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Ick onderschrevenê afs vorster
C'aên op den iersten naiio 1644 op
vens, dato als boven.

quod atles tor
Je,n ven Ake, vorst er.

Uit het Riiksarchlef van len Bosch R 176.t,t.H.r.r"nni.ngs.

UIT !,'EN ÀKTE VÀN SCHETDI]]G EN DiLING VÀN 26 JIT.,_I-J1 7 9_í:- -le 
ïavolgenae ""attó ue-ríêt 

.-in 
Ëót t-ert<áiclTór vaï st..rans-

Onthoofdlng va"n Gemert, In d.eze akte komen verschj.lLend_e
oude namen van stukken land voor. 0p enkele pfaatsen is dè
akte onleesbear wegens beschad.lging; deze vcrden oangegeven
door. . . .

ïlrfscheijdinge en nijlinge genaekt en a€ngegeven tussen
Leonardus en Johannes van linter ,l:ielj.s van Dooren in huwe-
Iiik met 'laria v3n Dinterr/Joseph van den Biegelaer in huwe-
lijk net lila.rgo ven linter, Johannes hlassenberg, weduwnaar
van w{jlen Ellsabeth van Dintêr als vader en voogC van zirr
oninondige kindèren m:t nane àutony, Hen,...en tr'rancis, nlte-
ga-ders Jan....els toezienda monboir over...,kinderen, al-1e
kinderen en kinderen van llntony van Dinter en.....1

ten d.ee1 gevallen aan Johannes Tony van Di.nter:
lïuysrhof en sengelegh groot tien loopense C.reen zijde de Bagij-
nen van Zoeterbeek, dtandeï zijCe Jan penninx alhier aen den
Stinkert gestaen en gelegen onder den last van jaerlyx uyt
te gelden aen de Connanderije alhièr tlíee hoênaleren en e1f
stuivers.

Item een stuk land groot een en een half }oopense dreên
zijde Johennes van Duynhoven dtander zijd.e de geneene straetalhier ln rt L,aer gelcgen.

ften een stuk teullandrgroot drii Loopense dreen zïd.e Gee-
rard tltrooten te Helrnond, d t ender zijd.e iJilf eln /irnoldus van der
Vondervoort elhier in d.e aelhorst gelegen.

y'-Hendricís van de Ven 1n hurÍe1ijk met Ànna rt{aria van Lrinter
ften een stuk groesvelcl groot Jrij loopense e.: een half

dl ir':n

hebbe dese proclanatj"e ge-
C.en kerckhof als hier bo-

I



_2r_
zijCe u.i':|'r'il< v In luynhoven iri C.c.].elhorst gelegen.

Itep een stuk land en groes groot ses loopense 'd-reen zijrle
clen H.êeest rlrrlen alhle", dtand.er zijde de Geeneente alhier in
de Duyzing gel egen.

Itên een stuk land ên groes groot v\jf loopense dreen z\l-
de den H.Gàest lirnsn alhier, drander zijde Dirk Gillens van
den Ácker in de Duyzing gefegen ondeï den last van jaerlyx
daer uyt te gelden aen cle Connanderije alhier een.jn Capuyn.

Ten deel gevallen aan Leonardus Tony van Dinter:
Verschiflende stukkon landrgel-egen in het l,aer, de llribbel-
hbid, de Stinkert, de Aelhorst.

Iten een stuk 1and, genaant den lÍonnenacker, groot een
lcopense en vijf roeden dreen ziide Jan Hendrlk. Slaats op d.e

Oude Straat ge] egen.
Iten een perseel groes groot een en een half loopense

dreen ziide Hendricus tr'iassenberg, drander zijde Jan Penninx
afhier in de Folber gelegen.

r,lclus geclejjlt, gepartageert ten overstean van Drossard en
Schepenen op heden binnen Gemert den 26 J,r.Iy 1796.

/ictun voor en ten overstaan van H.!'.Ecrevisse,nrossard
en Scholtus,lintony Corstens en B.J.Douven Schepenen, die
drorigineele deeses beneffens gemelde eïfgenenen en den on-
dergeschreven Schepen geauthoïiseerden waernenende bij de
vacatuur het Secretaris irnpt heden binnen Gerrert den sesen-
twintigsten July 1'l00 ses en negentlg ten prothocollc ge-
teekenN he bben.

^ Des tt oirconden deese met het Schependons zegel be--à -krgtrgt
Quod" att est or

ld. Corstens, Schopcn geauthori s e erden waernernend-e
bij de vacature het Secretaris ..,orpt.

TU].IT OONSTELL ING VriN OU}E tr'0T0 ' S X1{2. IN HIIT BilJ-ir,iRDlINHUI S .

--op 9-* 1c noï;b;r J.t.ïtir i" tr."t ;ti;;tènhiis-'"trriys-
schenberg alhier een tentoonstelling gehoud.en vcn oude fo-
totsrkaarten cnz. :Do tentoonstclling was georganiseerd. door
onze HeerkunCekríng ín sanenwerking net hot Bejaard-enhuís
Ruys s chenb.rgh.Iie t is een granclioos suc.is geworden.


