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Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4563, 14-09-1741: Heeren provisoiren der armen. Aengesien dat monsieur Clomp armeesteraen ons
ondergeschreven den 9 septembus heeft gelieven te antworden op de brief aen hem gesonden op dat wij op
aenstaende donderdaegh s’ morgens, als waerner de heeren provisoiren sullen vergadert sijn schrif telijck souden
in dienen hoe veul de weduwe van Francis van Stiphoudt gebortigh van Helmont uijt de incomsten der armen
alhier genooten hebben, soo ist dat wij ondergeteken de hiermede getuijgen dat die bovengemelde weduwe met
haere kinderen seer arm sijnde deertigh gulden van deincomsten der armen deser gemeijnte ontfangen ende
genooten hebben tot teken der waerheijt hebben dit eigenhandigh ondertekent den 14 septembus 1741.
Wilhelmus Thijssen pastor in Gemert.
T.H.G. 4563, 1737-1741: De ondergetekende provisoiren vande armen taeffelen der stadt Helmondt ordoneren
der administerende arm mr. Clopmp om aen de wed. Francis van Stiphout vermits de man alhier van geboorte is
en de sieckte vande kinderen te betalen eens eene somme van vij st. gl. soo als mede aen den subst. secretaris
Donker te restitueren t’ geene deselve aen voors. wed. hadde verschoten met hemnissell van eenige provisoiren
sullende hem arm mr. onder behoerlijcken qinth. voor uijt gaeff in sijne te doen reekende werden gevalid.
T.H.G. 4563, 28-09-1741: De provisoiren vande armen taeffelen der stadt Helmont ordonneren den
administrerende arm mr. Willem Clomp om op de meeste meragul te bestellen het klijnste kint met namen.
van Matthijs vander Laek ende Maria Coolen en sulx tot den ordinieren tijt van bestellingen.
ende nademael een kint van Willem Vriens onlangs soldaet geworden sijnde met name Dorethea eenige jaren
inde cost inde cost is geweest bij desselfs grootmoeder de wed. Hen. Paulus van Asten, en deselve wed. niet in
staet sijnde om langer het voorn. kint te konnen onderhouden soo hebben voors. provesoiren goet gevonden ende
verstaen ten behoeve vant selve kintsweeks toe te seggen vijff st. aan vank nemende aanstaande saterdag den 30
deser sullende de uijt te schietende penn. van drei, in sijnde te doen reeckening voor uijt werden gevalidt. actum
ter vergaderinge de 28 september 1700 een en veertigh.
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