
Boerderijnummer   3.1.238 
Erfnaam    Erve Boswinkel 
Oudste vermelding   ca 1855 
Afgebroken ca 1890, was gelegen op hoek Herikerweg-Verl. Meenweg 
 
Historie boerderij 
 
Hendrikus Boswinkel kocht in 1865 van Jannes Enzink op Koldenberg (3.1.240) een klein stukje heidegrond ter 
grootte van ongeveer 1000 m2. Hierop  had hij waarschijnlijk 10 jaar eerder al een huisje gesticht. 
Reeds in 1889 werd het al weer gesloopt. De grond bleef eigendom van de familie hoewel eind jaren ’30, 
ongeveer de helft ten prooi viel aan verbetering van de provinciale Herikerweg. 
 
Bewoners: 
 
► Hendrikus Boswinkel (1811-1881), zoon van Tone Boswinkel op de Kleine Höfte en dagloner van 
beroep, trouwde eerst met Berendina Potman en ging toen wonen in een bouwhuis bij de Stoevelaar waar z’n 
tante, getrouwd met van der Wijck, de vrouw des huizes was. Omstreeks 1852 vertrokken ze van de Stoevelaar 
en woonden vervolgens enkele jaren in bij de Kleine Höfte. In 1855 hertrouwde Hendrikus met Gerritdina 
Slagman (1822-1887). Kort daarna, omstreeks 1856, namen ze hier hun intrek in het eigen onderkomen. 
Uit deze beide huwelijken werden in totaal 8 kinderen geboren die bijna allen hun werk vonden in de 
(textiel)industrie: Geertruida (1840-1896) trouwde in 1869 met Jan Hermen Beltman op de Klomp in het 
Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.155), hertrouwde in 1871 met Jan Stegeman en vertrok enkele jaren later naar 
Haaksbergen, Gerard (1843-1906) trouwde in 1868 met Grietjen Menop en vertrok in 1869 naar Haaksbergen, 
Jan Harmen (1846-1933) trouwde in 1880 met Johanna Jansen (*1856) van SlagGetjan (3.3.180) en reisde ook 
richting Haaksbergen, Tonia (1853-1854), Jan Hendrik (*1856) trouwde in 1885 in Diepenheim met Geertje 
Oldenampsen, Berend Jan (1858-1860), Berendina (*1861) trouwde in 1885 in Diepenheim met B.J. Luesink en 
Tonia (*1864) trouwde in 1891 in Hengelo met Jan Anthony Reichart.  
Na het overlijden van de oudelui in resp. 1881 en 1887 kwam het boerderijtje leeg te staan, waarna het enkele 
jaren later werd gesloopt. 


