Archief Schepenbank Helmond, bewaarplaats RHC-Eindhoven, toegangsnummer 15240.
Bewerking Theo Meukendijks
"Protocolle van heeren schepenen der stadt en vrijheijt van Helmondt", protocol van akten
van overdracht van onroerende goederen en van schuldbekentenissen, 1685-1808.
Archief 15240 Inventaris. 4010, Helmond.
folio 1. 29-03-1703: Hendrik van Asten, wonende te Gestel bij Eijndhoven en Fransis van Asten, wonende te
Nederweert. Verkopen aan Jenneken wed. van Fransis van Asten een huijs, hoff en aangelag gelegen onder
Deurne.
folio 2. 30-01-1703: Maria wed. van Bertram van Luijtelaer, Bernardus van Luijtelaer, Jan van Hapert man van
Alegonda van Luijtelaer, haar zoon en dochter. Maken zich mede sterk voor Hendrickvan Luijtelaer wonende te
Haerlem. Verkopen aan Jan vande Heijden, wonende alhier, een huijs en hof gelegen in de Veestraet alhier. Als
last van 3 texten chijns boek van heer van Helmont.
folio 2 verso. 30-01-1703: Ambrosius Janssen Verhees, verkoopt aan Peter, Isbout en Catelijn Wouter Isbouts,
alle wonende te Vlierden. Een vierde part van een hoijbeemt genaamd Weerdinge, gelegen te Asten.
folio 3 verso. 21-02-1703: Willem Janssen van Dourne, wonende te Helmont. Verkoopt aan Frans Jacobs, een
teullant in de Hagh alhier.
folio 4. 12-04-1703: Willem Janssen van Dourne, wonende te Helmont. Verkoopt aan sr. Johan Colen, wonende
te Helmont. Een groes lant gelegen in de Hagh alhier.
folio 4 verso. 12-04-1703: Maria Paulus, wonende te Tongeren verkopen aan Leendert Dirck Daniels, wonende
te Straetum een stukske lant gelegen te Straetum.
folio 5. 18-04-1703: Jacob Janssen wonende te Backel op Schipstall, verkoopt aan Wilbert Hendr. wonende op
Schipstall een huijs, schop en aangelag gelegen te Milhees in het Mastbroeck.
folio 6. 04-05-1703: Mr. Jan vanden Eventuijn, Peter Antonij vanden Eventuijn en Jan Wilbert Vissers man van
Maria vanden Evertuijn. Verkopen aan Hendrick van Merrevoort, een huijs gelegen op de stadts walle.
folio 6 verso. 12-05-1703: Hendrick Jacob Uglas, wonende alhier bekend ontvangen te hebben van Frans Jacobs
zijn broer een somme van 100 gl.
folio 7. 16-05-1703: 16-05-1703: Peter Lodewijckx van Grootel, wonende alhier verkoopt aan Matthijs vander
Vorst een dries gelegen op het Hoogheijndt.
folio 7 verso. 16-05-1703: Andries Geerlinghs, wonende alhier verkoopt aan Matthijs Matthijssen van der Vorst.
Een huijsen aangelag gelegen op het Hoogheijndt.
folio 8. 10-06-1703: Claes Hermens, wonende te Baeckel verkoopt aan Matthijs Joosten, wonende te Gemert.
Een beemt gelegen te Helmondt aan de Watermolen genaemt den Cleijnen Hurckens beemt.
folio 8 verso. 10-06-1703: Geertruijt van Hooff, weduwe van Lucas de Haes, Anna de Haes, weduwe van
Joachim Kets, en Albertus Kets, verkopen aan Quirinus Bosmans een huijs en hoff, gelegen op de Steenwegh,
met als gebruiker Willem Janssen van Deursen.
folio 9. 29-07-1703: Engelken wed. van Hendrick Willem mulders voor haar togt recht, Willemken Hendricx
haar dochter. Geassisteerd met Ambrosius vander Lee, voor haar erfrecht wonende te Erp. Verkopen aan Willem
Eijcken coopman, wonende te Erp. Een stuk ackerlant gelegen te Erp, genaamd het Hurcksche.
folio 10. 29-08-1703: Sighbertus van Weijt, wonende te Eijndhoven, verkoopt aan Jan Thomas vanden Eijnde,
wonende te Gemert de helft van een rente 500 gl. Uit een huijs, erve en hoff gelegen te Helmont in de
Kerckstraet. Item nog een huijs, schuijr, hoff, boomgart en de erffenisse, gelegen te Vlierden op het Brouwhuijs,
eertijts toebehoord hebbende aan Joost van de Sande, volgens schepenen van den stadt s Hertogenbossche
op 07-09-1650.
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folio 11. 05-09-1703: Hendrick van Rijsinge, man van Anna vanden Linden, Rombout Aerts man van Johanna
vanden Linden. Maken zich mede sterk voor Gerrit Verspersse en Antonetta vanden Linden. Verkopen aan
Pieternel, Antonij en Maria Verduijseldonck, wonende alhier een huijs, schuer en aangelag gelegen op het
Hoogheijndt alhier. Dat tegenwoordig Jan van Stiphout in gebruik heeft. Als last 5 ½ stuiver chijns aan huijs van
Helmont.
folio 12. 05-09-1703: Johannes vanden Borgh, Peternella, Anthonij en Maria Verduijseldoncq kinderen van en
erfgenamen Hend: Antonij Verduijseldonq verwekt bij Catharina van Aelst, met Hendrick Joseph
Verduijseldoncq . Verkopen aan Hendrick van Rijsinge, coopman te Geldrop, een huijs, schop en aangelag
gelegen in Clijn Tongere, tegenwoordig in gebruik door Antonij Adriaens.
folio 13. 15-09-1703: Geertruijt van Hooff, weduwe van Luijcas de Haes, Albertus Kets, verkopen aan Grave
van d’ Arberg, een huijs en hoff, genaamd den Hulsbosch, gelegen aan de Veese ackers.
folio 13 verso. 25-09-1703: Wij Hendrick Heerincx en Dirck Oldenzee, schepenen te Helmond, dat voor ons zijn
gekomen Georgius vanden Weijden en DirckWagemans, alle wonende alhier. Zij vertonen een obigatie van de
datum 04-07-1699, als getuigen den eersamen Bartel Hendrick Verspaget out borgemeester en coopman alhier.
Bekend schuldig te zijn aan Georgius Franciscus van der Weijden, out borgemeester, practizijn en coopman te
Helmont een somme van 200 carolus gl.
folio 14 verso. 03-10-1703: Jan Willem Claesse, wonende te Deurne, schuldig te zijn aan Maijke wed. Claes
Willems, wonende te Vlierden, een somme van 100 gl.
folio 15 22-10-1703: Reijnier Janssen van Dijck, wonende alhier man van Maria Willems. Verkoopt aan
Cornelis Clomp, wonende te Helmont een dries of hoijbeemt gelegen buijten de Hoogheijntse poort.
folio 16. 22-10-1703: Hendrick Isbouts Janssen, wonende te Vlierden verkoopt aan Jan Janssen Stouwe,
wonende te Deurne. Een huijs, hoff en aangelag gelegen te Deurne. Hun aangekomen voor schepenen te Deurne.
folio 17. 27-10-1703: Jan Willems Verberne, wonende te Deurne bekend schuldig te zijn aan Jan Huijbers
vanden Boomen mulder op Stipdoncq onder Lierop. Een somme van 100 gl. doorgehaald.
folio 17 verso. 27-10-1703: Qurinus Bosmans, wonende alhier man van Maria Jabeeck. Verkopen aan Jacobus
Jabeeck een half huijs en hoff gelegen in de Kerckstraet alhier.
folio 18. 03-12-1703: Willem Janssen van Deurssen, wonende alhier verkoopt aan Jan Leenders van Lieshout,
ook wonende alhier. Een stuk lant gelegen in de Hage.
folio 18 verso. 07-12-1703: Qurinus Bosmans, wonende alhier man van Maria Jabeeck. Verkopen aan Antonij
Molemaker, advocaat, wonende alhier. Een dries gelegen in de Molestraet alhier.
folio 19. 10-12-1703: Jacob vanden Broeck, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan sr. Joost de Bercker, een
somme van 100 gl.
folio 19 verso. 11-12-1703: Wij Hendrick Heerincx en Jan van Brussel, schepenen te Helmont. Dat voor ons is
gekomen Lambertus van Flodrop, predicant te Aerle en Beeck. Over een obligatie voor schepenen te Aerle op
den 23-04-1688.
folio 20 verso. 05-01-1704: Jan en Jacob van den Broeck, Hendrick Sanders man van Maria van den Broeck.
Jacobus Jabeeck en Qurinus Bosmans als momboirs van Maria Jabeeck kinderen van Anna van den Broeck, alle
kinderen en erfgenamen van Willem Jacobs van de Broeck. Verkopen aan Hendrick Dircx Haubraecken,
wonende te Aerle, een beemt gelegen in de Lange beemden te Aerle.
folio 21 verso. 12-01-1704: Frans Conincks, wonende te Deurne verkoopt aan Dirck Robbers, wonende alhier
een huijs, achter huijske en eff gelegen in de Kerckstraet. Als last een chijns in boek van heer van Helmont.
folio 22. 15-01-1704: Johannes van den Bergh, Pieternella, Antonij en Maria Verduijseldoncq, wonende alhier.
Bekennen schuldig te zijn Hendrick van Rijsinge, Corstiaen Corsten, Rombout Aerts, Gerrit Verpersse en
Antonetta van der Linden. Een somme van 200 gl.
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folio 22 verso. 01-02-1704: Jacobus Jabeeck, wonende alhier verkopen aan Anthonij Janssen Ceunen, wonende
alhier. Een stuk landt gelegen in de Molenstraet alhier.
folio 23. 26-02-1704: Wij Gijsbert van Deutecum en Nicolaes Peter Roos, schepenen alhier. Dat voor hen zijn
gekomen Willemina Willem Hendricx, en heeft vertoont een obligatie die gepasseert is voor notaris Theodorus
Aelbers op den 28-02-1699. doorgehaald.
folio 24. 29-02-1704: Jan Willems van den Broeck, wonende alhier, verkoopt aan Evert van Haendel ook
wonende alhier. Een hooij beemdt gelegen achter de Hagh.
folio 24 verso. Gerrit Jaspers, wonende te Lieshout schuldig te zijn aan Jacob Jorden Donckers, wonende op
Erpse Boerdonck, een somme 145 gl.
folio 25. 12-03-1704: Peter Poels, een ackte van uitkoop voor de notaris Hendrick Haeswindius op 14-02-1704 te
Haerlen. Op heden de 14-02-1704 compareerde voor mij Hendrick Haeswindius, Hendrick Lucas Bel meerder
jarige jongeman wonende te Haerlem, en Pieter Lucas Bel zijn broer, wonende te Helmont. Zij maken een
erfenis van de goederen van zijn overleden vader Lucas Hendricx Bel en zijn moeder Lijsbeth Hendricx van
Buijl.
folio 27 verso. 13-03-1704: Isacq ten Bosch, deurwaarder, verkocht aan Jacob van den Broeck, een huijs, hoff en
driesken gelegen op het Hoogeijnt te Helmont.ook genoemd heer Molemaeckers als eigenaar Antonij
Molenmackers.
folio 28 verso. 28-03-1704: Heer Adriaen van Beth, wonende te Eijnthoven verkoopt aan Joost Verheijen,
wonende op Helmer Hout onder Mierlo, een huijs en aangelag gelegen op het Helmer Hout in de Boterstraet.
folio 30. 01-04-1704: Peter Jansse en Hendrick Jansse van Osch, zich sterk maken voor hun vader Jan
Therimisse van Osch, en voor haar broers Themisis en Francis Jansse van Osch, verkopen aan hun broeder Jan
Jansse van Osch, een ½ huijsinge, gelegen aan het Beijnders eijnt, EZ. Evert Mighiels, AZ. Jan Peters de
Mulder, strekkende, EZ. Guilhelmus Brimmus, de andere helft hoort aan Frans Jansse van Geldrop. Als last een
chijns ½ st.
folio 30 verso. 01-04-1704: Heijlken Raijmakers wed. Joan Poorters, geassisteerd met Abraham Tempelaer,
secretaris van Mierlo, met haar momboir Evert van Haendel man van Elisabeth zijn huijsvrouw. Goort Jan Roefs
als man van Catharina zijn huijsvrouw. Helena wed. Peter Wagemans geassiteerd met Greorgis Franciscus van
der Weijden. Alle kinderen van voorn. Heijlke Raeijmaeckers, verkopen aan Anthonij Molemaeckers een
stukske lant gelegen in de Middelclamp.
folio 31 verso. 05-04-1704: Corstiaen Aerts wonende te Gerwen, bekend schuldig te zijn aan Jenneken, Grietie
en Lambert Theunisen kinderen van Theunis Lamberts en Lijsken in zijn leven egtelieden wonende te Breugel.
Een somme van 500 gl.
folio 32 verso. 10-04-1704: Frensken weduwe Hendrik Bollen, wonende op het Brouwhuijs onder Bakel. Bekend
schuldig te zijn aan Dirck Wouters Verbiese, wonende te Heze een somme van 400 gl.
folio 33. 08-04-1704: Hendrick Sanders treed op voor Nicolaes van Aken. Op heden den 29-04-1704
compareerde voor Caparus notaris te Haerlem. Den eersamen Nicolaes van Aken, wonende binnen deze stad.
Verkoopt aan Aert Peters van den Bogaert mede aldaar wonende een huijs met erve gelegen te Helmont op de
Corte Steenweg.
folio 34 verso. 09-05-1704: De heer Judocus Justis Verbeecq, wonende te Aerle Rixtel, verkoopt aan heer
Lambertus Van Flodrop predicant te Aerle en Beeck. Een obligatie schepenen schuldbrief.
folio 35. 14-05-1704: Evert Mighiel en Jan Michiels als momboiren van de nagelaten kinderen van wijlen Jan
Peter Lodewijck Grotel verwekt bij Catharina Michiels, en Andries Andriese halven broeder van de voorn. Jan
Peters. hebben verkocht aan mejufr. Anna Edwards een stuk lant geleden op den Meulentoorn.
folio 35 verso. 24-05-1704: Als voor verkopen aan mejufr. Anna Edwards, een beemt op het Hoog eijndt.
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folio 36. 10-06-1704:De heer Dominucus van Nunen, wonende te Tongelre, verkoopt aan heer Hendrick van de
Boer, coopman, wonende te Eijnthoven. Een kamp lants hen toebehorende en verkregen van Nicolaes Lommers
en Peter Lommers. Voor schepenen te Tongere op 19-03-1698.
folio 37 verso. 14-06-1704: Johan Roeffs en Antoni Wilbert Vissers, gewezen borgemeesters, verkopen aan heer
en meester Antoni Molemakers, advocaat, een hoeve genaamd de Brake, bestaande uit huis, hoff, stallinge,
schuere, schop, en 16 zille teulland, 9 lopensaat nieuwland, ter plaatse voors. in sijne grachten en wallen. Als last
42 st. aan Rentmeester der Domijnen.
folio 38 verso. 26-07-1704: Frans Jansse van Geldrop, treedt op voor Peter Lamberts van Duppen, Martinus van
de Laeck, man van Mechelt Lamberts van Duppen, verkopen aan Peter Jansse van Osch, ⅔ part aan voornoemde
Peter Lamberts van Dubben en Martinus van de Laeck, een huijs en hoff, op het Bijnders eijnt, bewoond door
Jan Thonissen van Osch. Als last een cijns van ½ st.
folio 39 verso.26-08-1704: Johan Roeffs en Antoni Antoni Wilberts Visschers, gewesen schepenen en
borgemeesters van Helmont van bamis 1702 tot bamis 1703. Verkopen aan Jan Peters Ceunen een huijs met hof,
gelegen op de stadts Walle alhier.
folio 40 verso. 26-08-1704: Johan Roeffs en Antoni Antoni Wilberts Visschers, gewesen schepenen en
borgemeesters van Helmont van bamis 1702 tot bamis 1703. Verkopen aan de heer Pieter de Cort, drossart te
Vlierden een huijs, hof en stallinge gelegen in de Binderstraet. Belast met 2 posten of texten aan huijs van
Helmont.
folio 41 verso. 26-08-1704: Den voors. verkopen aan Arnoldus Leemans, wonende alhier een huijs, hof. als last
aan huijs van Helmont 4 texten.
folio 42. 26-08-1704: Den voors. verkopen aan matijs van der Vorst, wonende alhier een huijs en hof gelegen op
de Marckt.
folio 42 verso. 28-08-1704: Hieronimus Maes man van Maria Joachim van Asten, wonende alhier. Verkopen aan
Johan Slootmaecker, ook wonende te Helmont. Een stuk dries gelegen in de Groenstraet.
folio 43. 23-10-1704: De heer en mr. Anthonij Molemaeckers, verkoopt aan juffr. Geertruijt van Hoof de wed.
van Lucas de Haes een hofstadt met de brouwerije daar op staande, gelegen in de Veestraet.
folio 44. 06-01-1705: Philips, Jan en Cornelis Somers mede sterk makende voor Jan Lamberts man van
Catharina Somers. De kinderen en erfgenamen van Willem Somers. Verkopen aan Thomas Maerten
Bisschoppen een halve sille of wel een en vijftig roeden.
folio 44 verso. 09-01-1705: Hendrick Janssen van Dijck, wonende te Erp, verkoopt aan Claes Leenders, Jan zijn
broer, Cathalijn, Maria en Mechtelt zijn zusters de kinderen van Leendert Claesse van Lieshout verwekt bij
Anneken dochter van Huijbert Goossens een goesvelt gelegen te Erp.
folio 45. 19-01-1705: Jan Wilbert Visschers, wonende alhier verkoopt aan Anthonij Wilbert Visschers zijn broer
een derde part in een huijsinge gelegen in de Kerckstaet
folio 45 verso. 19-01-1705: De heer Johan de Rijck, verkoopt aan Hoge Ed. Heer Albert Joseph grave van
Albergh, een hoeve genaamd de Eenselaar.
folio 46 verso. 29-01-1705: Willem Peters van Trigt, verkoopt aan Jan Slootmaecker, wonende alhier, een zille
lant gelegen in de Vosse straet.
folio 47. 26-02-1705: Peter Peters van Trigt, wonende alhier verkoopt aan Jan Slootmaecker, wonende alhier een
stuk lant gelegen in de Vossenstraet.
folio 47 verso. 11-04-1705: Heer Hendrick Herincx, president schepenen alhier, heeft uit krachte van procuratie
hem door sr. Jacobus van Elsen, borger en backer alhier. Compareerde voor mij keijserlijcke in Cleve notaris de
heer Thomas vanden Berg priester en canonicus. Verkocht aan Jacobus van der Else, borger en backer alhier een
huijsinge te Helmont ter plaatse genaamd op de Marckt.
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folio 49. 05-05-1705: Peter Hendricx van Nunen, verkoopt aan Christiaen de Groot, wonende Gerwen een huijs,
hof en aangelag gelegen te Gerwen.
folio 49 vero. 10-08-1705: Joost Voet, verkoopt aan Hendrick van Meervoort een huijs en hof gelegen in de
Ameijde straet.
folio 50. 08-09-1705: De heer Johan de Rijck, verkoopt aan Hend: Frans Sijmons een gedeelte van een huijsinge
en kelder, gelegen in de Veestraet.
folio 50 verso. 16-11-1705: Heer Johan de Rijck, bekend schuldig te zijn aan aan sr. Bernard van Luijtelaer een
somme van 220 gl.
folio 51. 09-01-1706: Aert vanden Bogaert verkoopt aan Melter Lucasse van Bragt een huijs en hoff in de Parck
straet.
folio 51 verso. 25-02-1706: Frans Goorts, wonende te Asten verkoopt aan Anthonis Pauwels, wonende te Mierlo.
een groesvelt gelegen te Mierlo genaamd Bertent.
folio 52. 02-04-1706: Wouter Becx, wonende alhier, verkoopt aan Ho. Ed. geb. vrouw Anna Maria Tromp wed.
van Ho. Ed. heere Cornelis Gans, ridder baronet in zijn leven heer van Nulant, Bommene, Boilois. Twee mudde
rogge, als de Ho. gem. van Nulant ter saken van het admisnisstreren vanden goederen van Beijnderen gelegen
binnen deze stadt gelegen.
folio 52 verso. 20-04-1706: Sr. Hermen Cremers, collecteur der verpondingen. Verkoopt een huijs en erve met
het achter huijs gelegen in de Bijnderstraet, welk huijs toebehoort hebbende aan Francis Roeffs, wegens achter
stand van betalen van de verpondingen. Bij koop daar is opgemaakt 13-03-1702 aan Maria Romers wed. van
Johan Cremers voor de somme van 335 gl.
folio 53. 12-04-1706: De heer Johan de Rijck, bekend schuldig te zijn aan de provisoren vande armen Tafel van
Helmont een somme 424 gl.
folio 54. 04-05-1706: Jan Janssen, wonende te Asten, verkoopt aan Jan Willems Verbeeck, wonende aldaar. Een
ackerlants gelegen te Asten ter plaatse genaamd in den Heuvel.
folio 54 verso. 15-05-1706: Antonij Jan Tonis en Hendrick Dircx, wonende te Nunen. Verkopen aan Jan
Meeussen, wonende te Mierloo een acker aldaar gelegen ter plaatse genaamd op Rulle.
folio 55. 19-06-1706: Jan Wolffs Franck, man van Anna Maria van Luijtelaer, wonende te Helmondt. Verkoopt
aan Jan Thomas Smits, wonende te Vlierden een huijsinge, hoff, weij, hoij en teullandt gelegen te Vlierden, ter
plaatse genaamd de Straet.
folio 56. 28-06-1706: Jan Wolffs Franck, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Jan Slootmakers,
schepenen te Helmond de somme van 150 gl. doorgehaald.
folio 56 verso. 20-07-1706: De heer en mr. Anthoni Molemaecker, treed op voor Albert vanden Burghgraeff
smit, gewoond hebbende alhier tegenwoordig wonende te Beec kerstaij voor notaris notaris Dirck Deckers
binnen Helmont op den 26-06-1706. Verkopen aan Gerrit Janssen Smit, wonende te Erp, de huijsinge en de
erven van Albert vanden Burghgraeff gelegen in de Veestraet.
folio 57. 20-07-1706: Maria van Dinter wed. van Jacques Meusnies treed mede op haar dochters Leonore en
Maria Meusnies. Verder met George Bellegarde man van de voor. Leonora Meusnies. Verkopen aan sr. Gevert
Verbeeck en HendrickDircx Houbraken een derde part van 14 lop. teullant gelegen te Aerle ter plaats genaamd
Valckendijck. Hen aangekomen bij versterf van haar oom de heer Paulus Conincx in zijn leven pastoor te
Sammel.
folio 57 verso. 16-10-1706: Wij Matthijs vander Laeck en Abraham Clercx, schepenen te Helmondt, dat voor
ons is gestaan Jan vander Cruijs, wonende te Ommelen onder Asten. Welken verklaren dat de koop gepasseert
voor schepenen van Arle ten behoeven van mr. Dirck van Wijst, wonende te Arle, volgens brief van 09-04-1699.
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folio 58 verso. 05-01-1707: Wij Jan Ariaens van Helmondt en Matthijs van der Laeck, schepenen te Helmond,
dat voor ons is gekomen sr. Quirinus Bosmans, wonende alhier hij heeft vertoont een obligatie voor notaris
Dirck Deckers op 11-12-1706. Op heden 11-12-1706 compareerde voor mij Dirck Deckers, juffr. Geertuij van
Hoof wed. sr. Lucas de Haes. Bekennen schuldig te zijn aan Quirinus Bosmans een somme van 1000 carolus gl.
folio 61 verso. 06-01-1707: Cornelis Willem Fijten, wonende te Mierlo, verkoopt aan Gerrit Thomas van Mierlo
1/6 part van een huijs, hoff en aengelach, op den Heuvel gelegen. Als last 11 st. 1 ort en 5 duijte cijns.
folio 62. 08-01-1707: Marten, Wouter, Willem en Jan Hendricx, Jan Brustens, man van Alegonda dochter van
Hendricx Aerts, Anthoni Peters van Bijnderen, Maerten Sijmons van Bocxtel voogd van Willem Hendricx
Raijmaeckers over Maria en Hendrick Aert Vossch, allen kinderen en kints kinderen van Hendrick Aert Faessen
en Jenne, van dato de 11-01-1703, verkopen aan Willem Hendrick Raijmaeckers, man van Levijn Hendrick de
dochter van Hendrick Aert Faessen, een huijs, schuur en aengelagh opt Hoogheijndt, EZ. Godaert Voet, AZ.
straet.
folio 62 verso. 08-01-1707: Levijn Hendrick die mede een dochter was van Hendrick Aert Faessen en Jenneke
zijn huijsvrouw voor een zevende part in een huijs, schuer en aangelag gelegen op het Hoogh eijndt.
folio 63. 08-01-1707: Marten Hendricx, Wouter Hendricx, Jan Hendricx, Willem Hendricx Faessen, Willem
Hendricx Raijmakers, man van Levrijns Faessen en Antoni Peters van Bijnderen en Willem Hendricx
Raijmakers voogden en Maerten Simons van Bocxtel als geassumeerde voogd over Mari en Hendrick de
onmondige kinderen van Aert Hendrick Aert Vasch en Elisabet zijn huijsvrouw. Alle erfgenamen van Hendrick
Aert Faessen en Jenneke zijn huijsvrouw. Maken een testament van dato 11-01-1703. Jan Ambrosius man van
Allegonda dochter van Hendrick Aert Faessen, een huijs, hof en aangelag te Mierlo ter plaatse genaamd het
Broecx.
folio 63 verso. 05-02-1707: Hendrick van der Meulen, wonende te Arle Rixtel, bekend schuldig te zijn aan
Thomas Bisschoppen een somme van 500 gl.
folio 64. 22-02-1707: Francis Dirck Peters van Weert, Dirck Merrevoort een huijs en hof gelegen aan de
Bijnderse poorte alhier.
foilo 64 verso. 01-03-1707: Jan Willems Verberne, verkoopt aan Michiel Dircx een hooijvelt gelegen in
gemeene beemde alhier.
folio 65. 21-03-1707: Luijcas Willems des Meusche, wonende te Erp, verkoopt aan Laurens Goorts, wonende te
Arle, een groes of landt.
folio 65 verso. 26-03-1707: Dirck Deckers, deurwaarder, verkoopt aan Anthonij Molemakers, een huijs, hoff en
aengelach, in De Hage, toebehoort hebbende aan de weduwe Lucas de Haes.
folio 66 verso. 26-03-1707: Den voorn. deurwaarde, verkoopt aan mr. Anthonij Molemaeckers een huijs,
achterhuijs met den hof, gelegen in de Veestraet. Toebehoort hebbende aan de wed. sr. Lucas de Haes.
folio 67. 26-03-1707: Den voorn. deurwaarde, verkoopt aan mr. Anthonij Molemaecker, twee akkers gelegen op
het Hoogheijnde.
folio 67. 28-03-1707: Den voorn. deurwaarde, verkoopt aan Thomas Bisschoppen, wonende alhier een camp
genaamd heer Simons camp.
folio 67 verso. 28-03-1707: : Den voorn. deurwaarde, verkoopt aan Jan Matthijs Coolen, wonende alhier een
huijs of brouwereij gelegen aan de steenenbrugh. Met ketel, brouw kuijp, koelbact 2 handt ketels.
folio 67 verso. 28-03-1707: : Den voorn. deurwaarde, verkoopt aan heer Albertus Brielins, schout alhier een
huijsken met hof gelegen op de Corten steenwegh.
folio 68. 28-03-1707: De heer Atberus Brielins, verkoopt aan Willem van Oeckel een huijsken met hof gelegen
op de Corten steenwegh.
folio 68. 28-03-1707: Jacobus Hendricx en Jan Hendrickx, broers verkopen aan Dilis van der Linden, een stuk
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teullant gelegen onder Stiphout, ter plaatse genaamd Scheperkens hoff.
folio 68 verso. 02-04-1707: De heer Godefrdus Verbeeck, wonende te Arle, uit krachte vanprocuratie voor
schepenen van Waelwijck. Compareerde voor ons Simon de Gester en Joan Caspar Piscator schepenen van
Waelwijck, de eerwaarde heer Anthonis van den Hove pater in het klooster van Nasaret alhier. Verkopen vaste
goederen gelegen te Breugel, aan Lambert Jaspers wonende te Breugel.
folio 69 verso. 05-05-1707: Claes Huijbers, wonende te Erp, verkoopt aan Jan Aert Jan Lambers, ook wonende
aldaar, een groes en teullandt.
folio 70. 10-04-1707: Jan de Mol Becx, wonende alhier verkoopt aan Dirck Adams van Eudonck, een hof
gelegen achter de Meij.
folio 70 verso. 19-04-1707: Wij Matthijs van der Laeck en Abraham Clecx, schepenen van Helmondt, dat voor
hen is gekomen Dirck Deckers, die optreed voor Gabriel Dormans, wonende te Venroij lande van Kessel. Op
heden 28-2-1707 compareerde voor mij Dirck Deckers. Bekend schuldig te zijn aan Gabriel Dormans, wonende
te Venroij, een somme van 200 carolus gl.
folio 71 verso. Dirck Deckers deurwaarder, verkoopt aan Hendrik Jan mulders.
folio 71 verso. 21-04-1707: Dirck Deckers deurwaarder, treed op voor Isabella van der Putten de huijsvrouw van
Laurens Espendonck.
folio 72. 21-04-1707: Den voorn. deurwaarder, vermits niemandt een stuijver boode voor het huijs en hoff
gelegen alhier in de Kerckstraet, verkocht op den 14-06-1706. het huijs van Espendonck.
folio 72 verso. 23-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Anthoni Janssen Ceunen, wonende alhier een
acker in de Middelcamp gelegen.
folio 73. 23-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan heer Albert Brielins, schout alhier. Een beemt
neffen de Goorgraeff in de Hilbeemden.
folio 73 verso. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan heer Piter de Cort drossart te Vlierden en
Mierloo ect. ten behoeven van de kinderen Laurens van Espendonck, een huijsinge en hoff staande en gelegen in
de Veestraet.
folio 73 verso. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan ten behoeven voors. Een perceel landt
gelegen in de Hage.
folio 74. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan ten behoeven voors. Een beemtje groes en landt
gelegen in de Hage.
folio 74 verso. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan voors. een acker genaamd het Reule gelegen
te Beeck.
folio 74 verso. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan voors. een huijs, hoff en erffenisse gelegen
aan de Beeckse heijde.
folio 75. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan voors. een teullandt genaamd Jan de Raesen hoff,
gelegen aan de Broeckstraat te Beeck.
folio 75. 27-04-1707: 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan voorn. een rente van 15 vaten rogge
uijt een huijs, hof en erfenissen gelegen aan de Beeckse heijde.
folio 75 verso. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan voors. een rente van 6 vaten rogge.
folio 75 verso. 27-04-1707: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Piter de Cort drossart te Vlierden en
Mierloo ect. een beemt in de gemeene Hilbeemden.
folio 76. 30-04-1706: Dirck Gerrits van Cauwenbergh, wonende te Arle Rixtel, treed op voor juffr. Isabella van
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Dinteren dochter van wijlen heer Francis van Dinteren, in zijn leven drossart van Beringen Tessenderloo en
lande van Ham. Op heden den 16-07-1704 compareerde voor ons Wilhelmus Boonen en Ant: Verdonck
schepenen van Tessenderloo in het graafschap van Loon. De eerwaarde juffr. Isabella van Dinteren dochter van
wijlen heer Francis van Dinteren. Geassiteerd met sr. Arnoldus Kievits, over 14 lop. lant gelegen te Aerle,
gekomen haar oudt oom Paulus Conincx.
folio 77. 08-06-1707: De heer Judocus Justus Verbeeck, heeft uit krachte van procuratie hem gegeven op
30-04-1707 bij me vrouw Mechtildis geb. baronesse van Wijnberge. Wij Meghtildis geboren baronesse van
Wijnberge, vrouwe van Ravenschoot geassisteert met heer Lomis Franciscus van Ravenschoot, verkopen aan
Gerrit Jan Hendrick Goossens, wonende te Arle Rixtel, een teullant gelegen op Valckendijck.
folio 78. 08-06-1707: Gerrit Jan Hendrick Goossens, wij Meghtildis geboren baronesse van Wijnberge, vrouwe
van Ravenschoot geassisteert met heer Lomis Franciscus van Ravenschoot, verkopen aan Judocus Justus
Verbeeck, wonende te Aerle Rixtel een stuk lant gelegen in de Helle camp.
folio 79. 10-06-1707: Francis Thomas Maes, wonende te Lieshoudt, als een huwelijk gehad hebbende met wijlen
Maria Wouters. Verklaren uijt krachte voor schepenen te Lieshoudt den 15-04-1704, ten behoeven van twee
voor kinderen verwekt bij Maria Wouters.
folio 80. 25-06-1707: Jonker Johan Baptist Cleijmans, treed op voor zijn zuster en broeders aan gaanden
03-03-1703 voor schepenen te Turnhout. Verkopen aan Jan Dircx, borger deze stadt, een vierde part uit een
beemt gelegen in de gemeene beemden
folio 80 verso. 25-06-1707: Den selve heer, verkoopt aan Arnoldus Leemans, wonende alhier, een beemt.
folio 80 verso. 25-06-1707: Den selve heer verkoper, verkoopt aan Jan Cornelis Vogels, een perceel genaamd
den hoijdries.
folio 81. 25-06-1707: Den selve heer verkoper, verkoopt aan Jan Dirckx, wonende alhier een perceel landt
genaamd het Loijer gelegen op de rivier de Aa.
folio 81. 25-06-1707: Den selve heer verkoper, verkoopt aan Hendrick van den Broeck, wonende alhier een
perceel landt in de Middelclamp.
folio 81 verso. 25-06-1707: Den selve heer verkoper, verkoopt aan Thomas Bisschoppen, wonende alhier. Een
perceel landts genaamd de Schalcx camp.
folio 82. 30-06-1707: Abraham Verduijseldonck, man van Jenneken Verhees, Anthonij Cauwenbergh man Maria
Verhees, Adriaen van Bocxtel weduwnaer van Christina Verhees, Marten Bisschoppen als voogd van Anna
Maria en Josijna van Bocxtel onmondige kinderen van Adriaen van Bocxtel verwekt bij Christina Verhees, Anna
en Catharina Verhees, allen kinderen en kints kinderen van wijlen Andries Verhees en Anna Peter Gulte. 1 e lot
krijgt Anna Maria en Josijna van Boxtel, een huijs gelegen in de Meijstraet. 2 e lot en 3e lot Abraham
Verdeuseldonck en Anthonij Cauwenberg een huijs op het Hoogheijnd. 4e en 5e lot krijgt Anna en Catharina
Verhees, een huijs en aengelach, opt Hoogheijndt, in gebruik door Marten Goorts. EZ. Marten Bisschoppen, AZ.
kinderen Matthijs vande Vorst, BE. de straet.
folio 83 verso. 15-06-1707: Coenjaert vanden Bosch verkoopt aan Ida Cauwenbergh en Joanna Clercx een huijs,
hoff en aengelach opt Hoogheijnd, EZ. Nicolaes Valckenier, AZ. de lange gemeene straet, streckende agter
erffenisse Quirinus Bosmans tot voor aenden straet off de rivier de Aa. Als last 2 gl. aan geestelijke pagt.
folio 84 verso. 02-07-1707: Theunis Gerrits Wassenbergh, wonende te Gemert, verkoopt aan Jasper Aerts,
wonende te Erp een stuk hoijlandt genaamd Steeckenburgh, gelegen te Erp.
folio 85. 16-07-1707: Willem Peter Vreijnsen van den Bergh, wonende op de Boerdonck onder Erp. Bekend
schuldig te zijn aan Huijbert Dircx en Jan Dircx broers, een somme 400 gl. doorgehaald.
folio 85. 16-07-1707: Willem Peter Vreijnsen van den Bergh, wonende op de Boerdonck onder Erp. Verkoopt
aan Dirck Janssen van Osch, een hoijvelt genaamt het Smits beemt gelegen te Erp.
folio 85 verso. 16-07-1707: Paulus Brouwers, Dirck Thomas Maes en Hendrick vanden Meulen, hebben uit
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krachte van pocuratie gepasseert op 03-06-1707, voor schepenen van Arle Rixtel bij Dirck Gerrits van
Cauwenbergh man van Anneken Willem Swinckels, Seger van den Kerckhoff man van Maria Willem Swinckels
den voorn. Paulus Brouwers als vaderlijke momboir van Heijlken dochter van Willem Swinckels mede voor
twee onmondige kinderen Dirck en Catharina Brouwers, Willem Swinckels en Dirck Thomas Maes man van
Geertruij Houts, Hendrick Willems van den Meulen man van Jenneken Houts, Peter Huijbers man van Margareta
Houts. Allen kinderen en erfgenamen van Dirck Michiel Houts en Jenneken Janssen van Berghlaer. Verkopen
aan Willem Peter Vreijnsse van den Bergh, een huijs, schuer met hof en aangelag. Gelegen te Erp ter plaatse
genaamd Boerdonck.
folio 87. 18-07-1707: Jacobus Toebarts man van Catharina van Kilsdonck, Nicolaes van Kilsdonck.
Kinderen en erfgenamen Claessen van Kilsdonck en Hendrina van den Boogart, in haar leven echte lieden.
Verkopen aan sr. Lambert van den Boogart, een rente brief van 90 gl.
folio 88. 25-07-1707: Peter Matthijssen van der Vorst, Lindert Matthijssen van der Vorst, Aert Linders vander
Sande, man van Cathalijn Matthijssen van der Vorst, Dirck vande Wijst, en genoemde Peter Matthijssen van der
Vorst, als voogden van kinderen Jan, Barbara en Catharina Matthijssen van der Vorst, verwekt bij Hendrina
Schenckels, allen erfgenamen van wijlen Mathijs Stevens vander Vorst en Jenneke Linders. 1 e lot krijgen Jan,
Barbara en Catharina van der Vorst, een huijs, hoff, schuur, op het Bijnders eijnde, EZ. Jan Ceunen, AZ. Evert
Michiels, EE. Guilliam Brummers. Als last aan geestelijke 7 gl. 10 st. 2e lot krijgt Peter Matthijssen van den
Vorst een dries gelegen op Bijnders eijnde. 3e lot gaat naar Aert Linders vander Sanden, een huijs, hoff en
aengelach in de Heijstraet gelegen. 4e lot krijgt Lindert Matthijssen van der Vorst een obigatie van 200 gl.
folio 89 verso. 30-07-1707: Dirck Deckers, deurwaarder heeft verkocht aan Jan Hendrick Sanders een half huijs
gelegen in de Kerckstaet, toebehoort hebbende aan Hendrick Hend: Sanders.
folio 90. 30-07-1707: Den voorn. deurwaarder verkoopt aan Cornelis Clomp een beemtje groes en landt gelegen
in de Haege.
folio 90 verso. 12-08-1707: Johan, Andries, Maria Anna de kinderen van wijlen Peter vanden Grootenacker,
Joris Ormij de Marqielij, man van Maria Elisabeth vanden Grootenacker dochter van de voors., Peter vanden
Grootenacker. 1e lot huijs, genaamd Ostende, met schuur, boogart, hoff en groesland. Item een huijs en hoff in de
Veestraet. item 2 huijskens met een driesken, tegen over het Gasthuijs, bewoond door Marcelis Bellen en
Anthonij van Bijnderen. 2e lot een huijs met alle de weijde gelegen te op Mierloo Hout. 3 e lot een huijs gelegen
op de Merckt, neven de Kerckschuur daar Marten Delissen gewoond heeft. 4e lot een huijs, stal en hofken
gelegen aan de Merckt, bewoond bij Quirinus Bosmans. Item het huijs en hofken daar achter gelegen aan de
Marckt genaamd de Valck. Item het huijs achterhuijs gelegen in de Kerckstraet, bewoond door Claes de
Berckers. Item het huijs, hoff en driesken op het Hoogheijnde, gekomen van Antonij van Rooij, bewoond
door Peter Hendricx vande Eijken.
folio 95. 28-08-1707: Maria van Hees treedt op voor haar man Gillis Grimmege en voor Matthijs Bernarts, man
van Hendrina van Hees, de erfgenamen van wijlen haar moeder Jenneken Aert Goben weduwe van Jan Janssen
van Hees verkoopt aan Cornelis Willem Somers een huijs en hoff opt Hoogheijnde.
folio 95 verso. 15-09-1707: Hendrick van Deursse, wonende te Stiphout, verkoopt aan Dilis van der Linden een
huijs en aangelag gelegen aan Cleijn eijnd. Alle gelegen onder Stiphout.
folio 96. 17-09-1707: Adriaen Janssen Campers, wonende alhier verkoopt aan mr. Cornelis van Deurne een
beemt gelegen in de Beddedungen.
folio 96 verso. 18-09-1707: Thomas Adriaens, wonende te Stiphout verkoopt aan Goort Goorts ook wonende
aldaar. Een stuk nieuwlandt gelegen te Stiphout.
folio 97. 29-09-1707: Jan Delissen, wonende te Erp. Verkoopt aan Dielis Jan Lambers ook wonende te Erp, een
perceel teullandt gelegen ter plaatse de Heesbraeck onder Erp.
folio 97 verso. 29-09-1707: Hendrick van der Lee, wonende te Gemert. Verkoopt aan Anna Maria en Josina van
Bocxtel dochters van Adriaen van Bocxtel en wijlen zijn eerste huijsvrouw Christina Verhees. Zijn part uit een
obligatie van 1100 gl.
folio 98. 30-09-1707: De heer Johan Adriaen van Beth, wonende te Eijndhoven, verkoopt aan Jan Delis,
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wonende te Mierloo een huijs met aangelag gelegen op Meervoirt onder Mierloo.
folio 99. 01-10-1707: Dirck Driessen van Duijnhoven, wonende te Stiphout bekend schuldig te zijn aan sr.
Godert Voet een somme van 600 gl. doorgehaald.
folio 99 verso. 02-10-1707: Hendrick Driessen van Duijnhoven, wonende te Stiphout bekend schuldig te zijn
aan Jan Adams van Deurssen een somme van 200 gl. doorgehaald.
folio 100. 02-10-1707: Hendrick Driessen van Duijnhoven, wonende te Stiphout bekend schuldig te zijn aan
Peter Adams wonende te Gerwen een somme van 200 gl. doorgehaald.
folio 100 verso. 03-10-1707: De heer Johan Adriaen van Beth, verkoopt aan Hendrick Driessen van
Duijnhoven, wonende te Stiphout, een huijs, hof en aangelag op het Cleijn eijndt te Stiphout.
folio 101 verso. 03-10-1707: De heer Johan Adriaen van Beth, verkoopt aan Dirck Driessen van Duijnhoven,
wonende te Stiphout. Een huijs, hof en aangelag gelegen te Stiphout neven de Pastorij, dat jaren lang in gebruik
is geweest door Peter Goorts van Duijnhoven.
folio 103. 03-10-1707: Joris Ormij de Marqueli, man van Maria Elisabeth van den Grootenacker, verkoopt aan
sr. Godert Voet een rente van 30 gl.
folio 104. 20-10-1707: Wij mr. Philip Johan du Rieu en Willem van Ommeren, schepenen van Helmondt. Dat
voor ons gekomen is Dilis vanden Linden, wonende te Stiphout. Op 15-09-1707 hadde verkocht een huijs en
aangelag gelegen op het Cleijn eijnde.
folio 104 verso. 22-10-1707: Compareerde voor Hendrick Herincx en Piter de Cort, schepenen te Helmondt.
Marcelis Peter Joosten man van Heijlken dochter van Udo Lambers zijn huijsvrouw, Verklaren dat de voorn.
Heijlken nader van bloede is aan Jenneken haar zuster zaliger gewezen huijsvrouw Hendrick van Deussen,
wonende te Stiphout. Als Dielis van der Linden schepen van Stiphout. Vernaderen een huijsinge en goederen
gelegen onder Stiphout gelegen als Hendrick van Deurssen voorn. in gebruik was.
folio 105 verso. 25-10-1707: Marcelis Peter Joosten man van Heijlken dochter van Udo Lambers zijn
huijsvrouw. Voor schepenen 15-09-1707 gepasseert de somme van 150 gl. uit een een huijs en aangelag groot 1
lop. 40 roeden gelegen aan het Cleijneijnd, te Stiphoudt.
folio 106. 19-11-1707: De heer Judocus Justus Verbeeck, man van juffr. Maria van Houtert, wonende te Arle
Rixtel. Verkoopt aan Peter Jan Hendricx, wonende Breugen. Een somme van 100 gl. ten laste van corpus van
Breugel.
folio 106 verso. 24-11-1707: Marcelis Peter Joosten man van Heijlken dochter van Udo Lambers zijn
huijsvrouw. Gaat over vernadering.
folio 107. 30-11-1707: Dirck Evers, wonende te Deurne. Verkoopt aan Arnoldus Leemans, wonende alhier een
hoijvelt.
folio 107 verso. Wij Hendrick Herincx en Jan van Brussel, schepenen alhier, voor hen gekomen sr. Dirck
Deckers, treed op voor Johan Charel de Latoer, rentmeester van heer Adam van Raeph heer van Westmerbeeck.
Heeft vertoond een huurcedulle.
folio 107 verso. 11-12-1707: Compareerde voor mij openbaar notaris, Maria wed. Jan van Baeckel verklaren hier
aangenaam te hebben van Hoogh Ed. wel Geb. Adam van Baexen heer van Westerbeeck Blouhuijs ect. zijn
hoogh Ed. hoeve gelegen onder Baeckel genaamt het Brouwhuijs, een pacht kontrakt.
folio 109 verso. 29-12-1707: Cornelis Adriaens Decker, wonende op het Hout, genaamd Helmer Hout. Bekend
schuldig te zijn Willem Hend: Raeijmakers, wonende op het Hout, een somme van 100 gl.
folio 110. 30-01-1708: Jan Lambers van Duppen en Peter Lambers van Duppen, mitsgaders Martinus van der
Laeck man van Mechel van Duppen. Alle erfgenamen van Lambert Janssen van Duppen en Jenneken Janssen
van Geldrop zijn huijsvrouw. Verkopen aan Frans Janssen van Geldrop, wonende alhier, een huijsen hoff. Belast
met een chijns van 5 duijten in het boeck van den heer van Helmondt.
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folio 110 verso. 09-02-1708: Dirck Hendrick Roijackers, weduwnaar van handersken Josephs zijn gewezen
huijsvrouw, wonende te Beeck. Heeft uit krachte van volmacht en procuratie bij zijn kinderen, gepasseert van
schepenen van Beeck bij Arle op 16-01-1706. Verkoopt aan de wed. Lucas Gerrits, wonende op de Beekse
Donck, een perceel teullandt gelegen te Beeck, genaamd het Waelshoff.
folio 111. 14-02-1708: Lambert Hendricx van Woensel, wonende alhier weduwnaar van Maria Jan Sanders, als
togte naar van een half huijsinge en hoff gelegen op de Wiel. Verkoopt aan Ida dochter van Willem Martens van
Hoeck, verwekt bij Jenneken.
folio 112. 15-03-1708: Isaacq Oucoop, deurwaarde heeft uit krachte van sr. Herman Cremers, als collecteur der
verpondingen. Verkopen aan Dirck Gerrits van Cauwenbergh, wonenden te Arle een afgebrandt huijs plaats,
gelegen op de Cortensteenwegh.
111A. 07-04-1708: Dirck Deckers, deurwaarder, verkoopt aan Goort Janssen van Mierloo een huijs en hoff
gelegen in de Bijnderstraet.
folio 112A 07-04-1708: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Matthijs Linders van der Vorst, een half huijs en
hoff gelegen aan de plaats op de Wiel.
folio 112 verso. 13-04-1708: De erfgenamen van wijlen sr. Dirck van Oldenzee, verkopen aan Anthonij Janssen
Ceunen, een hof plaats gelegen op het Bijnders eijndt.
folio 113. 14-04-1708: Maria Coolen wed. van mr. Jan van Bocxtel. Bekend schuldig te zijn sr. Johan Wolffs
Winkel coopman wonende s’ Bossche een somme van 150 gl.
folio 113 verso. 21-04-1708: Dick Gerrits van Cauwenbergh, wonenden te Arle Rixtel. Verkoopt aan Melchior
Luijcas van Bracht, zijn zwagen een afgebrand huijs gelegen op de Corte steenwegh.
folio 114. 24-04-1708: Reijnder Gielens van der Linde en Maria Gielens van de Linde wed. van Hend: Claes
Thonis wonende te Lieshoudt. Verkoopt aan Dirck van Cauwenberg als momboir van de onmondige kinderen
Paulus Brouwers, met name Dirck en Catharina Brouwers. Een ackerlant genaemt de Torfdonck.
folio 114 verso. 14-05-1708: Leendert Claessen, wonende te Gemert verkoopt aan Cornelis Peters, wonende
Boerdonck onder Erp. Een vierde part uit een huijs gelegen te Erp.
folio 115. 15-05-1708: Huijbert van Brussel cum suis gewesen borgemeester deze stadt van bamis 1704 tot 1705,
verkoopt aan acker op de Meulentoorn.
folio 115 verso. 11-07-1708: De heer Johan Adriaen van Beth, verkoopt aan Goort Janssen van Mierloo ten
behoeven van Jenneke Dircx zijn tegenwoordige huijsvrouw. Een perceel beemts gelegen in de Weert.
folio 116 verso. 11-07-1708: Maijken Hendrick Martens wed. van Joorden Leenders van Bracht, verkoopt aan
Francis Janssen Cuijpers, wonende alhier een huijs en hof gelegen op het Bijnders eijnd. Als last 15 duijten in
boeck heer van Helmond.
folio 117. 01-08-1708: Maijken wed. van Jan Raessen, Jan Jansse Raessen treed mede op voor haar zwager
Lodewijck Joost Meijssen man van Dina Jan Raessen met haar zuster Barbara Janssen Raessen, mitsgader
Anthonij Dilissen van Hees, als huurder van het huijs nader gemoemde. Verkopen aan Mathijs Linders van den
Vorst een helft van de ganck.
folio 117 verso. 24-08-1708: Dirck Deckers deurwaarder, verkoopt ten behoeven van Joseph van Riell, wonende
alhier en coopman, een huijs en hoff gelegen buijten de Ameijde poorte.
folio 118 verso. 25-08-1708: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan Arnoldus Leemans, wonende alhier een half
huijs en hof gelegen in de Kerckstraet.
folio 118 verso. 24-09-1708: Isaacq Oucoop, deurwaarde, verkoopt aan Anthonij Molemakers twee stukken lant
gelegen op Hausdonck.

11

folio 119 verso. 24-09-1708: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Thomas Bisschoppen, wonende alhier.
doorgehaald.
folio 119 verso. 25-08-1708: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan heer Pieter de Cort, drossart van Mierloo en
Vlierden een huijs en hoff gelegen in de Veestraet.
folio 120. 24-10-1708: Dirck Rooijackers, weduwnaar van Hendricxken Josephs, verkoopt aan Leender
Schoone. Een goesvelt genaamde de Mortel gelegen te Ginderdoor onder Lieshoudt.
folio 120 verso. 12-11-1708: Dirck Hendrickx, wonende te Dommelen verkoopt aan Dilis van der Linden,
wonende te Stiphoudt. Een perceel teul en groes landt.
folio 121 verso. 20-12-1708: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Marcelis Peter Joosten man van Heijlke
dochter van Lambers. Over de huijsinge en goederen onder Stiphoudt gelegen als door Hendrick van Deurssen
met zijn huijsvrouw bewoond werd.
folio 122. 20-12-1708: Gijsbert Leemans, wonende alhier, treed mede op voor Jan, Lijsbeth, Margriet en
Anneken Leemans. Verkopen aan zijn broer Arnoldus Leemans een huijs en erve gelegen in de Veestraet.
folio 122 verso. 31-12-1708: De heer en mr. Anthonij Molemakers, advocaat, wonende alhier verkoopt aan
Thomas Bisschoppen een huijs, achterhuijs met hof gelegen in de Veestraet. Toehoord hebbende de wed. Lucas
de Haes.
folio 123. De heer Franciscus Cinch wonende te Gulpen, lande van Overmase, mede voor zijn broers en zuster.
Verkoopt aan Thomas Bisschoppen een stuk teullant gelegen in de Haege.
folio 123 verso. 09-02-1709: Willem Jacob Martens, verkoopt aan Anthonij Janssen Ceunen, een ½ huijs, aan het
Bijnders eijnd, de andere ½ behoort aan Anthonij Dielissen van Hees.
folio 124. 11-02-1709: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Anthonij Delissen van Hees, verklaard dat hij
nader van bloede is als Willem Jacob Martens. Man van Barbara Dilissen van Hees, vernadert een half huijs en
hof gelegen op het Bijnderseijnd.
folio 124 verso. 26-02-1709: Claes Huijbert van de Weijgart, wonende te Erp, verkoopt aan Dilis van der Linde
mede wonende te Erp. Een huijs off huijsplaats ter plaatse genaamd het Oude velt, gelegen te Erp.
folio 126. 05-03-1709: Peter Janssen Verhallen en Jan Jacobs van Deurssen, wonende alhier, verkopen aan
Anthonij Janssen Ceunen tegenwoordig armen meester alhier. Een hoijlandt gelegen te Helmondt ter plaatse
genaamd de Hage.
folio 126 verso. 15-03-1709: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Peter Arnoldus, Maria Catarina,
Johanna en Helena van Oldezee, de kinderen van wijlen sr. Dirck van Oldezee en Anna Catharina van Flodrop,
maken een deling. 1 e lot aan Peter van Oldenzee het huijs genaams de Ploegh, gelegen in de Veestraet. 2 e lot aan
Arrnoldus van Aldenzee, een huijs, hoff, achterhuijs en stallinge gelegen buijten de Hoogheijndse poort. 3 e lot
gaat naar Maria Catharina van Oldenzee alle goederen die gekomen zijn van Michiel Huijbers in zijn leven
president van Stiphoudt. 4 e lot krijgt Johanna Helena van Oldenzee het goet op het Bijstervelt gelegen,
tegenwoordig in gebruik hebben Anthonij Peters.
folio 129 verso. 09-04-1709: Johannes Overhof, wonende Asten bekend schuldig te zijn aan Philips Peters mede
wonende te Asten. Een somme van 100 gl.
folio 130. 18-04-1709: Mechel van Tright, Maria van Tright de wed. van Peter van Eventuijn, Zacharias van
Tright, Peter van Tright, Jan van Tright, alle wonenden te Helmondt. De erfgenamen van wijlen Willem van
Tright, zich mede sterk maken voor Zacharias en Peter van Tright mede sterk maken voor Catharina van Tright
wed. van heer Abraham Vester, mede dochter van voorn. Willem van Tright. Verkopen aan Hendrick van den
Broeck, haar zwager een huijs en hoff gelegen in de Kerckstraet.
folio 130 verso. 01-06-1709: Hendrick Gerrit Schepers, wonende te Erp, verkopen aan Corstiaen Jan Vrijnssen
zijn schoonzoon, wonende te Erp. Een hoijvelt gelegen te Erp ter plaatse genaamd inden Hoeck.
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folio 131. 01-06-1709: Wij Hendrick Herincx en Jan van Brussel schepenen alhier. Dat voor hen gestaan heeft
sr. Adriaen van den Ven, coopman, wonende te s Bosch, man van juffr. Anna de Beer. Verklaren nader van
bloede te zijn als wijlen de heer Hendricus de Boer en zijn huijsvrouw, verklaren een te wesen een achter zuster
kindt en zulks een nichten Dominicus van Nunen bij hen gedaan op de 31-05-1701 gedaan door de voster te
Eijndhoven aan juffr. de wed. en boedelhoutster van den voorn. Hendricus van den Boer. Een clamp landts
gelegen te Tongelre.
folio 132 verso. 08-06-1709: Willemijn Coolen wed. van sr. Joost de Bercker, wonende te Baeckel. Verkopen
aan sr. Johan Coolen, wonende alhier een hoeve genaamd de Rijpelbergh gelegen onder Baeckel, bestaande uit
huijs, hoff, schuer, landereijen, hoijvelden, eeusels, heijvelden. Tegenwoordig in gebruik Peter Isbouts.
folio 133 verso. 06-07-1709: Marten Peter Ottho van Asten, wonende alhier man van Lijsken dochter van Peter
Ceelen. Verkopen aan Bastiaen Hermen Manders, wonende te Baeckel, een teullandt gelegen onder Baeckel ter
plaatse genaamd Kerckeijnd.
folio 134. 18-07-1709: Isaacq Oucoop, deurwaarder, en Hermen Cremers als collecteur van verpondingen,
verkopen aan Hermen Cremers een clampken aan de meulen.
folio 134 verso. 18-07-1709: Den voorn. deurwaarder verkoopt aan Hermen Cremers een acker aan de
Meulentoren.
folio 134 verso. 18-07-1709: Den voorn. deurwaarder verkoopt aan Arnoldus Leemans, een huijs en aangelag,
staande op naam van Evert Michiels op het Bijnders eijnd.
folio 135. 25-07-1709: Adriaen Corsten, wonende te Boeckel, in lande van Ravesteijn. Verkoopt aan Jan
Theunis Laurenssen, wonende te Erp, een hoijveltje gelegen te Erp.
folio 135 verso. 15-08-1709: Jan Lamberts, wonende te Erp, verkoopt aan Aert Hendrick Jan Aerts, wonende te
Erp een beemt genaamd den Otten beemt, gelegen achter den Bergh ter plaatse genaamd te Erp.
folio 136. 24-08-1709: Jan Janssen van Reest, wonende te Asten. Verkoopt aan Hendrick Jan Deijnen, wonende
te Asten, een teullande gelegen te Ommel.
folio 136 verso. 14-09-1709: Anthonij Janssen Ceunen, wonende alhier verkoopt aan heer en mr. Anthonij
Molemakers. Een stuk landt gelegen in Molenstraet.
folio 137. 26-09-1709: Hendrina Janssen heeft uit krachte procuratie aan haar gegeven en gepasseert op
24-09-1709 bij haar man Gerrit Meussen. Wij Gerraert Huijster gesubsitueert scholtis en Hendrick Tijssen
Deenen, Johan van Bree, schepenen te Bocxmeer, verklaren dat voor ons gecompareert is Gerit Meussen met
zijn huijsvrouw Hendrina Jans. Verkopen een perceeltje landt.
folio 137 verso. 09-10-1709: Abraham Verdeuseldonck, borgemeester te Helmondt, en Frensken wed. van
Joseph Verdeuseldonck. Verkopen aan Jan Cornelis Vogels, wonende alhier, een hoijvelt gelegen aan het Broeck
alhier.
folio 138. 23-11-1709: Jan Lambers van Duppen en Peter Lambers van Duppen, wonende alhier. Verder met
Martinus van der Laeck man van Mechelt Lambers van Duppen, de kinderen en erfgenamen Lambers van
Duppen. Verkopen aan Jan de Mol Becx, oudt borgemeester alhier, een hoffstadt gelegen op de Corte
steenwegh.
folio 138 verso. 10-12-1709: De heer Godefridus Verbeeck, wonende te Arle Rixtel. Verkopen aan mr. Judocus
Justus Verbeeck zijn broer mede wonende te Arle Rixtel, een teulandt gelegen op de Valckendijck.
folio 139. 19-12-1709: Hendrick Sanders, treed op voor Nicolaes Janssen van Aken, wonende te Haerlem, voor
notaris Dirck Deckers 29-01-1703 gepasseert. Verkopen aan Frans Adriaen Gerrits, wonende te Stiphoudt een
stuk land gelegen te Stiphoudt.
folio 139 verso. 08-01-1710: Lambert Jan Lambers, wonende te Erp. Verkoopt aan Aert Dirck Lambers zijn
kinds gedeelte. Bestaande uit groes en landt gelegen te Erp, genaamd in den Vaersen acker.
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folio 140. 11-01-1710: Joseph Janssen van Deventer, bekend schuldig te zijn aan Josina van Bocxtel een somme
van 65 gl.
folio 140 verso. 11-01-1710: Evert Ottho van Esch, wonende alhier, verkoopt aan juffr, Anna Verhees een huijs
achterhuijs en hoff gelegen in de Kerckstraet.
folio 141. 14-01-1710: Jan Aelbers van de Reeck, wonende alhier verkoopt aan Jacob Joost Berckers, wonende
alhier. Een huijs en dries gelegen op het Hoogheindt, tegenwoordig bewoond door Willem Jansen van Deurssen.
folio 141 verso. 03-02-1710: Peter Peters Verdonschot, wonende te Lierop, bekend schuldig te zijn aan Jenneke
Hendricx, wonende te Mierloo.doorgehaald.
folio 142. 15-02-1710: Compareerde voor schepenen van Helmondt Jan Aelbers van de Reeck man Maria
Catharina vade Vorst en Jan Janssen van Geldrop man van Anna Barbara va den Vorts en Peter Matthijssen
van den Vorst, Dirck vanden Wijst als voogden van Joannes Nortbertus van den Vorst. Alle kinderen van wijlen
Matthijs Matthijssen van den Vorst en Hendrina Schenckels. 1 e lot krijgt Jan Aelbers van den Reeck een huijs,
hoff en dries op het Hoogheijnde buiten dese stadt gelegen, tegenwoordig bewoont door Willem Janssen van
Deurssen. Item nog een huijs, achter huijs en hoff gelegen in de Kerckstraet gekomen van Willem van
Housdonck. Verder krijgt Jan Aelbers, 4 tinne schotele, 1 waterpot, 1 vijsel, 1 kopere ketel, 1 ijsere pottje, 1
hanghijsere, 1 veeghborstel, 1 stucke kist, 2 paar en 1 halff slaeplaecken, 1 half dozijn servetten, 1 taeffelaecken,
2 paer oorfluwijnen, 2 bedde, 2 sartsen, 2 hooftpeulue, 2 kussens, 3 getouwen. 2 e lot gaat naar Jan Janssen van
Geldrop, een huijs en hoff toebehoort hebbende Abraham Clercx. Verder krijgt Jan Janssen van Geldrop 4 tinne
schotelen, 1 peterbus, 1 soutvat, 1 beekeren, 2 kooperen kandelaers, 1 blaker, 1 coopere vuerpan, 3 paer
slaeplaeckens, 1 half dozijn servetten, 2 taeffellakens, 3 paer oorfluwijnen. 1 stucke kist, 1 bedde en
hooftpeuluw, 2 kussens, 2 gardijne met 1 voorloop, 1 sargie, 3 getouwe. 3 e lot krijgt Joannes Norbertus van der
Vorst een huijs, hoff gelegen op de Merckt. ook krijgt hij 4 tinne schotelen, 1 tinne boter doos, 1 tinne mostert
podt, 1 koeijketel, 1 ijsere ketel, 1 hael, 3 paer slaeplaeckens, 1 half dozij servetten, 2 taeffellakens, 2 paer
oorfluwijnen, 1 kist met 1 kistje, 1 ton met 1 boterpot, 1 houte kas.
folio 146. 15-02-1710: Jan Aelbers van den Reeck en Jan Janssen van Geldop, als voogden over de
minder jarige zwager Jan Norbertus van der Vorst. Verkopen aan Hendrick Peter van der Vorst een huijs, hoff en
schuer gelegen op het Bijnders eijnde.
folio 146 verso. 24-02-1710: Jan Hendrick Jan Lambers, wonende te Erp. Bekend schuldig te zijn Hendrick
Welten, ook wonende te Erp. Een somme van 40 gl.
folio 147. 13-03-1710: Lambert Dielissen van Hees, treed mede op voor Willem Bertrams van Hees zijn broeder
zoon. Hendrick Janssen van Col man Anneken Dilissen van Hees, proprietarissen en Maijken Dircx van Hees,
verkopen aan den armen alhier een huijs, hoff staende en gelegen op het Bijnders eijnd.
folio 147 verso. 02-04-1710: Maria Jabeeck wed. van Quirinus Bosmans, geassiteerd met Jacob van den Broeck
en Johan Bosmans als momboiren van hare onmondige kinderen. Alegonda wed. van Jacobus Jabbeeck.
Verkopen aan heer Rudolpus Tijbos, coopman te s Bosch een rente van 62 gl. en 10 st.
folio 148. 02-04-1710: Sr. Judocus Voet, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan heer Johan van Leeuwen,
secretaris alhier een somme van 100 gl.
folio 149. 02-05-1710: De wed. Anthonij Fransen, wonende te Asten, verkoopt aan Matthijs Janssen Cuijpers,
wonende aldaar een groesvelt gelegen aldaar.
folio 149 verso. 02-05-1710: Voor schepenen te Helmondt Maria Cornelis Aert Smits wed. van Daniel Smits en
Peter Cornelis Aert Smits de kinderen en erfgenamen van Cornelis Aert Smits en Christina. 1 e lot gaat naar
Maria Cornelis Aert Smits wed. van Daniel Smits. Een huijs en hoff gelegen aan de Veesche poorte . 2 e lot krijgt
Peter Cornelis Aert Smits een beemt gelegen aan de watermolen.
folio 150 verso. Wilbert Hendrickx, wonende te Erp, bekend schuldig te zijn aan Dirk Janssen van Osch,
wonende Boerdonck onder Erp, een somme 150 gl.
folio 151. 23-05-1710: Wilhelmus van Grevenbroeck, wonende te St. Michiels Gestel als last hebbende van
Hoog Ed. Wel gebooren heere Johan Willem Lodewijck baron de Schenck de Midiggen, man van Wel Ed.
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vrouwe Catharina de Becx mede erffg. van Wel Ed. vrouwe Catharina de Cock donagiere van Wel Ed. jonker
Lambertus Becx. Verkopen aan Delis Bernarts, wonende alhier, een teullandt gelegen in de Molenstraet.
folio 151 verso. 07-06-1710: Cornelis Reijnders, wonende te Stiphoudt, verkoopt aan Arrnoldus Leemans,
wonende alhier. Een huijs en hoff met aangelegen landerijen gelegen te Stiphoudt.
folio 152. 26-07-1710: Isaacq Oucoop, deurwaarder, verkoopt in het openbaar wegens verpondingschulden aan
Cornelis Clomp, een huijs, dries en boomgart, groot 3 lopen 24 roeden, op Bijstervelt. Toebehoord hebbende aan
Jenneke Gerrit Becx weduwe van Goort Joost Poorters. Als last aan de Rentmeester 6 gl. 15 st.
folio152 verso 26-7-1710: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Lambert van der Elsen. Een huijs, achterhuijs
en hoff gelegen in de Bijnderstraet.
folio 152 verso. 26-07-1710: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan heer Johannes de Grootenacker, medecine
doctor, wonende alhier. De hoeve genaamd Brugge, bestaande uit 2 woningen, de een bewoont wordende Peter
Adriaens, gelegen te Deurne.
folio 153 verso. 26-07-1710: Gerrit Jan Goossens man van Maria Janssen van Collenbergh, wonende te Best
onder Oirschot. Verkopen aan mr. Jan Agenleck, coster en schoolmr. te Best, een groeslandt gelegen te Liempde
ter plaatse genaamd Looeijnde.
folio 154. 31-07-1710: Compareerde voor schepenen alhier, Claes Janssen van den Bosch. Verkoopt aan zijn
schoonmoeder Jenneken wed. van Jan Claessen van den Bosch, een gedeelte van een huijs, hoff en aangelag,
gelegen in de Bijnderstraet. Uit een zekere voorwaarde op den 21-07-1682 bij zijn vader zaliger en de voorn. zijn
schoonmoeder gepaseerd voor notaris Kets op den 09-01-1705.
folio 154 verso. 27-08-1710: Compareerde voor schepenen alhier, Maria Janssen Roefs wed. van Dirck Coolen,
geassiteerd met Joannes Lintermans haar momboir, beide wonende te Asten. Verkopen aan Joost Janssen Roefs,
haar broer, wonende te Nederweert, de helfte van een huijsinge met een cleijn huijsken daar neffen gelegen te
Asten.
folio 155. 11-10-1710: Thomas Dircx, wonende te Gemert, verkoopt aan wed. van Jan Huijbers, wonende te
Erp. Een teullandts gelegen te Erp.
folio 155 verso. 08-09-1710: Joost Antonis de smedt, wonende te Someren, verkoopt aan Willem Marten Broens,
wonende te Someren. Een stukske goes gelegen onder Slieven.
folio 156. 11-10-1710: Hendrick Martens vander Stroomen, wonende alhier, verkoopt aan Jacob Berckers,
wonende alhier een hoijlandt gelegen aan de Hoogh vonder.
folio 156 verso. 17-10-1710: De heer Cornelis van Heeswijck, wonende te s Bossche, treed op voor Ed. Geb.
heer Johan Willem Lodewijck de Schenck de Nideggen man van Ed. vrouwe Catharina de Becx als erfgenamen
van wel Ed. vrouw Catharina de Crock dowagiere als hij leefde van Ed. Joncker Lambertus Becx. Verkopen aan
sr. Willem van Gemert, coopman wonende s Bosch. Een renthe van 18 gl. jaarlijcx.
folio 157 verso. 20-10-1710: Maria Jabbeeck wed. van Quirinus Bosmans, geassiteerd met Jacob van den Broeck
en Johan Bosmans als momboirs van de 2 minderjarige kinderen. Verkopen aan Matthijs Linders van de Vorst,
een acker landt gelegen in de Ameijde straet.
folio 158. 25-10-1710: Peter Cornelis smits, wonende alhier, bekend schuldig te zijn aan Hermen Cremers,
wonende te s Bosch een somme van 300 gl.
folio 159. 25-10-1710: Goort Willem Roefs, wonende alhier, verkoopt aan Gerrit Joosten, wonende te Geldrop.
Een schinale gelofte van 150 gl. gepasseert voor schepenen alhier op 01-10-1659.
folio 159 verso. 08-11-1710: Arnoldus Leemans, wonende alhier verkoopt aan Joost Delis Sanders. Een huijs en
erve gelegen in de Veestraet.
folio 160. 22-11-1710: Jan Smidts, wonende te Vlierden, treed mede op voor zijn broer Peter Smidts Rijxstadt
.Ceulen Peter Smits te Waldrop en Jan Smits wonende te s Bosch wonende. Verkopen een huijs, hoff en lant in
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de Meijerije van den Bosch gelegen. Huijs, hoff, landt, bemden en weijden gelegen onder Vlierden, Asten en
Deurssen.
folio 160 verso. 28-11-1710: Joris Ormij de Marquelij, wonende alhier verkoopt aan Jacob Bercker, wonende
alhier een acker op de hoeck van de Vossenstraet.
folio 161 verso. 06-12-1710. Jan Smits, wonende te Vlierden verkoopt aan Jan Boogarts, wonende te Arle een
huijs, hoff en aangelag, gelegen te Arle ontrent de Cauwenbergh.
folio 162. 12-12-1710: Maria Coolen, wed. van mr. Jan van Bocxtel verkopen aan sr. Johan van Wolfs Winckel,
wonende te s Bosch. Een schepenen schuldbrief van 100 gl.
folio 162 verso. 13-12-1710: Thomas Adriaens, wonende te Stiphout, Lambert Adriaens, Jan Adriaens , Aert
Gerrit man van Jenneke dochter van Adriaen Claesse. Mitsgader Maria en Claesken Adriaens. Allen kinderen en
erfgenamen van Adriaen Claessen, verkopen aan Jan Jan Dircx, wonende te Stiphout een huijs en aangelag
gelegen te Stiphout.
folio 163. 27-12-1710: Willem Andriessen van Liempt, wonende alhier, verkoopt aan Jacob Berckers, een
teullandt.
folio 164. 17-01-1711: Sr. Andries de Grootenacker, wonende alhier verkoopt aan Michiel Dircx, wonende
alhier. Verkoopt aan een stuk Nieuwlandt.
folio 164 verso. 30-01-1711: Wouter Peters van Leen, verkoopt aan Joris van Warenburgh zijn schoonvader. Een
half huijs en agterhuijs gelegen in de Veestraet.
folio 165. 11-02-1711: Peter Driessen, wonende op den Blickhalm, te Vlierden, verkoopt aan Hendrick, Geertruij
en Elisabeth de kinderen van Andries Leenders en Dircxken Dirck Albers. Een huijs, schuer en landereije
gelegen onder Vlierden.
folio 165 verso. 19-02-1711: Wouter Peters van Leen, verkoopt aan Jan de Mol Becx, een hoijbeemt, gelegen te
Stiphout.
folio 166. 17-03-1711: Adam Berckers, Jan Dircx en Willem Peters, verkopen aan Peter Dircx, wonende te
Gemert een vierde part uit hoijbeemt, gelegen te Vechel.
folio 166 verso. 10-03-1711: Isaacq Oucoop, deurwaarder treed voor heer Hermen Cremers, collecteur van
verpondingen verkoopt aan Anthonij Janssen Ceunen, een acker aan de gemeente molen.
folio 167. 18-03-1711: Hermen Cremers, collecteur der verpondingen verkoopt aan Joris van der Laeck een huijs
gelegen in Ameijde straet genaamd den Roijen Osch.
folio 167 verso. 18-03-1711: Want dit alsoo geschiet, soo is gestaen voor schepenen ondergetekent den voors.
coper ende heeft verclaert ter saecke schuldig te sijn de somme 200 gl.
folio 167 verso. 11-04-1711: Wij mr. Philip Johan du Rien en Willem van Ommeren, schepenen van Helmondt,
dat voor hen is gekomen Johan van der Leeck, treed voor sr. Hend: van den Waerden, coopman wonende te
Gestel. Wilbert Jan Aerts schepen. Bekend schuldig te zijn aan voor sr. Hend: van den Waerden, coopman
wonende te Gestel, een somme van 270 gl.doorgehaald.
folio 168 verso. 22-04-1711: Isaacq Oucoop, deurwaarder voor heer Hermen Cremers, de collecteur van
verpondingen verkoopt aan Jan Peters van Duppen een huijs en hoff gelegen op het Bijnders eijndt.
folio 169. 02-05-1711: Arnoldus Leemans, wonende alhier verkoopt aan Cornelis Reijnders, wonende te
Stiphoudt een huijs, hof met aangelegen landerijen gelegen te Stiphoudt. De voors. in gebruik heeft
folio 169 verso. 01-06-1711: Compareerde voor schepenen te Helmondt de heer Johan de Jongh, drossard van
Waelre, Weert en Aelst, verkopen aan heer Huijbert Laurens Bijnen, wonende te Valckens weert, een rente van
80 gl.
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folio 170. 10-06-1711: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Hendrick Thonis Verhees, wonende op het
Helmer Hout onder Mierloo. En Evert Janssen Eijnhouts man van Hendrina Janssen. Verklaren dat over de
nalaten schappen van wijlen Jan Robbers man van Cathalijn Aerts Willems. Dat voorn. Catalijn is wederom is
komen te trouwen met met de eerste comparant.
folio 170 verso. 13-06-1711: Dirck de Lauw, wonende te Eijndhoven bekend schuldig te zijn aan wed. Hendrick
van den Boer, wonende te Eijndhoven. Een somme van 400 gl.
folio 171. 29-06-1711: Aert Janssen, wonende te Mierloo, maakt zich mede sterk voor Thonis Hendricx en Goort
Beniers, zijn swager. Heeft verkocht aan Joost Peters Verberne, wondende te Lierop, een hoijvelt gelegen in de
Spleeten te Asten.
folio 171 verso. 30-06-1711: Hendrick Jacobs Uglas, wonende alhier verkoopt aan Gerrard Jan Seijngers, mulder
wonende te Drueten 2 hoijbeemden gelegen te Mierlo.
folio 172. 23-07-1711: Isaacq Outcoop, deurwaarder gemachtigt van Hermen Cremers, collecteur van
verpondingen verkoopt een huijs staande in de Heijstraet.
folio 172 verso. 28-07-1711: Voor schepenen te Helmondt, Jenneken van Tricht, geassisteerd met mr. Anthonij
Molemakers, verkoopt aan Mechtelt van Tricht een huijs, achter huijs en hoff gelegen alhier aan de Marckt in de
Bijnder straet. Als last een chijns in boek van heer van Helmondt.
folio 173. 05-08-1711: Cornelis Willem Fijten, wonende op het Hout onder Mierloo. Verkoopt aan Delis
Bernarts, wonende alhier lant in de Groote clamp.
folio 173 verso. 10-08-1711: Dirck Deckers, man van Juffr. Leonora Edwarts eertijts wed. van heer Albertus
Brielins in zijn leven drossard van Helmondt. Verkoopt aan Jacob Willems van Galen, wonende alhier, een
beemt in het Rinckvelt neffen de Graeff.
folio 173 verso. 05-08-1711: Cornelis Willem Fijten, wonende op het Hout onder Mierloo. Verkoopt aan Delis
Bernarts, wonende alhier lant in de Groote clamp.
folio 173 verso. 10-08-1711: Dirck Deckers, man van Juffr. Leonora Edwarts eertijts wed. van heer Albertus
Brielins in zijn leven drossard van Helmondt. Verkoopt aan Jacob Willems van Galen, wonende alhier, een
beemt in het Rinckvelt neffen de Graeff.
folio 174. 24-08-1711: Dirck Wagemans, oudt borgemeester, treed op voor Goort Roeffs, Elisabeth van Haendel
en de twee kinderen van Peter Wagemans. Verkoopt aan Anthonij Janssen, wonende te Lieshout, een rente brief
2 gl. 10 st. Volgens schepenen letteren deser stad van 13-04-1647.
folio 174 verso. 11-09-1711: De heer Thomas Rittingh, man van juffr. Maria Johanna van den Hagen, verkoopt
aan Frans Jan Bartels een vijfde part van een stuk landt gelegen te Arle ter plaatse ontrent den Uijl.
folio175. 21-09-1711: Frans Laurenssen van Dinter, wonende te Nunen, maakt zich sterk makende voor
Hendrina Thomas Handrick Maessen. Verkopen aan Andries Janssen van Alphen, wonende te Tongelre, een
teullandt gelegen te Tongelre.
folio 175 verso. 29-09-1711: Peter Janssen, wonende te Lieshout, verkoopt aan Tieleman Anthonis, ook
wonende aldaar. Een groesvelt.
folio 176. 07-10-1711: Jan Janssen van Stiphoudt en Jan Melissen als voogden van Jenneken dochter van
Mattheus Janssen van Stiphoudt en Anneken Jan Jochems, verkopen aan Peter Willems van Tricht een huijs en
hoff opt Hoogheijnd gelegen, EZ. Jan de Mol Becx, AZ. Jan Thonis van Vijffeijcken, EE. de straet, AE.
kinderen Verdeuseldonck. Als last een 2 hoenderen cijns, betaald worden met 12 st.
folio 176 verso. 19-10-1711: De heer Johan de Reijck, wonende alhier, verkoopt aan Daniel ven Esch, wonende
te Vlierden. Een stuk ackerlandts genaamd de Uijlencamp gelegen onder Vlierden.
folio 177. 29-10-1711: Isaacq Oucoop deurwaarden van de gemeene middelen de collecteur van verpondingen.
Verkoopt een huijs gelegen aan de Marckt.
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folio 178. 29-10-1711: Den voors. deurwaarder, verkoopt aan Thomas Bisschoppen een driesken gelegen in de
Meijstraet.
folio 178. 29-10-1711: Den voors. deurwaarder, verkoopt aan Cornelis Clomp een derde deel in de beemde in de
Hage.
folio 178 verso. 29-10-1711: Den voors. deurwaarder, verkoopt aan Dirck Robbers een acker teullandt in de
Groot clamp.
folio 178 verso. 29-10-1711: Den voors. deurwaarder, verkoopt aan Jan Anthonij van de Laer een dries in de
Middelclamp.
folio 179. 06-11-1711: Jenneken Willems van Tright, wonende alhier verkoopt aan Peter Willems van Tricht een
beemt gelegen aan de Goorgraven.
folio 179 verso. 06-11-1711: Jenneken Willems van Tright, wonende alhier verkoopt aan Jan Willems van Tricht
een huijs en achterhuijs gelegen in de Kerckstraet. Belast met een chijns in boek van heer van Helmond.
folio 180. 16-11-1711: Eijmbert Berckers, wonende te Arlen Rixtel verkoopt aan Gerrardus Kars, wonende te
Gemert de helft van een rente brief 6 gl. Belooft bij Aert Goorts Joordens gewoond hebben te Erp ten behoeven
van Jenneken Gerardts de wed. van Peter Cocx gepasseert voor schepenen deze stadt op 09-2-1613. Bij versterf
van zijn huijsvrouw zaliger aan gekomen Jenneken wed. Hendrick Daniels van Zeelandt, wonende te Erp.
folio 180 verso. 26-11-1711: Johannes Roefs, wonende te Uden in de lande van Ravensteijn, verkoopt aan heere
provisoren der armen tafelen van deze stadt. Uit een rente 400 gl.
folio 181. 30-11-1711: Aert, Peter en Gerrit mitsgaders Peter Corsten man van Maria Luijcas Gerrits. Verkopen
aan Hendrick Jan Huijbers, wonende op de Erpse Boerdonck, een derde part van een huijs en hof gelegen onder
Erp, Lieshoudt.
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