
Boerderijnummer   2.3.035 
Erfnaam    Kreunen/Pasman 
Oudste vermelding   1860 
Huidig adres    Lochemseweg 15 
 
Historie boerderij 
Direct na de markedeling van 1860, werd hier door Arend Jan Snellink van Wennink een boerderijtje 
gesticht. Tien jaar later, in 1872 werd het verkocht aan het Weldam. In die tijd moest aan het Weldam 
een jaarpacht van 35 gulden worden afgedragen.  
Er werd omstreeks 1875 grond bijgevoegd van de, door het Weldam aangekochte, boerderij Wennink, 
terwijl er de eerste jaren ook geregeld nieuwe in cultuur gebrachte grond werd toegevoegd. In 1882 
werd het oude boerderijtje afgebroken en vervangen door een nieuwe, gebouwd op grond die het 
Weldam toen aankocht (ruilde) van de Renger in Stokkum. 
De in 1900 nieuw gekomen pachter Pasman breidde de omvang van het bedrijf uit door ook zelf grond 
aan te kopen, o.a. 1½ ha van de Haaksbergse Diaconie en 1½ ha van Brookzweer.  
Ca 1888 is het erve verbouwd met restanten van het toen afgebrande erve "Leetink". 
Steen boven de niendeure met jaartal 1879. Er wordt heden niet meer geboerd. 
 
Bewoning: 
Harmen Kreunen (1828-1901) afkomstig van Slagman, op 03-09-1857 getrouwd met Arendina 
Fokkers (1824-1877) van de Fokkerhutte. Zij kregen één dochter Jenneken (*1861) die in 1898, op 
37-jarige leeftijd overleed. 
Gerrit Jan Pasman (1868-1954), geboren in Ruurlo en op 08-09-1900 getrouwd met Arendina 
Breukers (1875-1962) van Wenninkslag/Hutteman. Hun dochter Aaltjen (*1902) vertrok in 1918 naar 
Laren, terwijl dochter Gerritdina Frederika (*1901) op 01-03-1924 te Diepenheim trouwde met 
Hendrik Jan Kremers en vertrok naar Diepenheim. 
Enige zoon Hendrik Jan Pasman (1904-1983) werd de opvolger en trouwde op 25-05-1929 te 
Diepenheim met Johanna Grada Rengerink (1906-1986) uit Diepenheim.  
Zoon Arend Jan Pasman (*1935) trouwde op 28-05-1959 met Johanna H. Olijdam en vertrok naar 
Broekhuis in Kerspel-Goor, terwijl broer Gerrit Jan Pasman (1932-2004) de opvolger werd en op 14-
08-1957 trouwde met buurmeisje Gerda Stokreef (*1932) van Kloppert. 
Het wordt heden bewoond door de wed. Pasman en haar zoon Henk (*1962), terwijl dochter Annie 
(*1957) op 22-05-1981 huwde met Gerrit Jan Vedders aan de Larenseweg.  
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