
Boerderijnummer   5.4.105 

Erfnaam    erve LochGet 

Oudste vermelding   1880 

Huidig adres    Breddendijk 1 

Historie boerderij 

 
Deze boerderij werd in 1880 gesticht door Maarten 

Kolhoop (5.4.140). Het bleef eigendom van de 

bewoners van Kolhoop totdat in 1945 Frederik 

Boswinkel (Lochfrederik), de toenmalige eigenaar 

van Kolhoop, deze boerderij met 8½ ha grond 

overdeed aan zijn zoon Gerrit Boswinkel (Lochget) 

die er al sinds 1932 woonde. Hij had al 1,3 ha eigen 

grond zodat de boerderij Lochget toen bijna 10 ha 

ging omvatten. Door diverse aankopen breidde het 

in de loop der jaren uit tot ongeveer 17 ha. 

In 2011 werd de boerderij uitgebreid met een extra 

wooneenheid. 

 

 
Lochget in 1952 
 

Bewoners: 

 

► Eerste pachter/bewoner, vanaf 1880 tot 1882, was Arend Jan Wes (*1837) die in 1865 was getrouwd 

met Hermina Wes (*1838). Dit echtpaar woonde vanaf plm. 1870 tot 1877 in bij de Flipborg (5.4.280). Zij waren 

oorspronkelijk afkomstig van Dambrink in Kerspel Goor en brachten hun beide zoons, inwonende moeder en 

ongehuwde oom mee. In 1882 vertrok de hele familie naar Hengelo waar de beide zoons fabrieksarbeider 

werden. 

 

► Gedurende de periode 1882 tot 1889 woonde hier de uit Enter afkomstige klompenmaker Hendrik Jan 

Mensink (1853-1903) met z’n vrouw Willemina Schuitemaker (1853-1886) en vanaf 1888 met z’n tweede 

vrouw Hendrika Eeftink (*1850) met de 5 kinderen uit het eerste huwelijk. 

 

Opvolgende pachters  werden: 

► Jan Reilink (1836-1907) uit Bathmen en Janna Smale (1844-1929) uit Diepenveen met hun 4 zonen: Jan 

(1870-1953) die trouwde met Angenita Carstens (1873-1956) en werkte op een bank in Deventer, Jan Albert 

(1871-1942) die in 1899 trouwde met Mina Hendrika Roelofsen (1870-1945) en een oliehandel exploiteerde  in 

de Schoolstraat in Goor, Jan Willem (*1878) die 

in 1904 trouwde met Alida Everdina Bronninkreef 

(1877-1910) en de opvolger werd op Oarns 

(5.4.250). Zoon Egbert Jan (1888-1967) werd in 

1913 de opvolger op Lochget en trouwde toen met 

Gerritdina Kalenkamp (*1892) uit Enter. Deze 

familie vertrok in 1924 met hun ouders naar het 

Zeldam. 

 

► Slechts 4 jaar, vanaf 1924 tot 1928, 

woonden er de Diepenheimer Gerrit Jan Potman 

(1902-1962) en z’n vrouw Hermina Christina 

Zweers (1902-1979) uit Gelselaar met hun 3 

kinderen. Toen het nieuwe boerderijtje Dalendam 

(5.4.090) gereed was zijn ze daar naar toe 

verhuisd. 

 

► Ook voor een korte periode, van 1932 tot 

1933, woonden er Jan Willem Eelderink (Hutten 

JanWillem *1899) en Berendina Harmsel (*1901). 

Zij vertrokken in 1933 naar hun nieuw gestichtte boerderij aan de Oomsdijk (5.4.018). 

Gerrit Boswinkel 

Mina Boswinkel-Willemsen 



► Gerrit Boswinkel (1901-1971), zoon van de 

eigenaar Frederik Boswinkel (Lochfrederik) op 

Kolhoop (5.4.140) werd vervolgens de nieuwe 

bewoner op deze boerderij. Er werd een nieuwe 

boerderij gebouwd die door de buurtbewoners 

Lochget werd genoemd. Hij trouwde in 1932 met 

Willemina J. Willemsen (Mina 1903-1982) uit Ambt 

Delden. Omdat het huis nog niet gereed was konden 

ze er na hun trouwen niet direct gaan wonen. 

Samen kregen ze 2 dochters: 

Frederika Gerritdina Boswinkel (Rika *1932) die de 

opvolgster werd en Hendrika Frederika Boswinkel 

(Hanna *1940) die in 1965 in Wierden trouwde met 

Jan Hendrik Luttikhedde (Gerrit *1939) en in het 

Enterbroek ging wonen. 

 

► Opvolgster Frederika Gerritdina Boswinkel 

(Rika), in 1932 geboren in Ambt Delden, trouwde in 1965 met Johan Boswinkel (1931-1982) afkomstig van de 

Bredde (5.4.100). Uit dit huwelijk werden geboren: 

Gerrit Arent Jan Boswinkel (*1970) die de opvolger werd en Johanna Willemina (Annemie *1967) die met haar 

partner ging wonen op Dalendam (5.4.090). 

 

► Gerrit Arent Jan Boswinkel (Gerrit 

*1970) kwam door het relatief jonge overlijden 

van z’n vader al vroeg (12-jarige leeftijd) op eigen 

benen te staan. Samen met z’n moeder werd de 

boerderij gaande gehouden. In 1998 werd hij 

eigenaar van het bedrijf en in 2010 kwam z’n 

vriendin Miranda van Bekkum (*1977) vanuit 

Apeldoorn bij hem inwonen. In 2012 zijn ze 

getrouwd en hetzelfde jaar werd zoon Arjen Gijs 

Johan (Arjen) geboren. 

Zittend Gerrit Boswinkel en Mina Boswinkel-Willemsen 

en de dochters Hanna en Rika 


