Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.020
erve Nieuw Pietgeye
1951
Diependaalseweg 2

Historie boerderij
Het nieuwe PietGeije werd omstreeks 1951 gesticht door de familie Meulman, afkomstig van het naastgelegen
erf. Op het oude erf woonden zij, naast de aloude verpachte boerderij, in een in 1939 ingerichte en omstreeks
1952 gesloopte tweede woning (hun eerste aloude woning was verhuurd aan de familie Bergman). De familie
bleef het oude erf Pietgeije in eigendom behouden.
Het nieuwe PietGeije ontstond op of nabij de plaats waar voorheen het erf In’t Veld/Zwienenberg (pand
5.2.030) was gelegen.
Vlak voor de ruilverkaveling, in 1982, omvatte
het totale grondbezit van de familie VossebeltMeulman nog ca. 10 ha. De gronden werden
verkocht.
Het huis PietGeije-nieuw werd met ca. 2 ha
grond gekocht door de architect Scheppink uit
Rijssen. In 1986 werd het boerderijtje gekocht
door de familie Schuitert-Dangremond. Zij
hebben de boerderij in 1989 vervangen door een
landhuis.
Vader Schuitert beheerde als franchisenemer de
Hema-vestiging in Rijssen. Naderhand werden
ook vestigingen in omliggende plaatsen beheerd.
Zoon Ard heeft het stokje van zijn vader
overgenomen.
De beide boerderijtjes PietGye achter elkaar
Bewoners:
►
Aleida Gezina Klein Legtenberg (1880-1957) en dochter Janna Everdina, afkomstig van het
naastgelegen erve PietGeije vormden omstreeks 1951 de eerste bewoners van dit huis. Inwonend werd de knecht
Johan Gerrit (Johan) Vossebelt (1904-1981) uit Nijverdal.
Janna Everdina (Hanna) Meulman (1904-1998) bleef lang ongetrouwd, tot 1952, toen zij trouwde met de knecht
Johan. Het paar had geen kinderen. Na het overlijden van Johan vertrok Hanna naar Rijssen.
►

De volgende eigenaar, architect Scheppink uit Rijssen, gebruikte het boerderijtje als tweede woning.

►

In 1986 betrok de nieuwe eigenaar Henk Schuitert (*1939) met echtgenote Jenny Dangremond (*1943)
en de kinderen Ard (*1968) en Ina (*1971)
het huis, dat in 1989 werd vervangen door
een nieuw landhuis. Henk en Jenny waren in
1964 getrouwd en woonden voorheen o.a. in
Rijssen en Rectum. Ard zou de opvolger in
dit huis worden; Ina trouwde in 2003 met
Cor den Hertog in Rijssen.

Hanna Meulman (*1904) en Johan Vossebelt (*1904)

►
In 2009 verhuisden Henk en Jenny
Schuitert naar Rijssen. Na een verbouwing
betrok in 2010 zoon Ard Schuitert met zijn
gezin, komend vanuit Notter, het huis. Ard
was in 1995 getrouwd met Jolanda Smeijers
(*1970) afkomstig uit Zuna. Wonend in
Rijssen kregen zij 3 kinderen: Joëlle (*1998),
Wouter (*2000) en Mark (*2006).

