Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.105
erve Nieuw Meulman
ca 1902
Scholendijk 9 en 9a
Historie boerderij
Hier werd omstreeks 1902 een nieuwe woning gesticht door de
familie Meulman (5.3.110). Enkele jaren later brandde het ten
gevolge van blikseminslag af en direct weer herbouwd. In 1966
werd een schuur naast BuskesHendrieks (5.3.100) aan de overkant
van de weg gekocht. Dertig jaar later in 1996 werd die schuur weer
verkocht aan de bewoners van BuskesHendrieks. Bij een
boedelverdeling in 1947 kreeg Evert Jan Meulman deze boerderij
Nieuw Meulman met 10½ ha grond op naam. Hij had daarbij een
maatschap met zijn ongehuwde broer Arend Jan. Later werd het
grondgebied nog uitgebreid tot zo’n 15 ha.
Tot 2004 was het nog een gemengd bedrijf met een in 1981
gebouwde ligboxenstal; tegenwoordig is het een
jongveeopfokbedrijf voor derden.
In het huis werden twee wooneenheden gecreëerd, één voor de
oude lui Meulman-Paalman en de andere voor het gezin MeulmanKlein Horsman.
Bewoners:

►
Hendrik Meulman (1875-1944) die in 1905 trouwde met z’n buurmeisje Arendina Schreurs (18821967) van de Kleine Schreur (5.3.100) stichtte hier het Nieuw Meulman. Hendrik en Arendina kregen 4
kinderen:
Everdina Johanna (1907-1910) die slechts 2 jaar werd, Arend Jan (19101983) die ongehuwd op Nieuw Meulman bleef wonen, Evert Jan (*1912)
die de eigenlijke opvolger werd en Hendrik Jan (1919-1976) die zich
vestigde op het naastgelegen oude Meulman (5.3.110).
►
Evert Jan Meulman (1912-1998) trouwde in 1937 met Johanna
Hendrika Daggert (1914-2002) van Hegeman (5.2.220). Ze kregen 2
kinderen:
Hendrik (*1939) die de volger werd en Jenneke Arendina (*1945) die, na
een eerdere relatie, in 1989 trouwde met de uit Hengelo afkomstige Hans
Brunink en uiteindelijk in Neusustrum (in Niedersachsen, D.) is gaan
wonen.
►
Hendrik Meulman (1939-2014) trouwde in 1964 met Hendrika
Willemina Paalman (Hennie, *1942) uit Holten. Zij kregen 2 kinderen:
Johanna Hendrika (Jannie, *1965) die trouwde met Rinus Oolbekkink in
Look (Holten) ging wonen en Marinus (Rinus, *1971) die de opvolger
werd.
Johanna Hendrika Daggert (*1914)
en Evert Jan Meulman
MeulmanMeulman (*1912)

►
Rinus Meulman (*1971) trouwde in 1998 met Anita Jeanet Klein
Horsman (Anita, *1976) van de Klooke (Markelo 1.5.260). Ze kregen 2
kinderen: Kristel (*2002) en Nikki (*2003).

