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N.A. 5226
Akte 121: 3-1-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Peter Lemmens, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 343,05
Akte 122: 5-1-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Willem Gijsbert Habraken, bouwman Best, opbrengst f 287,70
Akte 123: 6-1-1829
Verkoper; Joseph Bullens, bouwman Oostelbeers
Een broekveld, genaamd de schoordonk, groot 57 aren, onder Straten, een zijde weduwe Adriaan van
Kerkoerle, d’ander Jasper Erven
Koper; Adriaan Cornelis Kemps, bouwman Oirschot, voor f 95,-Akte 124: 7-1-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Willem Pijnenburg, burgemeester Udenhout, opbrengst f 78,30
Akte 125: 8-1-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Peter van Heumen, rentenier Oirschot, opbrengst f 348,10
Akte 126: 9-1-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Catharina de Bruin weduwe Johannes van Mierlo, bouwvrouw
Oirschot en Johannes Dirk van Mierlo, als voogd over Jan Johannes van Mierlo, opbrengst f 452,85
Akte 128: 12-1-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke;
- Arnoldus van Heumen, zonder beroep
- Hendrik de Croon, klompenmaker
- Arnoldus van Baar, winkelier, allen wonende Oirschot, opbrengst f 264,90
Akte 129: 13-1-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Adriaan van der Velden, bouwman Best, opbrengst f 395,-Akte 130: 13-1-1829
Verkoper; Martinus van Kuijk, klompmaker Thiel
een perceel teelland, genaamd den Vleutsen akker, groot 17 aren, onder Verrenbest, aan beide zijden
de verkrijger.
Koper; Antony van de Meulengraaf, herbergier Best, voor f 45,-Akte 131: 14-1-1829
Verkoper; Joseph Bullens, bouwman Oostelbeers
Een perceel teelland, genaamd de Eendakker, groot 66 aren, onder Straten, een zijde Jan van den
Heuvel, d’ander weduwe Hendrik van Kollenburg
Koper; Jan Johannes van Cuijck, bouwman Oirschot, voor f 300,-Akte 132: 20-1-1829
Verkoop vlas ten verzoeke; Govert Aarts, koopman Bergeijk, opbrengst f 124,55
Akte 133: 5-2-1829
Verkoper; Joseph Bullens, bouwman Oostelbeers
1. een perceel teelland, genaamd de Geelst, groot 33 aren, onder Straten, een zijde Amelrijk
Boots fundatie, d’ander Jasper Erven
2. een perceel groes, genaamd Kwezelsdries, groot 25 aren, als voor, een zijde Jan van Rooij,
d’ander Johannes van Dijk
Koper; Peter van der Hamsvoort, bouwman Oirschot, voor f 100,--
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Akte 134: 9-2-1829
Verkopers;
1. Johanna Maria Kluijtmans gehuwd Leonardus van Empel, bouwman Rosmalen
2. Hendrikus van Hoof, linnenwever Sint-Oedenrode
een perceel teelland en groes, genaamd de hof en aanstede, groot 33 aren, onder Verrenbest, een zijde
de verkrijger, d’ander Arnoldus van den Hurk.
Koper; Antony van de Meulengraaf, herbergier Best, voor f 85,-Akte 135: 11-2-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke;
- Johannes van de Sande
- Hendrik Scheepens
- Joseph Essens, als armmeesters der gemeente Best, opbrengst f 1.47,75
Akte 136: 12-2-1829
Testament; Josephus Hollebekkers, bouwman Middelbeers
Legaten aan;
- den Armen van Middelbeers, groot f 25,-- voor zielmissen f 25,-- R.K. gemeente Middelbeers f 50,-te voldoen binnen 6 weken na overlijden van hem en zijn echtgenoote,
te voldoen door erfgenamen vrij van successie
tot erfgenaam voor het vruchtgebruik Christina Lemmens, zijn echtgenoote.
Akte 137: 12-2-1829
Testament; Christina Lemmens, bouwvrouw Middelbeers
legaten als voor.
erfgenaam vruchtgebruik Josephus Hollebekkers, haar echtgenoot.
Akte 138: 12-2-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Peter van de Sande, winkelier Oirschot, opbrengst f 28,95
Akte 139: 12-2-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Hendrikus Vereggen en Maria Verhoeven
1. Godefridus Vereggen, klompmaker
2. Petronella Vereggen gehuwd Caspar de Bresser, klompmaker
3. Maria Vereggen gehuwd Willem Gijsbert Habraken, bouwman, allen Best
Goederen verkregen bij versterf van hun ouders Hendrikus Vereggen en Maria Verhoeven.
1e lot aan Godefridus Vereggen;
1. een huis, no. 41, met stal, schuur, hof en aangelag, groot 33 aren, onder Verrenbest, een zijde
Jan van Rozendaal, d’ander Hendrik van Kronenburg.
2. een perceel teelland en groes, genaamd de kamp aan de heide, groot 1.15.00 ha, als voor, een
zijde Adriaan Scheepens, d’ander Adriaan van der Vleuten.
3. een perceel groes, genaamd de weikes in het broek, groot 25 aren, als voor, een zijde weduwe
Leendert van de Sande, d’ander de kinderen Arnoldus Vereggen c.s.
Gewaardeerd op f 720,-2e lot aan Petronella Vereggen;
contante gelden f 720,-3e lot aan Maria Vereggen;
Contante gelden f 720,-Akte 140: 16-2-1929
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Michiel Antony Kemps, bouwman Best, opbrengst f 567,55
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Akte 141 en 151: 17-2-1829 en 3-3-1829
Inzet en verkoop; Willem Dirk Versantvoort, bouwman Best
1e koop; een perceel teelland, genaamd de Streep, groot 33 aren, onder Naastenbest, een zijde eerw.
heer de Rooij, d’ander Johannes van den Akker.
2e koop; een perceel teelland, genaamd de Leeuwerken, groot 50 aren, gelegen als voor, een zijde
weduwe Jan Roché, d’ander Govert de Koning.
3e koop; een perceel groes, genaamd het oude kampke bij den Broekdijk, groot 33 aren, als voor, een
zijde Jan Tomasse, d’ander de gemeente.
4e koop; een perceel groes, genaamd Jan Meeuwisveldjes, groot 50 aren, onder Aarle, een zijde
Wilhelmus Leijtens, d’ander de weduwe Johannes de Koning.
Kopers:
Koop 1; Adriaan van der Velden, herbergier Best, voor f 210,-Koop 2; Antony Hendrik Joseph van de Sanden, bouwman Best, voor f 106,-Koop 3; dezelfde, voor f 105,-Koop 4; opgehouden.
Akte 142: 16-2-1829.
Verkoper; Peter Vlemminx, rentenier Best
de onbedeelde helft in een perceel houtbosch, genaamd het Bakkersholke, onder Verrenbest, groot 82
aren, een zijde Willem de Brouwer, d’ander de gemeente.
Koper; Adriaan van der Vleuten, bouwman Best, voor f 17,-Akte 143: 17-2-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Miichiel Antony Kemps, bouwman Best, opbrengst f 1006,65
Akte 144: 19-2-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Joseph Essens, bouwman Best, als voogd over het minderjarig kind
van wijlen Martinus Essens en Cornelia Timmermans, genaamd Johannes, opbrengst f 1042,85
Akte 145: 20-2-1829
Testament; Hendriena Krielen, zonder beroep Oirschot
Benoemd tot executeur testamenteur; Arnoldus Theodorus van Baar, winkelier Oirschot, als opvolger
van wijlen Hendrik van den Heuvel, bij eerder testament d.d. 13-4-1814
Akte 146: 21-2-1829
Verhuurder; Johannes Zwijsen, R.K. pastoor Best, als beneficiaat der cantorij in de St.Pieterskerk
Oirschot
Een perceel teelland, genaamd de Cantors akker te Oirschot onder den Kerkhof En een perceel
teelland, genaamd de Pullekes, samen in 25 percelen
Huuropbrengst; f 71,15 per jaar
Akte 147: 23-2-1829
Verkoper; Jan Ebben, bakker Best
een perceel mastbosch, genaamd het Blankerf en het Middelbosch, groot 3.14.00 ha, onder Verrenbest,
een zijde aan de Steenweg, d’ander Gijsbert de Rooij.
Koper; Renier van Driel, koopman Eindhoven, voor f 100,-Akte 148 en 154: 24-2-1829 en 10-3-1829
Inzet en verkoop; Wouter van Overdijk, zonder beroep Oirschot, als lasthebber van;
1. Petrus Josephus Vermeulen, zoutrafinadeur en koopman ‘s-Hertogenbosch, eigenaar voor de
helft
2. Arnoldus van den Heuvel, pastoor Veghel
3. Hendrikus van den Heuvel
4. Godefridus van den Heuvel, winkeliers
5. Johanna Catharina van de Heuvel
6. Jacoba van den Heuvel, beiden zonder beroep
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7. Arnoldus Antonius van Baar, winkelier, gehuwd Maria van den Heuvel, allen wonende
Oirschot, eigenaren voor 1/3 deel
8. Hendrik Gerrit van de Sande gehuwd Maria van Roij, winkelier Oirschot, eigenaar voor 1/12
deel
9. Godefridus de Bruijn, schoolonderwijzer Vught, als vader en voogd over Hendrikus Josephus
Franciscus, Dymphna Leonarda, Marcellus Leonardus en Theodora Catharina Leonarda in
echt verwekt bij wijlen Johanna Maria van Roij, voor 1/12 gedeelte
De goederen zijn nagelaten door Maria Antonetta Carolina Brouwer weduwe Leonardus de Roij,
overleden Oirschot 5-7-1828
1e koop; eene heerenhuijzinge, no. 246 A, met koetshuis, stal, brandhuis en twee tuinen [kad. F 422,
423, 424, is schoolhuijs en kazerne], groot 20 aren, onder den Kerkhof, een zijde Pieter Elias van
Nahuijs, d’ander het straatje
het privaat, asch en zandhok en het kar of koetshuis, als staande op het erf van Pieter Elias van
Nahuijs, zullen door koper binnen 6 weken moeten worden geruimd
Koper; Cornelis Blankers, veldwachter, Peter van Gerwen en Jan van Heerebeek, raadsleden, ten
behoeve gemeente Oirschot, voor f 1670,-2e koop; een huis, no. 7 D, genaamd het Ekerschot, met stal, schuur, paardenstal, schop en bakhuis
met den akker voor aan het hek, een zijde Arnoldus de Kroon, d’ander de kinderen Joseph van
Kollenburg
den akker achter den hof, een zijde de dreef, d’ander de volgende koop
Den hof, aan een zijde de 4e koop, d’ander de dreef
De geheele dreef langs de voorgaande percelen lopende
Het weiken afkomstig van Jan Smits met het boschje achter de paardenstal
De vijver en de halve weij langs dezelve, gelegen onder Hedel, groot tezamen 1.50.00 ha
3e koop; een perceel teelland, no. 1680, genaamd den akker nevens den Hulst, groot 83 aren, gelegen
als voor, een zijde kinderen Joseph van Kollenburg, d’ander Jacobus Vissers cum suis
4e koop; vier weiden, genaamd Lucas Ekerschot, groot 83 aren, als voor, een zijde Jacobus Vissers,
d’ander de 2e koop
5e koop; een perceel groes, no. 1694, genaamd den heelschen beemd of beemd nevens den dijk, groot
83 aren, gelegen als voor, een zijde Arnoldus de Kroon, d’ander weduwe Gijsbert van Tartwijk
6e koop; een perceel groes, genaamd de Biesweijden met den notenboomgaard, de koepel met het
Slingerbosch en de drie hiernaast gelegen weiden, met de dreef langs dezelven, groot 1.78.00 ha,
gelegen, als voor, een zijde de volgende koop, d’ander de 2e koop
7e koop; een perceel weiland, no. 1688, genaamd de Boterwijksche beemd of dries in ‘t Ekerschot,
groot 83 aren, gelegen als voor, een zijde Arnoldus van Baar, d’ander zijde de kinderen Hermanus
Mikkers
8e koop; een perceel teelland, no. 1689, genaamd den ouden hof of den akkes aan ‘t Heelstraatje, groot
50 aren, als voor, een zijde kinderen Gijsbert Smetsers, d’ander de weduwe Antonij van Baar
De steeg of het zogenaamde heelschstraatje, liggend langs dit perceel, behoort voor de helft aan het
zelve
9e koop; de 2e tot en met 8e koop in massa
Koper; Arnoldus van Baar, winkelier Oirschot, voor f 2700,-10e koop; een perceel teelland, no. 1905, genaamd den Hoogen akker, groot 1.39.00 ha, gelegen als
voor, een zijde Jan Steijvers, d’ander Johannes van Overdijk
Koper; Jan Steijvers, rentenier Oirschot, voor f 535, -11e koop; een schaarbosch, no. 7026, genaamd het bosch de weijen of busselen bij de vijf bunders,
groot 40 aren, onder Spoordonk, een zijde Jan de Jong, d’ander de kinderen Hermanus Mikkers
Koper; Gijsbertus Gerard de Jong, zonder beroep Oirschot, voor f 42,-12e koop; een perceel hakhout, no. 746, genaamd de nieuwe kamp aan de heide of Straalmanskamp,
onder den Kerkhof, een zijde kinderen Dielis van Hersel, d’ander de gemeente, groot 1.29.00 ha
Koper; Hermanus Johannes Waterbeek, secretaris Oirschot, voor f 285,-13e koop; een perceel groes en heide, no. 7066, genaamd de Wippenhouten, groot 66 aren, onder
Spoordonk, een zijde Cornelis Bierkens, d’ander Jan Hoppenbrouwers
Koper; Antonij Dielis van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 42,-14e koop; een perceel houtbosch, no. 43, genaamd het heiveld aan het Beersveld of Smits busselen,
groot 1.09.00 ha, onder den Kerkhof, een zijde Arnoldus Huijskens, d’ander de gemene weg
Koper; Arnoldus van Gerwen, metselaar Oirschot, voor f 134, --
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15e koop; een mastbosch, no. 256, genaamd de halve Oerschoren, groot 43 aren, als voor, een zijde
Peter van Heumen, d’ander de kinderen Hendrik Smetsers
Koper; Hendrik Carel Somers, herbergier Oirschot, voor f 140,-16e koop; een perceel groes en schaarbosch, no. 6881, groot 1.20.00 ha, genaamd het beemdje in de
Polsdonk, onder Hedel, een zijde Antonij van Hersel, d’ander Carel Somers
Koper; Jan Janse Erven, bouwman Oirschot, voor f 370,-17e koop; een perceel teelland, no. 458, genaamd de Tredaanakker, groot 57 aren, onder den Kerkhof,
een zijde Cornelis van Someren, d’ander weduwe Hendrik van den Bosch
Koper; Peter Wilhelmus van Cuijck, herbergier Oirschot, voor f 220,-18e koop; een perceel nieuw erf, beplant met masthout, groot 1.59.00 ha, als voor, achter het
Groenewoud, een zijde kinderen Theodorus Heuvelmans, d’ander de gemeene weg
Koper; Joseph Somers, bakker Oirschot, voor f 300,-19e koop; een perceel nieuw erve en gedeeltelijk mastbosch, groot 1.53.00 ha, als voor, aan het
Hemelrijk, beide zijden de gemeente
Koper; Adriaan Mercx, winkelier Oirschot, voor f 77,-20e koop; een houtbosch, no. 40, genaamd de groote Moust, groot 2.11.00 ha, gelegen als voor, een
zijde Johannes van Hout, d’ander de voetweg naar de kapel
Koper; Lambert Jan Huijskens, bouwman Oirschot, voor f 242,-21e koop; genaamd den nieuwen akker, no. 473, groot 13 aren, als voor, een zijde Willem van der
Steen, d’ander weduwe Antonij van Baar
Koper; Hendrik van de Sande, winkelier Oirschot, voor f 134, -22e koop; een perceel groes en houtbosch, no. 6689, genaamd de Vinkendonken, groot 99 aren, onder
Hedel, een zijde Jan Dirk van Overdijk, d’ander de Voort
Koper; Jan Johannes van Cuijck, rentenier Oirschot, voor f 210,-23e koop; een perceel groes en hakhout, no. 7381, genaamd de Mousten, groot 63 aren, onder
Spoordonk, een zijde Marianna de Rooij, d’ander weduwe Jan van Gils
Koper; Arnoldus van Boxtel, klompenmaker Oirschot, voor f 182,-24e koop; een houtbosch, no. 739, genaamd den kamp achter den molen, onder Kerkhof, groot 60
aren, een zijde kinderen Dielis van Hersel, d’ander Hendrik Verhoeven
Koper; Antonij Dielis van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 165, -25e koop; een perceel groes, no. 108, genaamd de koewei in de Papenvoort, groot 54 aren, als voor,
een zijde Joseph van den Biggelaar, d’ander Adriaan Neggers
Koper; Peter van Gerwen, bouwman Oirschot, voor f 240,-26e koop; een perceel weiland, no. 1725, genaamd de beemd in het Popelbosch, groot 62 aren, onder
Hedel, een zijde kinderen Adriaan van Overdijk, d’ander de kinderen Francis de Kroon
Koper; Adriaan van de Kerkhof, bouwman Oirschot, voor f 280,-27e koop; een perceel schaarbosch, no. 6997, genaamd het veldje aan het Schieteind, groot 50 aren,
onder Spoordonk, een zijde weduwe Hendrik van den Bosch, d’ander Lambert Huijskens
Koper; Gerard de Kroon, bierbrouwer Oirschot, voor f 71,-28e koop; een perceel bosch, no. 6466, genaamd de Hanendonken, groot 46 aren, onder den Notel, een
zijde Arnoldus van Gerwen, d’ander Johannes Kemps
Koper; Antonij Dielis van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 261,-29e koop; een perceel houtbosch, no. 2133, genaamd de halve Wilborts hofstad, groot 37 aren, gelegen
als voor, een zijde weduwe Adriaan van Kerkoerle, d’ander Johannes Kemps
Koper; Engelina Beekmans weduwe Adriaan van Kerkoerle, voor f 120,-30e koop; een perceel houtbosch, genaamd de drietip of de wei in Schomsgat, groot 27 aren, als voor
een zijde Francis Smits, d’ander de gemeente
Koper; Jan de Brouwer, bouwman Oirschot, voor f 35,-31e koop; een houtboschje, no. 6037, de kamp aan de Sijning, groot 34 aren, onder Straten, een zijde
Andries de Roos, d’ander Nicolaas van Kollenburg
Koper; Nicolaas van Kollenburg, bouwman Oirschot, voor f 46,-32e koop; de onbedeelde helft in een schaarbosch, no. 7111, genaamd de koeweide in de Dieprijt,
onder Spoordonk, groot voor het geheel 50 aren, een zijde Hendrik van Beers, d’ander Dielis van
Nunen
Koper; Johanna Catharina, Godefridus, Marianna en Jacoba van den Heuvel, winkeliers Oirschot, voor
f 45, --

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1829

2019-07-15

6/30

33e koop; een perceel nieuw erf, bepoot met masthout, groot 1.03.00 ha, onder den Kerkhof nabij de
vier Driessen, een zijde de weduwe Dirk Wuijster, d’ander Louis Teurlincx
Koper; Hendrik Carel Somers, herbergier Oirschot, voor f 86,-34e koop; een schaarbosch, no. 298, genaamd de lange stukken, groot 43 aren, als voor, een zijde
Johannes de Rooij, d’ander Lambert Huijskens
Koper; Lambert Jan Huijskens, bouwman Oirschot, voor f 130,-Akte 149 en 155: 24-2-1829 en 10-3-1829
inzet en verkoop; Wouter van Overdijk, zonder beroep Oirschot, als lasthebber van De erfgenamen
Maria Antonetta Carolina Brouwer weduwe van Leonardus de Roij
Een obligatie ten laste corpus van Oirschot d.d. 3-9-1795, groot f 100,-- ‘a 4 % staande ten name
kinderen Peter van Roij
Koper; Johannes Waterbeek, secretaris Oirschot, ten behoeve Jan Goossens, secretaris Middelbeers,
voor f 68,-Akte 150: 28-2-1829
Verkoper; Jan Michiel Smits, zonder beroep Oirschot
twee weikes, genaamd Smits weikes, groot 58 aren, onder Verrenbest, een zijde Adriaan van der
Vleuten, d’ander kinderen Antony Kemps.
Koper; Theodorus Essens, bouwman Oirschot, voor f 100,-Akte 152: 4-3-1829
Verkoop planken ten verzoeke; Petrus Pelkmans, bouwman Weelde, opbrengst f 49,50
Akte 153: 9-3-1829
Acte van cessie; Johannes en Joseph van Erp, bouwlieden Oirschot
Aan; Adriaan de Beer, fabrikant en Arnoldus van Spaandonk, wever, beiden Tilburg
1. Het aandeel hun competerende in f 700,--, verschuldigd door Hendrik Goyard Matheeuwsen,
bouwman Oirschot d.d. 16-8-1828 terzake koop. [zie akte 48]
2. De som van f 117,90 van het bedrag der kooppenningen van het op 1-12-1828 verkocht hout,
waarin zowel cedanten als acceptanten gerechtigd zijn. [zie akte 94]
Akte 156: 11-3-1829
Hypotheekgevers;
1. Jan Janse van Ekerschot, bouwman
2. Adriana van der Vleuten gehuwd Willem Maas, timmerman, allen Best
Hypotheeknemer; Hendrik Timmermans, schoenmaker Best, groot f 300,--.
Onderpand onder Best;
1. een huis en erve, groot 24 aren 82 ca, onder Naastenbest, een zijde Antony van de Sande,
d’ander de gemeentes straat.
2. een perceel teelland, genaamd Moerland, groot 66 aren 20 ca, als voor, een zijde Antony van
de Sande, d’ander Algemenen Armen Best
3. een perceel groes, genaamd het Kerkeveldje, groot 33 aren 10 ca, als voor, een zijde Hendrik
van Ekerschot, d’ander de weduwe Hendrikus van de Sande.
4. een perceel teelland en groes, genaamd de Hoofstraat, groot 33 aren 10 ca, als voor, een zijde
Willem van Kronenburg, d’ander Antony van de Sanden.
5. een perceel teelland, genaamd het Kampje, groot 49 aren 65 ca, als voor, beide zijden
Christiaan Merks.
6. een perceel teelland, genaamd de Leeuwerken, groot 33 aren 10 ca, als voor, beide zijden
Christiaan Merks.
Akte 157: 21-3-1829
Afstand togt; Hendrik van der Heijden, molenaar Best
doet afstand togt, waarvan hij als weduwnaar van Cornelia de Leijer bezitter was.
Akte 158: 24-3-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Hendrik Pijnenburg, bouwman Oirschot, opbrengst f 216,25
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Akte 159: 26-3-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Gerrit Essens en Johanna Maria de Gruiter
1. Hendrik, Adriaan en Johannes Essens
2. Johanna Essens gehuwd Theodorus Kemps
3. Johannes van de Sande, als vader en voogd over zijn minderjarig kind, met name Anna Maria,
in huwelijk verwekt bij wijlen Helena Essens, bouwlieden, allen wonende Best.
4. Theodorus Essens, bouwman Oirschot, voor zich en als toeziende voogd.
5. Joseph Essens, bouwman Best, voor zich en als toeziende voogd over het minderjarig kind van
Martinus Essens en Cornelia Timmermans, genaamd Johannes.
Andries Timmermans, bouwman Liempde, als toeziende voogd.
Goederen verkregen bij versterf van hun ouders en grootouders Gerrit Essens en Johanna Maria de
Gruiter.
verkregen bij donatie 1-2-1825 en bij aankoop 2-12-1828.
1e lot aan Hendrik, Joseph en Adriaan Essens;
1. een huis, no. 123, met hof en aangelag, groot 25 aren, onder Verrenbest, een zijde Willem van
Nuenen, d’ander Mathijs van der Velden.
2. een perceel weiland, genaamd de voorste paijaart, groot 20 aren, als voor, een zijde Martinus
van Kollenburg, d’ander Hendrik van Tartwijk
3. een perceel teelland, genaamd de achterste Paijaart, groot 42 aren, als voor, een zijde Adriaan
van der Vleuten, d’ander de verkrijgers.
4. een perceel teelland, genaamd de Groetakker, groot 42 aren, als voor, een zijde Adriaan van
der Vleuten, d’ander de verkrijger.
5. een perceel teelland, genaamd de korte stukken, groot 50 aren, als voor, een zijde Hendrik van
Roij, d’ander de verkrijgers.
6. een perceel teelland, genaamd de achterste korte stukken, groot 33 aren, als voor, beide zijden
de verkrijgers.
7. een perceel weiland, genaamd de nieuw erf, groot 50 aren, als voor, een zijde Willem
Versantvoort, d’ander weduwe Leonardus Scheepens.
8. een perceel teelland, genaamd het klein nieuw erfke aan den Broekdijk, groot 50 aren, als
voor, een zijde Willem Versantvoort, d’ander de Broeksteeg.
9. een perceel weiland, genaamd de Diepsteeg, groot 58 aren, als voor, een zijde eerw. heer
Cornelis de Rooij, d’ander weduwe Antony Kemps.
10. een huis, no. 32, met hof en aangelag, groot 1.60.00 ha, als voor, een zijde Peter de Koning,
d’ander de gemeente.
11. een perceel weiland, genaamd de vier lopense, groot 66 aren, als voor, een zijde den Armen
van Best, d’ander de erven Martinus de Koning.
12. een perceel teelland, genaamd den Dolperakker, groot 33 aren, als voor, een zijde den Armen
van Best, d’ander Arnoldus de Fooij.
13. een perceel weiland, genaamd de Zeempot, groot 72 aren, als voor, een zijde weduwe
Gerardus Wijnants, d’ander Lambert Kemps.
14. een perceel teelland, genaamd de Heikamp, groot 90 aren, als voor, een zijde Hendrik van den
Hurk, d’ander de gemeentesweg.
15. een perceel teelland, genaamd de Jonker, groot 42 aren, als voor, een zijde kinderen Arnoldus
Vereggen, d’ander het Engsteegje.
16. een perceel weiland, genaamd de Scheek, groot 66 aren, als voor, een zijde Dielis de Koning,
d’ander Martinus van den Berk.
17. een huis, no. 35, met hof en aangelag, groot 33 aren, als voor, een zijde weduwe Arnoldus de
Rooij, d’ander Jan Bullens
18. een perceel teelland, genaamd de Ouland, groot 2.25.00 ha, als voor, een zijde Johannes de
Koning, d’ander de verkrijgers.
19. een perceel teelland, genaamd de Schaapsdries, groot 50 aren, als voor, een zijde weduwe
Gerrit Wijnants, d’ander Adriaan van de Ven.
20. een perceel weiland, genaamd de kleine veldjes, groot 82 aren, als voor, een zijde kinderen
Willem van der Heijden, d’ander Paulus Verhagen.
21. een perceel weiland, genaamd de koeweikes, groot 82 aren, als voor, een zijde weduwe Gerrit
Wijnants, d’ander de verkrijgers.
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22. een perceel teelland, genaamd de Kievitshorst, groot 50 aren, als voor, een zijde Antony van
de Ven, d’ander Peter van Kemena.
23. een perceel weiland, genaamd de Beemd, groot 82 aren, als voor, een zijde Wilhelmus
Scheepens, d’ander de erven Martinus de Koning.
24. een perceel weiland, genaamd het Zwermeveld, groot 33 aren, als voor, een zijde de
verkrijgers, d’ander Theodorus van den Hurk.
25. een perceel teelland, genaamd de nieuwenkamp, groot 1 ha, als voor, beide zijden een
heisteep.
26. een perceel teelland, genaamd de Kelderse hoeven, groot 1.25.00 ha, als voor, een zijde
Johannes van Liempd, d’ander Adriaan Crielaars.
27. een perceel teelland, genaamd de akker in de Kelderse hoeven, groot 1 ha, als voor, een zijde
Johannes van Liempd, d’ander Hendrik van Esch.
28. een perceel teelland, genaamd de lange streep, groot 42 aren, als voor, een zijde Antony van
de Meulegraaf, d’ander de verkrijgers.
29. een perceel teelland, genaamd de Keldersche hoeven, groot 42 aren, als voor, een zijde de
verkrijgers, d’ander Leonardus Vogels.
30. een perceel teelland, genaamd aan de heisteeg, groot 1 ha, als voor, een zijde Peter van de
Molegraaf, d’ander Martinus Schepers.
Waardig geschat op f 6600,-Dit lot heeft uitgekeerd tot egalisatie van het minderjarig kind van Johannes van de Sande en dat van
wijlen Martinus Essens, ieder f 100,-zodat de waarde van dit lot wordt f 6400,-2e lot aan het minderjarig kind van Johannes van de Sande;
1. een perceel teelland, genaamd de Bogt, groot 1.25.00 ha, onder Verrenbest, een zijde Paulus
Verhagen, d’ander de heisteeg.
2. een perceel teelland, genaamd de Winkelhaak, groot 25 aren, als voor, een zijde Jan van
Rozendaal, d’ander de fundatie heer van der Aa.
3. een perceel houtbosch, genaamd het Meulenbosch, groot 66 aren, als voor, een zijde weduwe
Adriaan van der Velden, d’ander Leendert van Kronenburg.
4. een perceel houtbosch, genaamd het Schelraven, groot 9 aren, als voor, een zijde Dielis de
Koning, d’ander weduwe Gerrit Wijnants.
5. een perceel weiland, genaamd de Riel, groot 50 aren, als voor, een zijde Hendrik van de Ven,
d’ander weduwe Hendrik van Gorcom.
Waardig geschat op f 1500,-Contante penningen, door het 1e lot uit te keren f 100,-Totaal f 1600,--.
3e lot aan Theodorus Essens;
1. eene huizinge, no. 136, met hof en aangelag, groot 1 ha, onder Verrenbest, een zijde weduwe
Peter van de Ven, d’ander Hendrik van Tartwijk.
2. een perceel weiland, genaamd het weike, groot 33 aren, als voor, een zijde Joseph Essens,
d’ander Goyart van Kronenburg.
3. een perceel teelland, genaamd den Espelenbosch, groot 1 ha, als voor, een zijde Adriaan van
Kollenburg, d’ander Jan van Lievenoogen.
4. een perceel teelland, genaamd de groote kamp, groot 1.25.00 ha, als voor, een zijde Jan
Hollanders, d’ander den Armen van Best.
5. een perceel weiland en houtbosch, genaamd de oude beemd, groot 66 aren, als voor, een zijde
Arnoldus de Louw, d’ander Adriaan van der Vleuten
Waardig geschat op f 1600,-4e lot aan Johanna Essens;
1. een huis, no. 124, met hof en aangelag, groot 50 aren, onder Verrenbest, een zijde Adriaan van
der Vleuten, d’ander Lambert Kemps.
2. een perceel teelland, genaamd het Zesterzaad, groot 42 aren, als voor, een zijde Adriaan van
der Vleuten, d’ander weduwe Gerrit van den Boom.
3. een perceel teelland, genaamd de nieuwenkamp, groot 50 aren, als voor, een zijde Willem van
Nuenen, d’ander weduwe Adriaan Bloemers.
4. een perceel teelland, genaamd het groot heiveld, groot 50 aren, als voor, een zijde Goyart van
Kronenburg, d’ander Hendrik van Roij.
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5. een perceel teelland, genaamd het klein heiveld, groot 33 aren, als voor, een zijde Andries van
de Laar, d’ander Goyart van Kronenburg.
6. een perceel teelland, genaamd de Hartog, groot 50 aren, als voor, beide zijden de heisteeg.
7. een perceel weiland, genaamd de Nieuw erf aan den Broekdijk, groot 50 aren, als voor, een
zijde Peter van de Meulegraaf, d’ander de erfgenamen Catharina van den Heuvel
8. een perceel weiland, genaamd de groote nieuw erf, groot 66 aren, als voor, beide zijden de
Broeksteeg.
Waardig geschat op f 1600,-5e lot aan het minderjarig kind van Martinus Essens;
1. een perceel teelland, genaamd het Laarkerkpad, groot 82 aren, onder Verrenbest, een zijde
Hendrik Nerks, d’ander weduwe Huibert Schets.
2. een perceel weiland, genaamd de Kerkeveldjes, groot 60 aren, als voor, een zijde de erven
Peter de Leest, d’ander Antony van de Sande.
3. een perceel teelland, genaamd den hoogen akker, groot 66 aren, als voor, een zijde Willem
Scheepens, d’ander Gerrit van Erkel.
Waardig geschat op f1500,-roet tot egalisatie ontvangen van het 1e lot f 100,-Totaal waardig dit lot f 1600,-Akte 160: 26-3-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Jan van Engeland
1. Cornelis de Rooij, R.K. pastoor Sint-Oedenrode
2. Hendrikus, Leonardus en Johannes van den Boom, klompmakers
3. Peter van den Boom, smid, allen wonende te Best.
Betreft nalatenschap Jan van Engeland, overleden Best 24-1-1827
1e lot aan Cornelis de Rooij;
f 1200,-- in een onderhandse schuldbekentenis ten laste Jan Diederick baron van Tuijll van
Serooskerken van Heeze en Leende, wonende Heeze, d.d. 7-6-1812, groot in het geheel f 2700,--,
jaarlijks renterende f 129,-2e lot aan Hendrikus, Leonardus, Johannes en Peter Van den BOOM;
1. een perceel teelland, genaamd het Rullen, groot 42 aren, onder Verrenbest, een zijde Peter
Vlemminx, d’ander Cornelis de Rooij.
2. een perceel teelland, genaamd het weerland, groot 25 aren, als voor, een zijde kinderen Gerrit
Essens, d’ander Willem van Nuenen.
3. een perceel teelland, genaamd de akker achter de Pastorij, groot 25 aren, als voor, een zijde
Joseph van Esch, d’ander Gerard van Erkel.
4. een perceel teelland, genaamd het klein kampke aan de heide, groot 33 aren, gelegen als voor,
een zijde de verkrijgers, d’ander Gerard van Erkel.
5. een perceel groes, genaamd de Heilige Geest velden, groot 42 aren, als voor, een zijde de
verkrijgers, d’ander Jan van den Boom
6. een perceel groes, genaamd de twee Berk, groot 66 aren, als voor, een zijde Lambertus
Kemps, d’ander Andries van de Laar.
7. een perceel groes, genaamd de Koppelstraat, groot 33 aren, als voor, een zijde Willem
Versantvoort, d’ander Antony van de Meulegraaf.
8. een perceel teelland, genaamd Adamskamp, groot 82 aren, als voor, een zijde Jan van de
Spijker, d’ander Gerard van Erkel
9. een houtbosch, groot 49 aren, gelegen aan de heisteeg onder Aarle, een zijde Laurens van der
Aa, d’ander Cornelis de Rooij.
waardig geschat op f 1025,-10. f 1500,-- In een onderhandse schuldbekentenis Jan Diederik Baron van Tuijl van
Serooskerken van Heeze en Leende, wonende Heeze, gedateerd 7-6-1812
11. 1/20 deel onverdeeld in den korenwindmolen te Best in de Vleut, geschat op f 300,-12. een obligatie ten laste van het Corpus van Heeze, voor schepenen aldaar 8-2-1796, groot
f 200,-13. eene dito ten laste als voor, d.d. 21-8-1796, groot f 500,-14. eene onderhandse schuldbekentenis ten laste Maria Schavers weduwe Jan Stassen,
herbergierster Heeze, d.d. 18-2-1824, groot f 100,--
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15.
16.
17.
18.

eene dito ten laste weduwe Peter Dirk van de Meulegraaf te Best, d.d. 10-2-1822, groot f 150,eene dito ten laste Peter van de Meulegraaf, Best, d.d. 18-10-1820, groot f 300,-eene dito ten laste Jan Legius, d.d. 3-4-1821, groot f100,-eene pretentie ten laste weduwe Peter Klefel te ‘s-Gravenhage, inzake leveranties granen,
groot f 90,-19. wijders nog verscheiden kleine pretenties, wegens geleende gelden, achterstallige interest van
obligatien, land- en huishuur, tezamen f 300,-20. enige door Jan van Engeland nagelaten huismeubelen, f 235,-totaal f 4800,--.
Akte 161: 26-3-1829
Verkoper; Cornelis de Rooij, R.K. priester Sint-Oedenrode
een perceel teelland, genaamd de akker in de keldersche hoeve, groot 25 aren, onder Verrenbest, een
zijde de verkrijgers, d’ander Johannes van Liempt.
Kopers; Hendrik, Joseph, Adriaan en Johannes Essens, bouwlieden Best, voor f 104,-Akte 162: 27-3-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Joseph Jan van den Eertwegh, schoolonderwijzer Best, opbrengst
f 145,35
Akte 163: 30-3-1829
Verkopers;
1. Martinus van der Heijden, Molenaar Lith
2. Margo van der Heijden gehuwd Leonardus van de Gevel, bouwman Oirschot
2/3 deel onverdeeld In;
1. een perceel teelland, genaamd de heikamp, groot 1.15.00 ha, gelegen Liempde onder gehucht
de Berg, aan beide zijden een karweg.
2. een perceel groes, genaamd den Dries, groot 66 aren, als voor in de Maaij, een zijde Andries
van Abelen, d’ander de weduwe Johannes Kluijtmans
3. een houtbosch, groot 50 aren, als voor, een zijde heer van Beusekom, d’ander Theodorus
Venmans.
Koper; Francis van der Heijden, molenaar Oirschot, voor f 300,-Akte 164: 30-3-1829
Verkoper; Johanna Beekmans, spinster Oirschot
Een perceel teelland, genaamd de Lurpakker, groot 41 aren 25 ca, onder den Notel, een zijde weduwe
Antonij van Baar, d’ander een fundatie
Koper; Goyaard Beekmans, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 165: 1-4-1829
Verkoper; Adriaan Mercx, winkelier Oirschot, als lasthebber van;
1. Hendrica van Kollenburg gehuwd George Willem Inkman, horlogemaker Middelburg
2. Cornelia van Collenburg gehuwd Jan Joseph vann Uijtert, verver te ‘s Hertogenbosch
3. Johanna Maria van Collenburg, winkelierster ‘s Hertogenbosch
Een huis, no. 112 A, met hof en erve [kad. F 748], groot 9 aren en 1/4e deel in de put staande op het
erf van Johannes van de Sande, onder den Kerkhof, een zijde Goyaard van de Ven, d’ander de
kinderen Francis Vlemminx
Koper; Cornelis Essens, knoopmaker Oirschot, voor f 650,-Akte 166: 2-4-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan Posters, arbeider en Odulphus Vervoort, wever, beiden Oirschot,
opbrengst f 40,85
Akte 168: 6-4-1829
Testament; Walterus Wouters, zonder beroep Oostelbeers
Erfgenaam; Anna Belloij, het vruchtgebruik

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1829

2019-07-15

11/30

verder legaat aan de broeders en zusters van zijn echtgenoote, alle goederen die hij van zijn zuster
Johanna Wouters heeft aangekocht.
Akte 169: 6-4-1829
Testament; Anna Belloij
Erfgenaam; Walterus Wouters, haar echtgenoot, het vruchtgebruik
Akte 170 en 175: 6-4-1829 en 13-4-1829
Inzet en verkoop;
1. Peter van den Heuvel, bouwman Strijp
2. Johannes van den Heuvel, bouwman Woensel
3. Johanna van den Heuvel gehuwd Martinus Leppers, bouwman Boxtel
4. Dielis van den Heuvel, klompmaker
5. Catharina van den Heuvel gehuwd Jan de Bie
6. Adriana van den Heuvel gehuwd Gijsbertus Smulders, bouwlieden Best
1e koop; eene huizinge, no. 138, met stal, schuur, hof en aangelag, groot 1.30.00 ha, onder
Naastenbest, een zijde Jan van de Spijkert, d’ander Hendrik Merks.
huurder, Gijsbert Smulders, voor f 40,-- per jaar.
2e koop; een perceel teelland, genaamd de Hoeven, groot 66 aren, onder Verrenbest, beide zijden de
kinderen Gerrit Essens.
3e koop; een perceel groes, genaamd de Kalen, groot 33 aren, onder Naastenbest, een zijde Jan van de
Ven, d’ander de gemeente,
4e koop; de drie voorschreven kopen In massa.
Kopers:
Koop 1; Antony Voets, winkelier ‘s-Hertogenbosch, voor f 662,-Koop 2; Theodorus Lambert Kemps, bouwman Best, voor f 300,-Koop 3; Theodorus van de Sande, bouwman Best, voor f 177,-Akte 172: 7-4-1829
Verkopers;
1. Willemijna de Kroon weduwe Hendrik van der Schoot, bakster
2. Wouter en Gerardus van der Schoot, bakkers
3. Ida en Catharina van der Schoot, zonder beroep, allen Oirschot
4. Johanna van der Schoot, dienstmeid ‘s-Hertogenbosch
5. Arnoldus van der Schoot, schoenmaker Udenhout
Onder Oirschot;
1. een perceel teelland, genaamd de korte stukken, groot 33 aren, onder Straten, een zijde
weduwe Hendrik van den Heuvel, d’ander een akkerweg
2. een perceel teelland, genaamd in de Aarle akker, groot 17 aren, als voor, een zijde Johannes
van Dijk, d’ander weduwe Jan de Werdt
Koper; Gijsbertus van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 160,-Akte 173: 7-4-1829
Hypotheekgevers;
1. Willemijna de Kroon weduwe Hendrik van der Schoot, bakster
2. Wouter en Gerardus van der Schoot, bakkers
3. Ida en Catharina van der Schoot, zonder beroep, allen Oirschot
4. Johanna van der Schoot, dienstmeid ‘s-Hertogenbosch
5. Arnoldus van der Schoot, schoenmaker Udenhout
Hypotheeknemers; Johanna Catharina, Godefridus, Maria Anna en Jacoba van den Heuvel,
winkeldoende Oirschot, groot f 1700,--.
Onderpand onder Oirschot;
1. Eene huizinge, no. 136 A, met stal en hofje op het Marktveld
2. Eene huizinge, bestaande uit twee woningen, no. 137 en 138 A, in de Nieuwstraat
3. Eene huizinge, no. 224 A, met hofje nabij het Bagijnhof
4. een perceel weiland, genaamd de Ketelmuts, groot 33 aren, onder den Kerkhof, een zijde Jan
Lemmens, d’ander de kinderen Jan van den Biggelaar.
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5. een perceel groes, genaamd de koewei aan de Hel, groot 17 aren, als voor, een zijde Jan
Lemmens, d’ander Willem van der Steen.
6. een perceel groes, genaamd het weike bij den Hulst, groot 25 aren, onder Hedel, een zijde
Adriaan Kemps, d’ander de straat.
7. een perceel hout, genaamd het veldje bij van de Mosselaar, groot 17 aren, onder Spoordonk,
een zijde kinderen van den Heuvel, d’ander de straat.
8. een perceel groes, genaamd de Brelakens, groot 33 aren, als voor, een zijde Francis Franken,
d’ander Cornelis van Overbeek.
9. een perceel groes, genaamd de kamp op het Morselaar, groot 50 aren, onder Straten, een zijde
de straat, d’ander Johannes van Kollenburg.
10. een perceel groes, genaamd de Piekenhoek, groot 50 aren, als voor, een zijde Hendrik
Huijskens, d’ander de weduwe Peter van Overbeek.
Akte 174: 7-4-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Margo de Kroon, naaister Oirschot, opbrengst f 81,95
Akte 176: 14-4-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jacobus van den Heuvel, bouwman Oirschot, opbrengst f 191,05
Akte 177 en 180: 15-4-1829 en 22-4-1829
Inzet en verkoop; Gerard van Spaandonk, bouwman Oirschot
1e koop; een huis, hof en aangelag, groot 25 aren, onder Middelbeers, een zijde weduwe Johannes
Deenen, d’ander de gemeene straat.
2e koop; een perceel teelland, genaamd de kleine Lucashoef, groot 17 aren, een zijde weduwe
Johannes Deenen, d’ander Jan van Bommel.
3e koop; een perceel weiland, genaamd Koppensakker, groot 33 aren, als voor, een zijde kinderen Jan
Liebregts, d’ander Jan Goossens.
4e koop; een houtbosje, genaamd het Aslaar, groot 1 ha, als voor, beide zijden de gemeente.
Kopers:
Koop 1; Peter Jansen, veldwachter Oostelbeers, ten behoeve Johanna Francisca Kuijpers weduwe
Peter Johannes Heuvelmans, winkelierster Middelbeers, voor f 310,-Koop 2; Jan Goossens, secretaris Middelbeers, ten behoeve Jan van Bommel, bouwman Middelbeers,
voor f 29,-Koop 3; Adriaan Adriaanse, burgemeester Middelbeers, ten behoeve Jan Goossens, secretaris
Middelbeers, voor f 88,-Koop 4; Jan Smolders, bouwman Middelbeers, voor f 85,-Akte 178: 21-4-1829
Verkoop planken ten verzoeke; Arnoldus Klessens, koopman Bergeijk, opbrengst f 43,45
Akte 179: 21-4-1829
Verkoper; Jacomijna Schellekens, zonder beroep Oirschot
Een perceel teelland, genaamd achter de Mollen, groot 16 aren, onder den Kerkhof, een zijde kinderen
Peter van Gerwen, d’ander Henrik Neggers
Kopers; Godefridus Leonardus Waterbeek, blauwverver en Lambertus Elias Waterbeek, ondermeester
Oirschot, voor f 46, -Akte 181: 25-4-1829
Verkopers;
1. Adriana de Croon, spinster Best
2. Joseph de Croon, klompmaker Sint-Giles
3. Gerardus de Croon, klompmaker Leeuwen
4. Jan van Gerwen, wever Son, gehuwd Johanna Maria de Croon
een perceel teelland, genaamd de Oude Bogt, groot 1.50.00 ha, onder Naastenbest, een zijde weduwe
Hendrik van de Sanden, d’ander Arnoldus Versantvoort.
Koper; Adriaan van der Velden, herbergier Best, voor f 540,--
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Akte 182: 28-4-1829
Verkoper; Martinus Habraken, bouwman Sint-Oedenrode
een perceel weiland, genaamd het Vleutje, groot 50 aren, onder Verrenbest, een zijde weduwe Peter
van der Velden, d’ander Paulus Bullens
Kopers; Hendrik, Maria en Gerard Vereggen, bouwlieden Best, voor f 100,-Akte 183: 28-4-1829
Schuldbekentenis; Mathijs van Santvoort, bouwman Best
Aan; Cornelis de Rooij, R.K. priester Eerde gemeente Sint-Oedenrode, groot f 455,--.
schuldig wegens geleend geld van wijlen crediteurs vader en gedeelte wegens achterstallige huis- en
landhuur.
af te lossen met f 27,-- per jaar.
Akte 184: 28-4-1829
Verkoper; Jan Marcelis Legius, bouwman Best
een perceel teelland en heide, onder Naastenbest, groot 66 aren, een zijde weduwe Jan Roché, d’ander
zijde een steeg.
Koper; Hendrik Arnoldus Ekerschot, bouwman Best, voor f 30,-Akte 185: 30-4-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Peeter Boybelland de la Chapelle, gepensioneerd colonel, wonende
Oirschot, opbrengst f 156,15
Akte 186: 1-5-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Ida Coppens, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 192,40
Akte 187: 6-5-1829
Verkoper; Hendrik de Croon, klompenmaker Oirschot
Eene hut, no. 19 D, met hof en aangelag, groot 25 aren, onder Hedel, rondom in de gemeente
Koper; Hendrik van Nunen, wever Oirschot, voor f 100,-Akte 188: 14-5-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Peter van Gerwen en Johanna Coppens
1. Peter en Jacobus van Gerwen, bouwlieden
2. Arnoldus en Wilhelmus van Gerwen, metselaars Oirschot
Goederen aangekomen bij versterf van hun ouders
1e lot aan Peter van Gerwen;
1. eene huizinge, no. 74 A, met stal, schuur en verdere getimmerten en hof, groot 17 aren, onder
den Kerkhof, een zijde het volgende lot, d’ander Hendrik Neggers
2. een perceel teelland, genaamd Moerenakker, groot 42 aren, als voor, een zijde Hendrik
Neggers, d’ander het 3e lot
3. een perceel teelland, genaamd Moerenland, groot 42 aren, als voor, een zijde het 3e lot,
d’ander de gemeente
4. een perceel teelland, genaamd de achterste tamboer, groot 17 aren, als voor, beide zijden de
gemeente
5. een perceel teelland, genaamd de kamp achter de molen, groot 33 aren, als voor, een zijde
Peter van Heumen, d’ander Jan Steijvers
6. een perceel teelland, genaamd Erfkens land of de lange stukken, groot 1 ha, als voor, een zijde
Arnoldus Huijskens, d’ander Lambert Janse Huijskens
7. een perceel teelland en groes, groot 33 aren, als voor, genaamd de korte stukken, een zijde
kinderen Peter Schellekens, d’ander de gemeente
8. een perceel teelland, groes en heide, genaamd de velden op het Dun, groot 1.33.00 ha, als
voor, een zijde weduwe van den Bosch, d’ander het volgend perceel
9. een perceel groes, genaamd de groote en kleine koewei, groot 82 aren, als voor, beide zijden
Cornelis Wouters
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10. het vierde gedeelte in een zuidwesterhoek van een perceel nieuw erve, groot voor dit deel 74
aren, als voor, achter het Hemelrijk, een zijde weduwe Willem van Beers, d’ander het volgend
lot
Waardig geschat op f 2525,-Contanten f 325,-Totaal f 2850,-2e lot aan Arnoldus van Gerwen;
1. eene huizinge, no. 76 A, met brandhuis en hof, groot 4 aren, onder den Kerkhof, een zijde het
1e lot, d’ander de kinderen Johan van den Heuvel
2. een perceel teelland, genaamd de verloren kost, groot 25 aren, beide zijden Joseph van den
Biggelaar
3. een perceel houtbosch, genaamd de kamp op het Zonderen, groot 82 aren, onder den Notel,
een zijde kinderen Jan van den Eynden, d’ander Antonij Dielis van Hersel
4. een perceel groes, genaamd de Lieding, groot 66 aren, onder Straten, een zijde weduwe
Hendrik van den Heuvel, d’ander Cornelis van Kerkoerle
5. een perceel nieuw erve of heide, groot 50 aren, onder den Kerkhof, nabij de vier driessen, een
zijde Jan Neggers, d’ander Louis Teurlincx
6. het vierde gedeelte in den zuidoosterhoek van een perceel nieuw erve, groot voor dit deel 74
aren, gelegen als voor, achter het Hemelrijk, een zijde het 1e lot, d’ander kinderen Liebregts
Waardig geschat op f 1200,-Contanten f 1650,-Totaal f 2850,-3e lot aan Wilhelmus van Gerwen;
1. een huis, no. 44 A, met stal, schuur, schop, hof en aangelag, groot 1.33.00 ha, onder den
Kerkhof, een zijde de gemeente, d’ander Cornelis Wouters
2. een perceel teelland, genaamd Moerenland, groot 42 aren, als voor, een zijde weduwe
Arnoldus de Rooij, d’ander het 1e lot
3. een perceel weide, genaamd den hof over de straat, groot 25 aren, als voor, een zijde Arnoldus
Huijskens, d’ander het volgend perceel
4. een perceel teelland, genaamd de heidries, groot 33 aren, als voor, een zijde het vorig perceel,
d’ander het volgende
5. een perceel teelland, genaamd de heiakker, groot 2.30,00 ha, beide zijden Arnoldus Huijskens
6. een perceel teelland en groes, genaamd de heide velden, groot 1.50,00 ha, als voor, een zijde
Hendrik Verhoeven, d’ander weduwe Hendrik van den Bosch
7. een perceel teelland en groes, genaamd de Geertjes velden, groot 1.50.00 ha, als voor, een
zijde weduwe Francis van Gerwen, d’ander de weduwe Jacobus Hoppenbrouwers
8. een perceel groes en heide, genaamd de Voort, groot 1 ha, onder Spoordonk, een zijde de
gemeente, d’ander de weduwe Jan Merks
9. het vierde gedeelte in den noordoosthoek van een perceel nieuw erve, groot voor dit deel 74
aren, onder den Kerkhof, een zijde kinderen Jan Liebregts, d’ander het 2 e lot
waardig geschat op f 2835, -contanten f 15,-Totaal f 2850,-4e lot aan Jacobus van Gerwen;
1. een huis, no. 107 C, genaamd de Hut, met hof, hooiland en bosch, groot 1.30.00 ha, onder den
Notel, een zijde de heer Heeren, d’ander de gemeente
2. een houtbosch, genaamd de Ketter, groot 82 aren, als voor, een zijde Johannes de Werdt,
d’ander Leendert van de Sande
3. een hooiveld, genaamd de Smalmortel, groot 1 ha, als voor, een zijde Gijsbert Vogels, d’ander
Hendrik van den Akker
4. een perceel teelland en groes, genaamd de voorste Tamboer, groot 33 aren, onder den
Kerkhof, eene zijde kinderen van Doormalen, d’ander de gemeente
5. het vierde gedeelte in den noordwesterhoek van een perceel nieuw erve, groot voor dit deel 74
aren, als voor, achter het Hemelrijk, een zijde weduwe Willem van Beers, d’ander het 3e lot
Waardig geschat op f 1450,-Contanten f 1400,-Totaal f 2850,--
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Akte 189: 19-5-1829
Verkoper; Lambert van Dooremalen, bouwman Best
1. een perceeltje groes, zijnde nieuw erve, genaamd de Kapelhoek, groot 4 aren, onder Aarle, een
zijde de verkoper, d’ander de straat
2. een perceel teelland, genaamd de Burgstraat, groot 8 aren, als voor, een zijde verkoper,
d’ander Nicolaas Vogels.
Kopers; Johannes, Margo en Hendrikus van Dooremalen, bouwlieden Best, voor f 35,-Akte 190: 19-5-1829
Verkoper; Wilhelmus van de Laak, herbergier Oirschot
Een perceel teelland, genaamd de nagelmakers akker, groot 25 aren te Boxtel, onder Lennisheuvel, een
zijde Wilhelmus Bekkers, d’ander Nicolaas van Eyndhoven c.s.
Kopers; Agnes, Antonij en Barbara Heuvelmans, bouwlieden Oirschot, voor f 125,-Akte 191: 19-5-1829
Verkopers;
1. Joseph van Erp, bouwman Oirschot
2. Anna Maria van Erp gehuwd Adriaan de Beer, fabrikant
3. Jacoba van Erp gehuwd Arnldus van Spaandonk, wever, allen wonende Tilburg
¾ deel onverdeeld in een perceel teelland, genaamd de Ankerpoel of Brouwershoef, in geheel 1.30.00
ha, onder den kerkhof, een zijde Johannes de Rooij, d’ander Carel Somers
Koper; Johannes van Erp, bouwman Oirschot, voor f 45,-Akte 192: 30-5-1829
Ter handstelling testament; Josephus Franciscus van den Eijnden, apotheker ‘s-Hertogenbosch als
executeur testamenteur van Ludovicus Fredericus Zorreth, overleden Oirschot 18-5-1829
heeft gedeponeerd bij notaris het olographisch testament, gedateerd 21-12-1825.
Erfgenamen;
- Johannes Franciscus van der Schueren, rentenier ‘s-Hertogenbosch
- Ludovicus Hubertus van der Schueren, adjunct commies geëmployeert bij het bureau van de
R.K. Eerendienst te Brussel
Legaat aan R.K.kerk Oirschot, groot f 800,--,waarvoor 12 jaar, ieder jaar 12 zielmissen moeten
worden gelezen
verlangt eene behoorlijke uitvaart volgens geboorte en rang.
moeten 7 dagen gehouden worden, den 1e dag eene zingende mis met drie heeren, waarvoor pastoor
f 4,-- en iedere kapelaan f 3,-- ontvangt.
de zes overige missen moeten 6 dagen achtereen door een der geestelijken gelezen worden, hiervoor
iedere mis f 3,-vermaakt voor was tot den uitvaart f 200,-zijn begrafenis moet als volgt geregeld worden;
- een beste kist met schroeven en ringen moet gemaakt worden.
- 8 dragers moeten het lijk dragen, waarvoor ieder f 3,-- zal ontvangen
- de grafmaker moet voor het maken van het graf f 3,-- betaald worden.
aan de behoeftige armen moeten 500 roggebroden uitgedeeld worden
de executeur J.F. van den Eynden ontvangt klein legaat Van f 400,-zijn dienstmaagd Catrien Driessen vermaakt hij f 1000,--, zo zij nog bij overlijden bij hen inwoont.
zijn arbeidster Hendrien Oerlemans f 25,-na zijn overlijden moeten 400 missen gelezen worden, voor iedere mis 12 stuivers.
aan zijn neef L.H. van der Schueren vermaakt hij al zijn kleederen.
Akte 194: 26-5-1829
Verkopers;
1. Jan Vervoort, stroodekker Best
2. Odulphus, Antonij en Hendrik Vervoort, wevers
3. Emanuel Vervoort, smid
4. Agnes Vervoort gehuwd Bernardus Collau, kleermaker
5. Catharina Vervoort, arbeidster
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6. Barbara Vervoort gehuwd Jacobus Stens, schoenmaker
7. Elisabeth Vervoort gehuwd Adolph Kliebisch, muzikant wonende Eindhoven
8. Anna Maria Vervoort weduwe Johannes van Stralen, bouwvrouw Oirschot
9. Barbara Vervoort weduwe Johannes Posters, zonder beroep Oirschot
10. Bastiaan van der Staak, bouwman Oisterwijk
11. Elisabeth Verhoeven, spinster Best
Een perceel teelland, genaamd de Bloemerij, groot 25 aren, onder Straten, een zijde Jan Smits, d’ander
Hendrik van Kollenburg
Koper; Johannes Louwers, timmerman Oirschot, voor f 77,-Akte 195: 1-6-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Martinus de Koning en Catharina van Kronenburg
1. Dielis de Koning
2. Johannes de Koning
3. Peter de Koning
4. Cornelia de Koning, gehuwd Hendrikus van Esch
5. Helena de Koning gehuwd Michiel Antony Kemps, bouwlieden Best
6. Maria de Koning gehuwd Gerardus Scheepens, bouwman Oirschot
goederen verkregen bij versterf van hun ouders Martinus de Koning en Catharina van Kronenburg.
1e lot aan Johannes de Koning;
1. een huis, no. 8, met aangelag, groot 50 aren, onder Verrenbest, een zijde verkrijger, d’ander
gemeentes straat.
2. een perceel teelland, genaamd de Balse, groot 33 aren, als voor, een zijde Jacobus van de
Mosselaar, d’ander de verkrijger.
3. een perceel teelland met de nieuwe erve, genaamd de nieuwe kamp, groot 1.15.00 ha, als voor,
een zijde weduwe Adriaan van Oirschot, d’ander Theodorus van den Hurk.
4. een perceel groes, genaamd het weike, groot 42 aren, als voor, een zijde Adriaan Essens,
d’ander de verkrijger.
waardig geschat op f 790,-contanten f 260,--.
Totaal f 1050,-2e lot aan peter de Koning;
1. een huis, no. 7, met het aangelag, groot 66 aren, onder Verrenbest, een zijde Paulus Verhagen,
d’ander de gemeentestraat.
2. een perceel teelland, genaamd de achterste kamp, groot 50 aren, als voor, een zijde Leonardus
van Kronenburg, d’ander de gemeentestraat
3. een perceel teelland, genaamd de Baankamp, groot 33 aren, als voor, een zijde Paulus
Verhagen, d’ander weduwe Hendrik van Kollenburg.
4. een perceel teelland, genaamd Vogelsbogt, groot 66 aren, als voor, een zijde Martinus Oosten,
d’ander Joseph Essens.
5. een perceel teelland, genaamd van de Mosselaars bogt, groot 50 aren, als voor, een zijde
Jacobus van de Mosselaar, d’ander Joseph Essens.
6. een Perceel teelland, genaamd het heistreepje, groot 33 aren, als voor, een zijde Lambert
Kemps, d’ander baronskamp.
7. een perceel groes en heide, genaamd het weike, groot 33 aren, als voor, een zijde weduwe
Gerrit Wijnands, d’ander weduwe Antony de Scheper
8. een perceel groes, genaamd het achterste weike, groot 33 aren, als voor, een zijde Martinus
Oosten, d’ander weduwe Antony de Scheper
9. een hooiveld, genaamd de Blakkenbeemd, groot 83 aren, als voor, een zijde de Kantorij,
d’ander de weduwe Theodorus van Kronenburg.
waardig geschat op f 1050,-3e lot aan Cornelia de Koning echtgenoote Hendrikus van Esch;
1. een perceel teelland, genaamd de Hoeven, groot 42 aren, onder Verrenbest, een zijde Dirk de
Koning, d’ander kinderen Gerrit Essens.
2. een perceel groes, genaamd het smal veldje, groot 50 aren, als voor, een zijde Nicolaas van
Lieshout, d’ander Jan Kemps.
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3. een perceel groes, genaamd de Kaveling, groot 17 aren, als voor, een zijde Paulus Verhagen,
d’ander de Kantorij.
4. 3/16 onverdeeld in een perceel groes, zijnde eene zoogenaamde rijdende beemd, in geheel
1.50.00 ha, gelegen Sint-Oedenrode onder het gehucht Bosch en Varenhout, een zijde Thomas
van de Ven, d’ander de rivier de Dommel.
waardig geschat op f 620,--.
contanten f 430,--.
Totaal f 1050,-4e lot aan Helena de Koning echtgenoote Michiel Antony Kemps;
1. een perceel teelland, genaamd Grietenakker, groot 66 aren, onder Verrenbest, een zijde
Theodorus van den Hurk, d’ander de gemeente straat.
2. een perceel teeland, genaamd Verhagenskamp, groot 66 aren, als voor, een zijde de
gemeentestraat, d’ander den Armen.
3. een perceel teelland, genaamd het Sons, groot 17 aren, als voor, een zijde de gemeene heide,
d’ander de fundatie van Laurens van der Aa.
waardig geschat op f 650,--.
contanten f 400,--.
totaal f 1050,-5e lot aan Maria de Koning;
1. een perceel teelland, genaamd de Broodren, groot 66 aren, onder Verrenbest, een zijde
weduwe Adriaan van Oirschot, d’ander Paulus Verhagen
2. een perceel groes, genaamd de Burggraaf, groot 50 aren, als voor, een zijde Antony van de
Ven, d’ander Antony Hendrik van de Sande
Waarde geschat op f 450,--.
contanten f 600,-totaal f 1050,-6e lot aan Dielis de Koning;
contante gelden f 1050,-Akte 196: 6-6-1829
Verkoper; Jan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot
1. een heerenhuizinge, genaamd het hof van Solms, met alles deszelfs aanhoorende getimmerten,
hoven, boomgaarden en vischvijver, groot 1.15.00 ha, onder den Kerkhof
2. eem perceel teelland, genaamd den akker achter den hof, groot 40 aren, als voor, een zijde St.
Anna fundatie, d’ander de erven Johan van den Heuvel
3. een perceel teelland met houtwas, genaamd paardskerkhof, groot 1.16.00 ha, als voor, een
zijde het vorig perceel, d’ander eene gemeene weg
Verkregen bij openbare veiling 4 en 18-8-1828. [zie akte 43 en 49]
Koper; Guillielmus van Baar, fabrikant Oirschot, voor f 4050,-Akte 198: 16-6-1829
Verkoop heiturf ten verzoeke; Johannes Zwijsen, pastoor Best, als beneficiant der cantorij in de SintPieterskerk Oirschot, opbrengst f 33,30
Akte 199: 16-6-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Maria Baijens, naaister Oirschot, opbrengst f 26,65
Akte 200: 22-6-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Hendrik Bullens, als executeur wijlen Johannes van Hout, opbrengst
f 374,65
Akte 201: 26-6-1829
Verkoop gras ten verzoeke; John Turing Ferrier, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 202,50
Akte 202: 30-6-1829
Testament; Johanna Beekmans, zonder beroep Oirschot
Erfgenaam; Gijsberdina Beekmans, haar zuster

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1829

2019-07-15

18/30

Akte 203: 30-6-1829
Testament; Gijsberdina Beekmans, zonder beroep Oirschot
Erfgenaam; Johanna Beekmans, haar zuster
Akte 204: 7-7-1829
Verkoop gras ten verzoeke; Peter van Heumen, rentenier Oirschot, opbrengst f 218,95
Akte 205: 7-7-1829
Verkoper; Allegonda van de Pol weduwe Jan Andries Matteeuws, arbeidster Oirschot
Een perceel weiland, genaamd de magerman, groot 66 aren, onder Spoordonk, een zijde de verkrijger,
d’ander Antonij van Roij
Koper; Peter Bressers, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 206: 7-7-1829
Hypotheekgever; Johannes Franciscus van Laarhoven, linnenwever Oirschot
Hypotheeknemer; Arnoldus van Boxtel, klompenmaker Oirschot, groot f 200,-Onderpand onder Oirschot;
1. een huisje, no. 81, met stal en hof, groot 8 aren, in den Notel, een zijde Adriaan Melis, d’ander
Petronella Tampson
2. een perceel teelland, groot 12 aren, als voor, een zijde Jan Kemps, d’ander Jan van de Wal
Akte 207: 9-7-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Josephus Franciscus van den Eynden, apotheker ‘s-Hertogenbosch,
als executeur Ludovicus Franciscus Zorreth, opbrengst f 679,40
Akte 208: 14-7-1829
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Cornelis Smits, bouwman Oirschot, opbrengst f 407,75
Akte 209: 16-7-1829
Verkoper; Adriana van Straten gehuwd Gerard van den Berk, bouwman Oirschot
Een perceel hout en heide, genaamd de achterste beemd in het Tregelaar, groot 50 aren, onder Hedel,
een zijde Peter van den Berg en anderen, d’ander zijde Michiel van Esch
Koper; Jacobus van Gerwen, bouwman Oirschot, voor f 60,-Akte 210: 17-7-1829
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Jan van den Heuvel, bouwman Oirschot, opbrengst f 466,-Akte 211: 18-7-1829
Verkoop gras ten verzoeke; Peter Lemmens, rentenier Oirschot, opbrengst f 657,70
Akte 212: 20-7-1829
Boedeldeling;
1. Jan van den Hurk, wever
2. Johannes van den Hurk, bouwman, als vader en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen
Petronella en Paulina, in huwelijk verwekt bij wijlen Margo van den Hurk
Hendrik van den Hurk, bouwman Best, als toeziende voogd
verkregen bij akte deling 2-12-1828.
1e lot aan Paulina van den Hurk;
een perceel teelland, genaamd de heikamp, groot 50 aren, onder Verrenbest, een zijde weduwe
Arnoldus de Roij, d’ander Jan van Rozendaal
2e lot aan Jan van den Hurk;
een perceel teelland, genaamd Baijenskamp, groot 50 aren, onder Verrenbest, een zijde weduwe
Adriaan van Oirschot, d’ander de Molensteeg.
3e lot aan Petronella van den Hurk;
een perceel teelland, genaamd de Scheperkes, groot 25 aren, onder Verrenbest, een zijde Antonij van
de Meulengraaf, d’ander Hendrik Rovers.
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Akte 213: 21-7-1829
Verkoop gras ten verzoeke; Johannes Zwijsen, pastoor Best, als beneficiaat cantorij Sint-Pieterskerk
Oirschot, opbrengst f 200,60
Akte 215: 24-7-1829
Verkoper; Jan van den Hurk, wever Best
een perceel teelland, genaamd Baijenskamp, groot 50 aren, onder Verrenbest, een zijde weduwe
Adriaan van Oirschot, d’ander de Molensteeg.
Koper; Arnoldus van den Hurk, bouwman Best, voor f 100,-Akte 216: 24-7-1829
Verkoper; Hendrik van Voorst, ontvanger ‘sRijksbelastingen Oirschot, als lasthebber van Peter Schull,
gepensioneerd luitenant colonel, gehuwd met Arnolda Elisabeth Santvoort, wonende Ubbergen
een perceel weiland met houtwas, genaamd de koeweide, groot 66 aren, onder den Kerkhof, een zijde
verkrijger, d’ander Michiel Vissers
Koper; Gijsbert Peter Vogels, bouwman Oirschot, voor f 400,-Akte 217: 27-7-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Peter Vogels, bouwman Oirschot, opbrengst f 375,65
Akte 218: 28-7-1829
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Michiel Antony Kemps, bouwman Best, opbrengst f 433,60
Akte 219: 29-7-1829
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Joseph Essens, bouwman Best, als voogd over het minderjarig
kind wijlen Martinus Essens en wijlen Cornelia Timmermans, genaamd Johannes, opbrengst f 637,35
Akte 220: 29-7-1829
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Peter Vogels, bouwman Oirschot, opbrengst f 464,15
Akte 221: 29-7-1829
Verkoper; Gerrit Hendrik Snellaars, klompmaker Best
1. een perceel teelland, genaamd de Bestsche akker aan de Zomerpad, groot 41 aren, onder
Verrenbest, een zijde Cornelis Merks, d’ander het volgend perceel.
2. een perceel teelland, genaamd de Bestsche akker aan de Zomerpad, groot 50 aren, als voor,
een zijde kinderen Gerrit van den Boom, d’ander het vorig perceel.
Koper; Gerrit van Erkel, klompmaker Best, voor f 130,-Akte 222: 1-8-1829
Verkoop te velde staande granen ten verzoeke; Wouter van Overdijk, rentenier Oirschot, opbrengst
f 72,-Akte 223: 1-8-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Gijsbert van Overbeek en Johanna Maria van de Kerkhof
1. Mechelina van Overbeek gehuwd Jan van Rooij
2. Adriaan van Overbeek
3. Wilhelmus van Overbeek, bouwlieden
Verkregen bij versterf van hun ouders
1e lot aan Mechelina van Overbeek;
1. een gedeelte in een perceel teelland, genaamd het Rot, groot voor dit deel 1 ha, onder Straten,
een zijde Rogier van Kollenburg, d’ander het volgende lot
2. een perceel teelland, genaamd de Geelst, groot 50 aren, als voor, een zijde weduwe Hendrik
van den Heuvel, d’ander de fundatie Amelrijk Boots
3. een perceel groes, genaamd het heiveldje, groot 33 aren, als voor, een zijde Rogier van
Kollenburg, d’ander de kinderen Gijsbert van Tartwijk
2e lot aan Adriaan en Wilhelmus van Overbeek;

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1829

2019-07-15

20/30

1. een huis, stal en schuur, no. 10 E, met hof en aangelag, groot 50 aren, onder Straten, een zijde
Cornelis van Kerkoerle, d’ander Adriaan van den Eijnden
2. een gedeelte in een perceel teelland, genaamd het Rot, voor dit deel 83 aren, als voor, een
zijde Johannes van Mierlo, d’ander het vorig lot
3. een perceel teelland, genaamd Lemmens akker, groot 33 aren, als voor, een zijde Peter van der
Hamsvoort, d’ander Jasper van den Eijnden
4. een perceel teelland, genaamd Jan Perenakker, groot 33 aren, als voor, een zijde Peter van den
Heuvel, d’ander Johannes van Dijk
5. een perceel teelland, genaamd het Looike, groot 25 aren, als voor, een zijde Cornelis van
Kerkoerle, d’ander Wilhelmus van Gerwen
6. een perceel groes, genaamd het Ven, groot 25 aren, als voor, een zijde Jordanus de Wert,
d’ander Johannes de Weert
7. een perceel teelland, genaamd ‘t Renierke, groot 25 aren, als voor, een zijde Jan Bullens,
d’ander de heide
8. een perceel groes, genaamd het Hultje, groot 33 aren, als voor, een zijde Jan Bullens, d’ander
kinderen Johan van den Heuvel
[Zie akte 606: 6-11-1837]
Akte 224: 4-8-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Peter Jansen, dienstknecht Oirschot, opbrengst f 75,10
Akte 225: 8-8-1829
Boedeldeling;
1. Petronella Tampson, boerin
2. Johanna Tampson, winkeldoende, beiden wonende Oirschot
Goederen verkregen bij versterf van hun grootouders Peter van Vessem en Agnes van Croonenburg
1e lot aan Petronella Tampson;
1. een perceel teelland, genaamd de heesakker, groot 66 aren, onder den Notel, een zijde Jan
Kemps, d’ander Hendrik Kemps
2. een perceel groes en houtbosch, genaamd het Sonderen, groot 50 aren, als voor, een zijde heer
Ferrier, d’ander de weduwe Hendrik de Werdt
3. een huis, no. 82 C, met hof, groot 8 aren 30 ca, als voor, een zijde Dijmphna Melis, d’ander
Francis van Laarhoven
4. een perceel teelland, genaamd de Vrouwenakker, groot 50 aren, als voor, een zijde Peter de
Brouwer, d’ander Jan van Gestel
5. een perceel groes,genaamd de Hoogkop, groot 50 aren, onder Hedel, een zijde Louis de
Croon, d’ander kinderen Wilhelmus van Overdijk
Waardig geschat op f 800,-2e lot aan Johanna Tampson;
een perceel teelland, genaamd de hoogen akker, groot 8 aren 30 ca, onder den Notel, een zijde
Dymphna Melis, d’ander de gemeente
Waardig geschat op f 50,-Contanten f 750,-Totaal f 800,-Akte 226: 12-8-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Adriaan van der Velden, klompmaker Best, als voogd over de
minderjarigen Peter en Antony Scheepens, kinderen wijlen Johannes Scheepens en wijlen Barbara van
Rooij, opbrengst f 116,75
Akte 227: 18-8-1829
Hypotheekgever; Petronella Tampson, boerin Oirschot
Hypotheeknemer; Arnoldus van Boxtel, klompenmaker Oirschot, groot f 500,-Onderpand onder Oirschot;
1. een perceel teelland, genaamd de heesakker, groot 66 aren, onder den Notel, een zijde Jan
Kemps, d’ander Hendrik Kemps
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2. een perceel groes en houtbosch, genaamd het Sonderen, groot 50 aren, als voor, een zijde heer
Ferrier, d’ander de weduwe Hendrik de Werdt
3. een huis, no. 82 C, met hof, groot 8 aren 30 ca, als voor, een zijde Dijmphna Melis, d’ander
Francis van Laarhoven
4. een perceel teelland, genaamd de Vrouwenakker, groot 50 aren, als voor, een zijde Peter de
Brouwer, d’ander Jan van Gestel
5. een perceel groes, genaamd de Hoogkop, groot 50 aren, onder Hedel, een zijde Louis de
Croon, d’ander kinderen Wilhelmus van Overdijk
Akte 228: 19-8-1829
Volmachtgevers;
1. Elisabeth Vennekes, weduwe Laurens Veraa, als moeder en voogdes over Helena, Johannes,
Maria Catharina en Adriana Veraa
2. Dielis van Nunen, voor zich en als toeziende voogd
3. Francis van Hout
4. Johanna van Hout
5. Thomas van Hout
6. Jan van Hout
7. Hendrik van Hout, kinderen van Jan van Hout en Johanna Peijnenborgb
8. Francis van Hout
9. Cornelia van Hout
10. Allegonda van Hout, kinderen wijlen Peter van Hout en Willemijn van den Heuvel
11. Willemijn van den Heuvel weduwe Peter van Hout, als moeder en voogdes
12. Francis Jacobus van Hout, als toeziende voogd over Maria Catharina, Johannes en Peter van
Hout, kinderen meergenoemde Peter van Hout En Willemijn van den Heuvel
13. Francis van Hout, voor zich en als voogd over zijn minderjarige broeders met name
14. Allegonda van Hout
15. Peter van Hout
16. Maria van Hout
17. Catharina Heesters weduwe genoemde Jacobus van Hout als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Johannes, Cornelis en Antonij in huwelijk verwekt bij genoemde
Jacobus van Hout
18. Anna Maria van Nunen
19. Johanna van Nunen huisvrouw Hendrik Bullens, bouwlieden
20. Hendriena van Beers gehuwd Jan van de Sande, wever, allen wonende Oirschot
21. Mede gezamenlijk voor Francis Veraa, wonende Zundert
22. Jan van Hout, klompenmaker Huissen
Gezamenlijke erfgenamen bij testament d.d. 30-12-1828 in nalatenschap Johannes van Hout,
overleden 29-5-1829
Volmachtnemer; Hendrik Bullens om deze erfenis af te werken
Akte 229: 19-8-1829
Volmachtgevers;
1. Jan Verhoeven
2. Hendrik Verhoeven
3. Johanna Maria van Roij
4. Johanna van Roij gehuwd Hendrik Smits
5. Johannes van Doormalen
6. Hendrik van Doormalen
7. Agnes Verhoeven gehuwd Willem van Santvoort, bouwlieden
8. Petronella van Elderen gehuwd Arnoldus van Ostade, arbeider
9. Adriana van Elderen gehuwd Johannes van Beers
10. Gerrit van Elderen, wevers
11. Hendriena van Elderen, dienstmeid
12. Johanna van Vessem weduwe Johannes van Elderen, spinster, als moeder en voogdes over
haar minderjarige kinderen Agnes, Hendrik. Cornelis en Jan van Elderen
13. Wilhelmus van Elderen, wever, voor zich en als toeziende voogd
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14. Johanna van Beers gehuwd Jan de Kroon, bouwman
15. Hendrik Heijmans, wever
16. Agnes Heijmans, spinster, allen wonende Oirschot
Zich gezamenlijk sterkmakende voor;
a. Jan Verhoeven, klompenmaker Hilvarenbeek
b. Francis Verhoeven, klompenmaker
c. Petronella Verhoeven gehuwd Johannes Couwenberg
d. Marianna Verhoeven gehuwd Cornelis Vingerhoets, bouwlieden Diessen
e. Diliana van Elderen, dienstmeid
f. Adriaan van Elderen, wever, beiden Diessen
g. Martinus en Hendrik Wils, koperslagers
h. Johanna Bedocx gehuwd Jacobus van Engelen, tinnengieter
i. Peter Bedocx, kleermaker, allen ‘s Hertogenbosch
j. Theodorus
k. Adriaan Bedocx, smeden
l. Augustinus Bedocx, kleermaker, allen ‘s Hertogenbosch
m. Hendrik Bedocx, wieldraaijer
n. Johannes Bedocx, sedert jaren afwezig
allen erfgenamen van Johannes van Hout, overleden 29-5-1829
Volmachtnemer; Peter van Gerwen, bouwman Oirschot, om in hun plaats deze erfenis af te werken
Akte 230: 21-8-1829
Testament; Hendrik van de Ven, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Marianna Lathouwers, zijn echtgenoote
Akte 231: 21-8-1829
Testament; Marianna Lathouwers, zonder beroep
Erfgenaam; Hendrik van de Ven, haar echtgenoot
Akte 233: 22-8-1829
Verkoper; Peter de Brouwer, bouwman Oirschot
De onbedeelde helft in;
1. een perceel teelland, genaamd de Aarle akker, in geheel 42 aren, onder Straten, een zijde
Cornelis van Kerkoerle, d’ander de weduwe Hendrik van den Heuvel
2. een perceel teelland, genaamd de Reekert, groot 25 aren, als voor, een zijde Johannes
Louwers, d’ander een steegjje
Koper; Jan de Brouwer, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 234 en 237: 24-8-1829 en 31-8-1829
Inzet en verkoop; Johanna van Overbeek weduwe Jan van Rooij, bouwvrouw Oirschot als moeder en
voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Peter en Dyonisia van Rooij
Andries van de Laar, bouwman Best, toeziende voogd
1e koop; een perceel bouwland, genaamd de Aarle akker, groot 66 aren, onder Straten, een zijde
Lambert Huijskens, d’ander Johannes van Dijk
Koper; Rogier van Kollenburg, bouwman Oirschot, voor f 211,-2e koop; een perceel bouwland, genaamd den hoogen akker, groot 17 aren, een zijde Jan van den
Eijnden, d’ander Lambert Jan Huijskens
Koper; Gijsbert van den Heuvel, bouwman Oirschot, ten behoeve van Lambert Jan Huijskens,
bouwman Oirschot, voor f 60,-3e koop; een perceel bouwland, genaamd de Geelst, groot 50 aren, als voor, een zijde Jan van den
Heuvel, d’ander Cornelis van der Meijden
Koper; Jan Dielis van Rooij, bouwman Oirschot, voor f 120,-4e koop; de onbedeelde helft in perceel hout en groes, genaamd de Elsing, in geheel 66 aren, als voor,
een zijde Johannes Legius, d’ander weduwe Adriaan van Kerkoerle
Koper; Rogier van Tartwijk, bouwman Oirschot, voor f 62,--
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Akte 235: 26-8-1829
Verlening recht van weg;
1. Johanna Maria van Kerkoerle
2. Johanna van Kerkoerle, zonder beroep
3. Arnoldus van Kerkoerle, bouwman, allen Best
4. Wilhelmus van Kerkoerle, timmerman Breda
5. Clara van Kerkoerle, dienstmeid
6. Adriana van Kerkoerle gehuwd Albertus van Wijnbergen, leidekker ‘s-Hertogenbosch
verlenen recht van weg aan;
1. Willem van Nuenen, burgemeester Best, toestemming te wegen over het land, genaamd de
Ros naar het Eeuwselke
2. aan Willemijna van den Hurk weduwe Peter van der Velden, bouwman Best, over den
Hopakker
3. aan Adriaan van der Vleuten, klompmaker Best, over de Hopakkers naar het Ros.
voor registratie is het recht geschat op f 20,-Akte 236: 26-8-1829
Verhuurders; Jan Johannes Vogels en Hendrik Peter van de Ven, bouwlieden Best, als administrateurs
der goederen fundatie Hendrik van de Ven
1. een huis en aangelag, groot 33 aren, onder Verrenbest
2. een perceel teelland, genaamd de Breedekant, groot 50 aren, als voor
3. een perceel groes, genaamd de Braakbeemd, groot 66 aren, als voor.
thans in huur bij Jan van Erkel
huurder; Johannes Hendrik Merks, klompmaker Best, voor f 52,-- per jaar
uitgezonderd kamer en opkamer, schop en gedeelte van hof, wat in gebruik is bij Leendert van Horen.
Akte 238 en 239: 14-9-1829
Verkoper; Willemijna van Meulbregt, spinster Oirschot
Een perceel teelland en groes, genaamd de Armen akker, groot 66 aren, onder den Notel, een zijde
Jacobus van Gerwen, d’ander de gemeente
Koper; Jacobus Peter van Gerwen, bouwman Oirschot, voor f 575,-Akte 240: 19-9-1829
Verkoper; Arnoldus Peter van Gerwen, klompenmaker Oirschot
Een perceel teelland, genaamd Craansakker, groot 23 aren, onder Straten, een zijde Jan Smits, d’ander
Jan Dielis van Rooij
Kopers; Adriaan en Wilhelmus van Overbeek, bouwlieden Oirschot, voor f 60,-Akte 241: 20-9-1829
Verkopers;
1. Antonius Franciscus Wartenbergh, apotheker, voor zich
2. Michiel Adrianus Tielen, viskoper, beiden ‘s-Hertogenbosch, als volmacht hebbende van
3. Johannes Petrus Wartenbergh, kollecteur der koninklijke Nederlandse loterij
4. Petronella Catharina Wartenbergh echtgenoote M.A. Tielen ‘s-Hertogenbosch
Onder Best;
1. een huis, no. 184, vanouds genaamd de Ooijevaar, met de schuur, stal, brandschop en hof,
groot 10 aren, te Best tegenover de kerk, een zijde Gerard van Erkel, d’ander Hendrik Merks
2. een perceel teelland en groes, als voor achter voorschreven huis, groot 32 aren, een zijde
Gerard van Erkel, d’ander Hendrik Merks
Koper; Jan Ebben, bakker Best, voor f 1000,-Akte 242: 25-9-1829
Verkoper; Johannes Jan van de Spijkert, bouwman Best
een perceel houtbosch, genaamd de Barberkes, groot 5 aren, onder Verrenbest, een zijde Johannes van
Liempd, d’ander de verkrijger
Koper; Willem van Nuenen, burgemeester Best, voor f 25,--

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1829

2019-07-15

24/30

Akte 243: 25-9-1829
Hypotheekgever; Joseph Peter van Ham
Hypotheeknemers; Hendrik, Adriaan, Joseph en Johanna Essens, bouwlieden Best, groot f 135,--.
Onderpand onder Best;
een perceel teelland, genaamd de Jonker, groot 66 aren, onder Verrenbest, een zijde Paulus Verhagen,
d’ander de Enge steegjes.
Akte 244: 28-9-1829
Hypotheekgever; Jan Ebben, bakker Best
Hypotheeknemer; Anna Maria van de Sande, minderjarig kind van Johannes van de Sande, groot
f 800,-Onderpand onder Best;
1. een huis, no. 184, vanouds genaamd de Ooijevaar, met de schuur, stal, brandschop en hof, groot 10
aren, te Best tegenover de kerk, een zijde Gerard van Erkel, d’ander Hendrik Merks
2. een perceel teelland en groes, als voor achter voorschreven huis, groot 32 aren, een zijde Gerard van
Erkel, d’ander Hendrik Merks
Akte 245: 28-9-1829
Verkoop houtwerk en afbraak ten verzoeke; Jan Wellens, aannemer Halsteren, opbrengst f 64,-Akte 246: 5-10-1829
Testament; Johanna Elisabeth Bolsius, zonder beroep Best
Erfgenaam; Arnoldus de Louw, haar echtgenoot.
Akte 247 en 249: 5-10-1829 en 12-10-1829
Inzet en verkoop; Hendrik Bullens en Peter van Gerwen, bouwlieden Oirschot, als gevolmachtigden
van;
1. Elisabeth Vennekes, weduwe Laurens Veraa, als moeder en voogdes over Helena, Johannes,
Maria Catharina en Adriana Veraa
2. Dielis van Nunen, voor zich en als toeziende voogd
3. Francis van Hout
4. Johanna van Hout
5. Thomas van Hout
6. Jan van Hout
7. Hendrik van Hout, kinderen van Jan van Hout en Johanna Peijnenborgb
8. Francis van Hout
9. Cornelia van Hout
10. Allegonda van Hout, kinderen wijlen Peter van Hout en Willemijn van den Heuvel
11. Willemijn van den Heuvel weduwe Peter van Hout, als moeder en voogdes
12. Francis Jacobus van Hout, als toeziende voogd over Maria Catharina, Johannes en Peter van
Hout, kinderen meergenoemde Peter van Hout En Willemijn van den Heuvel
13. Francis van Hout, voor zich en als voogd over zijn minderjarige broeders met name
14. Allegonda van Hout
15. Peter van Hout
16. Maria van Hout
17. Catharina Heesters weduwe genoemde Jacobus van Hout als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Johannes, Cornelis en Antonij in huwelijk verwekt bij genoemde
Jacobus van Hout
18. Anna Maria van Nunen
19. Johanna van Nunen huisvrouw Hendrik Bullens, bouwlieden
20. Hendriena van Beers gehuwd Jan van de Sande, wever, allen wonende Oirschot
21. Mede gezamenlijk voor Francis Veraa, wonende Zundert
22. Jan van Hout, klompenmaker Huissen
23. Jan Verhoeven
24. Hendrik Verhoeven
25. Johanna Maria van Roij
26. Johanna van Roij gehuwd Hendrik Smits
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Johannes van Doormalen
Hendrik van Doormalen
Agnes Verhoeven gehuwd Willem van Santvoort, bouwlieden
Petronella van Elderen gehuwd Arnoldus van Ostade, arbeider
Adriana van Elderen gehuwd Johannes van Beers
Gerrit van Elderen, wevers
Hendriena van Elderen, dienstmeid
Johanna van Vessem weduwe Johannes van Elderen, spinster, als moeder en voogdes over
haar minderjarige kinderen Agnes, Hendrik. Cornelis en Jan van Elderen
35. Wilhelmus van Elderen, wever, voor zich en als toeziende voogd
36. Johanna van Beers gehuwd Jan de Kroon, bouwman
37. Hendrik Heijmans, wever
38. Agnes Heijmans, spinster, allen wonende Oirschot
Zich gezamenlijk sterkmakende voor;
a. Jan Verhoeven, klompenmaker Hilvarenbeek
b. Francis Verhoeven, klompenmaker
c. Petronella Verhoeven gehuwd Johannes Couwenberg
d. Marianna Verhoeven gehuwd Cornelis Vingerhoets, bouwlieden Diessen
e. Diliana van Elderen, dienstmeid
f. Adriaan van Elderen, wever, beiden Diessen
g. Martinus en Hendrik Wils, koperslagers
h. Johanna Bedocx gehuwd Jacobus van Engelen, tinnengieter
i. Peter Bedocx, kleermaker, allen ‘s Hertogenbosch
j. Theodorus
k. Adriaan Bedocx, smeden
l. Augustinus Bedocx, kleermaker, allen ‘s Hertogenbosch
m. Hendrik Bedocx, wieldraaijer
n. Johannes Bedocx, sedert jaren afwezig
Gezamenlijke erfgenamen bij testament d.d. 30-12-1828 in nalatenschap Johannes van Hout,
overleden 29-5-1829
1e koop; een huis, no. 13 A, met bakhuis, no. 14 A, stal, schuur, aangelag en hof, groot 3 ha 31 aren,
onder den Kerkhof, een zijde Adriaan Neggers, d’ander Hendrik Neggers
2e koop; een perceel teelland, genaamd de akker aan het varkensstraatje, groot 33 aren, als voor, een
zijde Maria van den Nieuwenhuijsen, d’ander Adriaan Neggers
3e koop; een perceel teelland, genaamd Schoutens akker, als voor, een zijde Adriaan Melis, d’ander
Jan Christiaan Stans
4e koop; een perceel groes en teelland, genaamd het Proosbroek, groot 75 aren, als voor, een zijde
Arnoldus Huijskens, d’anderde volgende koop
5e koop; een perceel groes en teelland genaamd de achterste Proosbroek, groot 75 aren, als voor, een
zijde de vorige koop, d’ander de gemeente
6e koop; een perceel groes en hout, genaamd de Rijsinge, groot 1 ha, als voor, een zijde Adriaan
Neggers, d’ander het volgend perceel
7e koop; een perceel teelland, genaamd de Rijsinge, groot 50 aren, als voor, een zijde vorige koop,
d’ander volgende koop
8e koop; een perceel teelland, genaamd de kamp aan de Kapeldijk, groot 58 aren, als voor, een zijde
vorige koop, d’ander de gemeente
9e koop; een perceel groes genaamd Pardos moostje, groot 66 aren, als voor, een zijde Lambert Jan
Huijskens, d’ander de straat
10e koop; een perceel groes en teelland, genaamd de koewei in het Hoolkot, groot 58 aren onder
Spoordonk, een zijde Daniel van Beers, d’ander weduwe Jan van Berendonk
11e koop; een perceel heide, genaamd de turfmoost, groot 1ha, onder den Kerkhof, een zijde Lambert
Jan Huijskens, d’ander Peter van Heumen
12e koop; een perceel heide, genaamd het heiveld in de vier driessen, groot 86 aren, als voor, een zijde
Peter van Gerwen, d’ander de kapelweg
13e koop; een perceel broekveld, genaamd de Crommenbeemd, groot 1.50.00 ha, onder Spoordonk,
een zijde Peter van Heumen, d’ander weduwe Francis van Gerwen
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14e koop; een perceel broekveld, genaamd de kwade Geelrijt of schoutent, groot 1,24,00 ha, als voor,
een zijde Adriaan Kemps, d’ander Jan Lemmens
Koper; Jacobus van Hout, bouwman Oirschot, mede ten behoeve van zijn broeders en zusters Jan,
Maria, Catharina, Antony en Dielis van Hout Francis kinderen, bouwlieden Oirschot, voor f 3132, -15e koop; een huis, no. 10 A, met stal, schuur, hof en aangelag, groot 91 aren, onder den Kerkhof, een
zijde Theodorus van de Ven, d’ander de weduwe Adriaan Verhoeven
Koper; Johannes Peter Smits, bouwman Oirschot, voor f 640,-16e koop; een perceel teelland, genaamd den heuvelschen akker, groot 83 aren, als voor, een zijde Jan
de Kroon, d’ander de kinderen Francis de Kroon
Koper; Daniel Francis van Beers, bouwman Oirschot, voor f 625,-17e koop; een perceel groes en teelland, genaamd de kamp aan het Lieveld of kapeldijk, groot 1.16.00
ha. als voor, een zijde Gerard de Kroon, d’ander de gemeente
Koper; Theodorus van de Ven, bouwman Oirschot, voor f 406,-18e koop; een perceel teelland, genaamd het kampke aan het Lieveld, groot 50 aren, aks voor, een
zijde kinderen Francis de Kroon, d’ander Arnoldus Huijskens
Koper; Jan Hendrik de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 135,-19e koop; een perceel groes, genaamd de Moost, groot 50 aren, onder den Kerkhof, een zijde weduwe
Francis van Gerwen, d’ander weduwe Cornelis Melis
Koper; Jan Hendrik de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 105,-20e koop; een hooiveld, genaamd de buunders, groot 82 aren, onder Spoordonk, een zijde Cornelis
van Hout, d’ander Lambert de Kroon
Koper; Catharina Heesters weduwe Jacobus van Hout, bouwvrouw Oirschot, voor f 293,-21e koop; een perceel teelland, genaamd Lijnen akker, groot 42 aren, als voor, een zijde Hendrik van
Beers, d’ander de gemeente
Koper; Johannes Peter van Beers, bouwman Oirschot, ten behoeve van Catharina Heesters
voornoemd, voor f 115,-22e koop; een perceel teelland, genaamd de bogt of aanstede, groot 72 aren, als voor, een zijde
Lambert Hendrik de Kroon, d’ander weduwe Peter van Hout
Koper; Catharina Heesters, voornoemd, voor f 316,-23e koop; een hofje, groot 8 aren, onder den Kerkhof, eem zijde Salomon David Roost, d’ander
Adriaan Kemps
Koper; Jan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, voor f 150,--

Akte 250: 12-10-1829
Verkoop obligatie; Hendrik Bullens en Peter van Gerwen, bouwlieden Oirschot, namens de
erfgenamen Johannes van Hout
Een obligatie ten laste van het corpus van Oirschot, staande ten name van de kinderen Jan
Leijtens, voor schepenen d.d. 3-9-1795, groot f 100,-Koper; Antony Dielis van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 75,-Akte 251: 16-10-1829
Verkoper; Joseph van Erp, bouwman Oirschot
Een perceel teelland en groes met het tipje houtbosch en groes daaraan gehorende, aan de overzijde
der straat gelegen, genaamd de korte stukken, onder den Kerkhof, groot 33 aren, een zijde kinderen
Peter Stans, d’ander Peter van Heumen
Koper; Levie Philip Levis, vleeschhouwer Oirschot, voor f 75,-Akte 252: 17-10-1829
Verkopers;
1. Hendrik van Someren, zonder beroep
2. Louis van Someren, arbeider
3. Willemijna van Somerem gehuwd Jan van Erp, voerman Oirschot
Een perceel teelland, hout en heide, genaamd de Bloemendaal, groot 1.65.00 ha, onder den Notel, een
zijde Cornelis van Berendonk, d’ander het groene straatje
Koper; Andries van de Ven, bouwman Oirschot, voor f 650,--
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Akte 253: 21-10-1829
Testament; Johanna Maria Wijnen, zonder beroep Best
- Legaat aan Adriaan van der Velden, wonende Best, groot f 350,--, uit te keren door haar
erfgenamen binnen jaar na overlijden
- Legaat aan Johanna van den Berk, wonende Oirschot, al haar lijfkleederen, binnen 4 weken na
haar overlijden uit te reiken
- aan Maria Walravens, jaarlijks uit te keren f 6,--, haar leven lang.
ingetrokken bij akte 19-12-1831
Akte 254: 24-10-1829
Testament; Marten Blox, zonder beroep Oirschot
Erfgenaam; Joseph van Esch, herbergier Oirschot
Akte 255: 24-10-1829
Verkoper; Martinus Blox, bouwman Best
1. een perceel teelland, genaamd den Hoogen akker, groot 42 aren, onder Verrenbest, een zijde
Johannes van den Akker, d’ander Antony Hendrikus van de Sande.
2. een perceel teelland, genaamd de kamp aan de Sonschesteeg, groot 66 aren, als voor, beide
zijden Christiaan Peter Merks.
Koper; de R.K. gemeente van Best, voor f 500,-Akte 256: 20-10-1829
Verkopers;
1. Wilhelmina de Kroon weduwe Hendrik van der Schoot, bakster
2. Wouter en Gerardus van der Schoot, bakkers
3. Ida en Catharina van der Schoot, zonder beroep, allen Oirschot
4. Johanna van der Schoot, dienstmeid ‘s-Hertogenbosch
5. Arnoldus van der Schoot, schoenmaker Udenhout
Onder Oirschot;
1. een perceel teelland, genaamd de Bloemendaal, groot 42 aren, onder den Notel, een zijde
Johannes van der Vleuten, d’ander Cornelis van Berendonk
2. een perceel teelland, genaamd de Hoef, groot 25 aren, als voor, een zijde Theodorus van
Overbeek, d’ander de straat
Koper; Theodorus van Overbeek, klompenmaker Oirschot, voor f 350,-Akte 257: 26-10-1829
Verkopers;
1. Wilhelmina de Kroon weduwe Hendrik van der Schoot, bakster
2. Wouter en Gerardus van der Schoot, bakkers
3. Ida en Catharina van der Schoot, zonder beroep, allen Oirschot
4. Johanna van der Schoot, dienstmeid ‘s-Hertogenbosch
5. Arnoldus van der Schoot, schoenmaker Udenhout
Onder Oirschot;
een perceel teelland, genaamd de Kaalhoef, groot 50 aren, onder Straten, een zijde Cornelis Bullens,
d’ander Jan Bullens
Koper; Theodorus van Overdijk, bouwman Oirschot, voor f 175,-Akte 258: 30-10-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johannes de Rooij, timmerman Oirschot, opbrengst f 133,55
Akte 259: 5-11-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Hendrik Bullens en Peter van Gerwen, namens de erfgenamen
wijlen Johannes van Hout, opbrengst f 807,25
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Akte 261: 10-11-1829
Verkoper; Jan van der Hamsvoort, bouwman Middelbeers
Het gedeelte den verkoper competerende in een huis en stal, alsmede de 4 aren teelland, onder
Middelbeers, een zijde Jan Fiers, d’ander de koper.
Koper; Jan van der Staaij, bouwman Middelbeers, voor f 90,-Akte 262: 11-11-1829
Verkoop planken ten verzoeke; Arnoldus Klessens, koopman Bergeijk, opbrengst f 51,10
Akte 263: 13-11-1829
Verkoper; Maria Diliana van Hersel, bouwvrouw Oirschot
¼ deel onverdeeld in navolgende vaste goederen;
1. een huis met stal, schuur, hof en aangelag, groot 50 aren, onder den Kerkhof, een zijde
gemeentestraat, d’ander Jan en Peter van Hersel
2. een perceel teelland, genaamd de hiek, groot 25 aren, als voor, een zijde Arnoldus Huijskens,
d’ander gemeentestraat
3. een perceel teelland, genaamd de hooge bogt, groot 1.40.00 ha, als voor, beide zijden
Arnoldus Huijskens
4. een perceel teelland, genaamd Spanjaarts kampke, groot 40 aren, als voor, een zijde Jan en
Peter van Hersel, d’ander de gemeentestraat
5. een perceel teelland, genaamd de zandschel, groot 33 aren, als voor, een zijde Jan en Peter van
Hersel, d’ander de straat
6. een perceel teelland, genaamd de akker over de straat, groot 88 aren, als voor, een zijde Jan en
Peter van Hersel, d’ander de straat
7. een perceel teelland, genaamd het kampke, groot 36 aren, als voor, een zijde de straat, d’ander
Lambert Huijskens
8. een perceel teelland en houtbosch, genaamd de molenkamp of Britsen kamp, groot 1 ha 15
aren, als voor, een zijde de verkrijger, d’ander de straat
9. een perceel teelland, genaamd de akker in de Papenvoort, groot 55 aren, als voor, een zijde de
straat, d’ander Johannes van Berendonk
10. een perceel groes, genaamd het Steeke, groot 50 aren, als voor, een zijde Antony Merks,
d’ander de verkoopster
11. een perceel groes, genaamd het Lepperke, groot 25 aren, als voor, een zijde kinderen Johan
van den Heuvel, d’ander de straat
12. een perceel teelland, genaamd het Lieveldje, groot 12 aren, onder Spoordonk, een zijde
Lambert Huijskens, d’ander Johannes van Berendonk
13. een perceel groes, genaamd de Papenvoorden, groot 50 aren, als voor, een zijde kinderen
Johan van den Heuvel, d’ander Lambert Huijskens
14. een perceel groes en heide genaamd de nieuwe erve, groot 1 ha, als voor, eem zijde kinderen
Peter Schellekens, d’ander Jacomijn Schellekens
15. een perceel groes en heide, genaamd Nelie Smits weikes, groot 33 aren, als voor, een zijde de
steeg, d’ander kinderen Francis van Hout
16. een perceel groes, genaamd de kleine Moostjes, groot 50 aren, onder Spoordonk, een zijde
weduwe Antony de Kroon, d’ander de verkoopster
17. een perceel groes, genaamd de groote moost, groot 1 ha, als voor, een zijde Cornelis de Rooij,
d’ander Lambert Huijskens
18. een perceel teelland, genaamd de Aarle akker, groot 20 aren, als voor, een zijde van Mierlo,
d’ander onbekend
19. een perceel teelland, genaamd de tiet, groot 33 aren, onder den Kerkhof, een zijde Arnoldus
Huijskens, d’ander Peter Schellekens
Koper; Antony Dielis van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 500,-Akte 264: 18-11-1829
Testament; Johanna van de Sande, zonder beroep Best
Erfgenaam; Adrianus de Wert, haar echtgenoot.
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Akte 265: 19-11-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Louis Teurlincx, winkelier Oirschot, opbrengst f 129,50
Akte 266: 27-11-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Helena Posters weduwe Dirk van de Ven, bouwvrouw Oirschot,
opbrengst f 171,35
Akte 267: 30-11-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jacobus Matheeuwsen, bouwman Oirschot, opbrengst f 233, -Akte 268: 3-12-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Antony de Louw, schoenmaker Best, opbrengst f 167,10
Akte 269: 9-12-1829
Verkoop brandhout ten verzoeke; Nicolaas van Lieshout, winkelier Boxtel, opbrengst f 59,20
Akte 270: 10-12-1829
Erfdeling; de erfgenamen van Hendrik Vogels en Adriana van Kuijk
1. Anna Vogels gehuwd Jan Kemps
2. Maria Vogels gehuwd Hendrik van Bommel
3. Peter Vogels, bouwlieden Oirschot
Verkregen bij versterf van hun ouders
1e lot aan Peter Vogels;
1. een huis, no. 70 C, met hof en aangelag, groot 66 aren, onder Straten, een zijde Guillielmus
van Baar, d’ander de kinderen Leijtens
2. een perceel groes, genaamd de Breemten, groot 66 aren, als voor, een zijde kinderen Leijtens,
d’ander Mej. van Doren
3. het voorste deel in een perceel teelland en groes, genaamd het Heiveld, groot voor dit deel 66
aren, als voor, een zijde Rogier van Tartwijk, d’ander het overige gedeelte
2e lot aan Anna Vogels;
1. een huisje, no. 72 C, met hof en aangelag, groot 1.17.00 ha, onder Straten, een zijde Hendrik
van Kollenburg, d’ander kinderen Leijtens
2. het achterste gedeelte in perceel teelland en groes, genaamd het Heiveld, groot voor dit deel
82 aren, als voor, een zijde het overige gedeelte, d’ander Willem Leijtens
3e lot aan Maria Vogels;
1. een perceel teelland, genaamd de Piekenhoeksche kampen, groot 84 aren, onder Straten een
zijde kinderen Wilhelmus Timmermans, d’ander de gemeente
2. een perceel groes, genaamd de wei op het Snepscheut, groot 50 aren, als voor, een zijde
Hendrik van Kollenburg, d’ander de gemeentestraat
3. een perceel teelland, genaamd Papen akker, groot 24 aren, als voor, een zijde Hendrik van
Kollenburg, d’ander het vorig lot
4. een perceel teelland, genaamd de Sleebosch, groot 64 aren, als voor, een zijde John Turing
Ferrier, d’ander weduwe Cornelis Huijskens
Genealogie;
Vogels, Hendricus
z. Claas en Maria Wilhelmus van Overbeek
Ged. Oirschot 7-11-1756
Gehuwd Oirschot 2-2-1794
Van Cuijck, Adriaantje
d. Peter Jan en Anna Theodorus Legius
Ged. Best 10-2-1764 overl. Oirschot 11-7-1829
Uit dit huwelijk geboren;
Maria 26-1-1795 Oirschot overl. 12-3-1860
Geh. Henricus Jacobus van Bommel 14-2-1819
Anna Maria 21-1-1798 Oirschot overl. 20-5-1876
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Geh. Johannes Adriaan Kemps 7-5-1826
Elisabeth 11-11-1800 Oirschot
Petrus 12-11-1803 Oirschot overl. 18-1-1884
Geh. Anna der Kinderen 28-5-1848
Akte 271: 17-12-1829
Verkoper; Johanna Meeuwis weduwe Peter van de Laak
een huis, no. 313 en 314, onder den Kerkhof, een zijde Hendrik Carel Somers, d’ander kinderen
Arnoldus de Rooij
een hofje, onder kerkhof, groot 4 aren, een zijde Steenenstraatje, d’ander Hendrik Carel Somers
Koper; Antonia van de Laak, zonder beroep Oirschot, voor f 400,--; wordt schuldig gebleven à 4 %
met als onderpand het verkochte
Akte 272: 21-12-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Maria Petronella Pijnenburg weduwe Antony van Baar,
particuliere Oirschot, opbrengst f 1034, 65
Akte 273: 22-12-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Peter van Gerwen, bouwman Oirschot, opbrengst f 69,65
Akte 274: 28-12-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Arnoldus van Baar, winkelier Oirschot, als rentmeester fundatie
Jan Daams, opbrengst f 331,35
Akte 275: 28-12-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Godefridus van den Heuvel, winkelier Oirschot, opbrengst
f 525,35
Akte 276: 29-12 –1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Anna Maria van Rosendaal weduwe Hermanus van de Sande,
herbergierster Oirschot, opbrengst f 179,35
Akte 277: 29-12-1829
Verkoper; Peter van Someren, bakker Breda
Een perceel teelland, genaamd de Tredaan akker, groot 50 aren, onder den Kerkhof, een zijde Pero van
Cuijk, d’ander Laurens Schellekens
Koper; Arnoldus van Boxtel, klompenmaker Oirschot, voor f 230,-Akte 278: 30-12-1829
Verkoper; Willem van Dun, wever Oirschot
1/5 onverdeeld in een huisje, hof en aangelag, voor het geheel groot 33 aren, onder den Kerkhof, een
zijde Cornelis Wouters, d’ander de kinderen van Peter van Doormalen
en dito in een perceel nieuw erve, zijnde mastbosch en heide, groot voor het geheel 1.30.00 ha, als
voor, een zijde Cornelis Wouters, d’ander de gemeene heide
Koper; Wilhelmus van Gestel, metselaar Oirschot, voor f 20,-Akte 279: 30-12-1829
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Anna van Overdijk weduwe Gerard der Kinderen, bouwvrouw
Oirschot, opbrengst f 320,45
Akte 280: 31-12-1829
Verkoop meubelen ten verzoeke; Joseph Jan van de Sande, bouwman Best, opbrengst f 398,20
***

