stoevelaar in 1846) met erf aangekocht
door de landbouwer Jonkheer F.W.W.H van Coeverden. Van Coeverden was een telg uit het aloude van
Coeverden-geslacht dat eeuwenlang eigenaar van het Stoevelaar was geweest. Mogelijk uit nostalgische
overwegingen, kocht hij dus bij de laatste verkoop van het
Stoevelaar een schuur / koetshuis uit het vroegere
familiebezit. Hij liet het verbouwen tot boerderij en ging er
wonen.
In 1878 verkochten de erven van Coeverden de boerderij aan
de familie Jannink in Goor. Enkele generaties later verkocht
de familie Jannink de boerderij aan Jan Krebbers.
In 1986 werd de boerderij eigendom van de huidige bewoner
de metselaar Johan Barend Elbert, afkomstig van het
naastgelegen Stoevelaar (3.1.290).
Sluitsteen boven de niendeure: 1846 en sluitsteen in
achterhuis: FWWHvC I(?)NW 1864 (Fredrik Wilhelm
Wolter van Coeverden Reinella Weeink). Circa 2011 is de
boerderij vervangen door een landhuis.
Bewoners:
►
Eerste bewoner was dus Jhr. Frederik Willem Wolter Hendrik van Coeverden (1801-1872) uit Goor.
Zijn weduwe Reinelle Weeink (1821-1902) vertrok in 1873 naar Goor nadat in 1872 zowel haar man als haar
zoon Jhr. Arend Daniel op 30-jarige leeftijd was overleden. Zoon Jhr. Frederik Willem Wolter Hendrik (*1858)
trouwde in 1886 in Diepenheim met Maria Frederika Kramer, zoon Jhr. Johan (1860-1943) trouwde in 1888 in
Diepenheim met de zuster van z’n schoonzuster Johanna Kramer en hertrouwde in 1894 in Ambt-Delden met
Johanna van den Hoff, zoon Jhr. Frederik Arend Karel vertrok in 1872 naar Haaksbergen en dochter Johanna
(*1864) ging met haar moeder mee naar Goor.
►
Nieuwe pachter werd in 1873 de in Wierden
geboren Hendrik Jan Brunnekreef (*1842) die in
1873 trouwde met Willemina Gerridina Kevelham
(*1846) afkomstig van Schurink (3.2.065). Het
echtpaar kreeg 6 kinderen: Hendrik Jan (*1874),
later katoenwever van beroep werd de opvolger,
Hermannus (*1875) trouwde in bij de Welmer
(3.2.270), Jan Hendrik (*1879) vertrok in 1909 naar
Goor, Hendrikus, “Dieks van de Jager” (*1882)
woonde later als vrijgezel op café De Zon in Goor,
Gerrit Jan (1885-1892) en Johanna (1887-1892).
Beide laatste kinderen overleden een dag na elkaar.
►
Oudste zoon Hendrik Jan (*1874) trouwde
in 1904 met Berendina Willemsen (*1877) van de
v.L.n.R: Jan Hendrik Krebbers, Jan Krebbers, Jenneken Höfte / Wolters (3.1.215). Ze kregen een dochter
Krebbers-Zendman en Johanna Hendrika Gerritdina
Johanna Hendrika (*1904) en een zoon Hendrik Jan
Krebbers, omstreeks 1927.
(*1911).
In 1915 vertrok de hele familie Brunnekreef naar
Goor. Later exploiteerden ze het bekende café en uitgaanscentrum De Zon.
►
Nieuwe bewoner werd toen Jan Krebbers (1888-1960) van de Bekker uit de Worsinkweg (3.3.120) die
op dat moment trouwde met Jenneken Zendman (1891-1968) uit Elsen. Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Jan
Hendrik (1916-1986) en Johanna Hendrika Gerritdina (*1921) die trouwde met Herman Kottelenberg op

Wansink (Beusbergen 2.4.110). De opvolger Jan Hendrik trouwde in 1943 met Dika Wissink uit de Dijkerhoek
(Markelo 1.2.365), doch dit huwelijk werd in 1945 weer ontbonden.
►
Na het overlijden van Jan Hendrik Krebbers, die na z’n scheiding in 1974 was hertrouwd met Janna
Broekmate uit Hellendoorn werd in 1987 de boerderij, na een vernieuwing, betrokken door de nieuwe eigenaren
Johan Elbert (*1950) en z’n vrouw Rinie Kuipers (*1952). Ze hebben een dochter Merlin (*1990).

