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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4572, 17-07-1781: Alsoo HendrickBrouwers wettigen soone van Hendrik Brouwers en Helena Verlimt
geboortig tot Helmont, alhier is getrouwt geweest en bij wijlen sijne vrouwe een kind verwekt heeft, soo
verdaeren wij ondergeschreven schepenen der keerlijck heijd Horst dat den selven als nu soo impotent is dat hij
niet moet in staat is sijn brood te gewinnen.
T.H.G. 4572, 18-10-1780: Wel eerwaarde heeren. Maria van Dijk geboortig van Helmond en haar broeder bij
haar woonende niet in staat sijnde haar selve te onderhouden soo is ons versoek aan deselve eenige alimentahe
toe te leggen, en bovendien voor deselve de huijshuur te betalen. Asten 18 october 1780.
T.H.G. 4572, 29-05-1781: Eeerwaarde heeren. Elisabet Eijnouts weduwe Antoni Kampe van uw eerw. plaats
met ontlastbrieff dato 7 meij 1755 met twee kinderen en voorn. weduwe in armoedige staat sijnde, hebben
deselve uijt consideratie van tijd tot tijd van den arme alhier onderstand genooten en tans den outse zoon
Hendricus mede in voors. ontlast briev vervat eenige tijd ziek geweest zijnde ende moeder als voor brijten ? staat
wesende het nodige te besorgen. Asten 29 meij 1681.
T.H.G. 4572, 29-12-1779: …..? beminde …? deesen dient als dat alhier deesen man genaemt Jan Coopmans
geboortig stadt Helmondt is vervallen tot grote armoede door sijne ouderdom soo dat hij sijn broot niet meer
kan winnen der halve soo neemt hij sijnen toevlught tot de heeren en provisooren der stadt Helmont om hem in
sijne armoede te ondersteunen want wij moete getuijgen dat den selve Jan Coopmans sijn selven altijdt als een
braef ende eerlijck man.
T.H.G. 4572, 14-05-1778: Edele agtbaare heere provisore vande arme tavel der stadt Helmond. Naar hertelijke
groetenisse aan uwe achtb. heer neme de vrijpostigheid van uw agtb. te schrijven vermits Hendrik van de Leur
en zijn huijsvrouw Anna Maria van Geffe beide uwd. inboorlinge en ook beidevan behoorlijke ontlast brieve
voor sien ende wijl dien man doodelijk ziek is en de zijn vrouw nu een geruijmen tijd siek geleegen heeft en
niets kan winnen so is mijn versoek in deese naare omstandig heeden. dat uwe edel agtbare een christelijke
assistentie gelieft te doen in haar liden hoogdringende nood, zoo als wij aan de twee kinderen gedaan hebben.
Reusel 14 meij 1778.
T.H.G. 4572, 24-03-1779: Eerwaarde heeren. Johanna Verhoeven wed. vamn Johannes van Bakel alhier lage
jaare gewoont en van uw eerw, stad geboortig tot armoede zijnde en wegens ziekte niet in staat zijnde haar het
nodig te besorge, waarom wijhaar nu en dan wat hebben laten besorgen en door hem uwe eerw. bij acte van dato
30 augustus 1759 hebben aangenomen de armen alhier ter die saake te sullen ontlasten. Asten 24 meert 1779.
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