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bijlagen bij de rekeningen.
reperarij gedaen bij Kerst Peters in het jaer 1628
item in den iersten gecoecht een haelf hondert laetnaghel en een vierdendel grooete naeghel loept 3
noch den timmerman gegheven 3 st.
noch die tijmmer lieden die den schoep ghemaeck hebben ghegeven 6 gl. 19
noch aen die schop gebruijckt hondert groten naeghel daer voor betaelt 6 st.
noech een haelf hondert naeghel betaelt 3 st.
noch gecoecht een duijsen laetnaeghel 3 st.
het hondert beloept 3 st.
noch gechoecht een hondert laetten daer voor betaelt 3 st.
noch een duijsent deckbaenden 2 ½ het hondert 2 ½ st.
hondert betaelt daer voor 25 st.
noch den decker gehe. gehadt 5 daeghen den schop af te brecken daechs 7 st. beloept 35 st.
noch vier hondert deckbanden het hondert drie blancken beloept samen 9 st.
noech een hondert deckroeijen coesten 6 st.
noch den decker gehaedt eene daech op die schop 6 st.
noch een vijem schoef daer voor gegeven 1 gl. 6 st.
loept te samen 17 gl.
no. 148 [zie 4484 folio 83 verso]

den XXVII daech meert 1625
soo heeft mij Derck Bechx doei maecker den Heilgestmester aen het Gast[huijs] gemaeckt een gehien met nagel
aen kelder III st.
noch een craem met een haecck gemaeckt aen duer II st.
den 6 daech meeij gemaeck VII gelas spellen IX st.
den II dach augustus vermaeckt het slodt aen die hoechcamer en met eenen neij sluetel en meet sijn toebehort
VII st.
noch een gehien gemaeckt aen het hecken aen Gast[huijs]
weergt III pont mien een vriedel pont het pont II ½ st.
belopt te samen met die nagel VIII st.
noch eenen sluetel tot een grindel slodt gemaeckt aen get Gast[huijs] III st.
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noch aen duerslodt verdint en eenen neij sluetel gemaeckt en met een plaet verdint tesamen VI st.
noch een grindet slodt gemaeckt met sijn toebehoort aen Gast[huijs] IX st.
noch nagel gemaeckt voor I st.

op huijden den eersten augustij anno 1628
hebben wij provesoren Leenart Jan Martens ende Dirck Bex ende Johan Becx hebben erffelijck bestelt het kijndt
van Jorden de gelaesmaecke genaemt Lijnneken Jordens aen Gort Francken van Mierlo ende heeft den voors.
Gort het kijndt aen genoemen het kijndt in alles te onderhouden soo in montcosten klederen soo in wullig als in
lijnwaetten, in alles het voors. ende kijndt soe moghen van doen hebben tot noetdrufte sijnde lijffve totter tijt
ende ter wijllen toe het voors. kijndt sal bequaem gevonden worden om sijn broet noetdrufte
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