Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 443 (minuutakten transport en obligatie)
13 januari 30 december 1810
443/1

18 louwmaand 1810

Arnoldus Jan Heerkens, verkoopt aan Jan Laurens Vermeer,
een perceel teulland, 5 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. weduwe Peter Joost van Irsel, a.z. de verkoper, e.e. Peter Vermelis a.e. de straat,
op 16 en 21 wintermaand 1809 publiek verkocht
voor de som van 415 gulden (+ wijnkoop 20 gulden 15 stuivers)
443/2

18 louwmaand 1810

Jan Nicolaas Janse, verkoopt aan Johanna Hendrik van Broekhoven weduwe Joost Jacobus van
Gorkom, te Udenhout,
een perceel heide of broekveld te Udenhout, 4 lopen t.p. genaamd het Kwaadgat,
oost de Achterste steeg, west Willem Willem van Irsel, zuid Cornelia Jan Schapendonk, noord Jan
Hendrik van Broekhoven,
voor de som van 260 gulden (+ 8 gulden wijnkoop)
verkoper aangekomen door deling heden gepasseerd.
443/3

18 louwmaand 1810

Jan Brekelmans en Gerardus de Bond, voogden over de kinderen van dezelfde Gerardus de Bond en
wijlen Maria Adriaan Schapendonk genaamd: Adriaan, Adriana, Cornelia, Willemina, Woutrina en
Maria.
Deze kinderen zijn mede-erfgenamen van hun grootmoeder Jenneke Wouter Piggen, eerder weduwe
van Adriaan Schapendonk, laatst getrouwd geweest met Peter van den Broek,
Cornelia Adriaan Schapendonk en Cornelis Zeger Mathijssen, als man van Maria Adriaan
Schapendonk,
verkopen aan Maria Jan de Rooij, weduwe van Johannes Andries Vugts, wonende te Berkel
perceel broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
west erfgenamen Stalpers van der Wielen, oost de armen ven Udenhout, zuid Lambert Verhoeven,
noord Jan van Iersel
voor de som van 173 gulden
De grootmoeder had dat tijdens haar leven al mondeling verkocht
443/4

18 louwmaand 1810

Jan Brekelmans en Gerardus de Bond, voogden over de kinderen van dezelfde Gerardus de Bond en
wijlen Maria Adriaan Schapendonk genaamd: Adriaan, Adriana, Cornelia, Willemina, Woutrina en
Maria.
Deze kinderen zijn mede-erfgenamen van hun grootmoeder Jenneke Wouter Piggen, eerder weduwe
van Adriaan Schapendonk, laatst getrouwd geweest met Peter van den Broek,
Cornelia Adriaan Schapendonk en Cornelis Zeger Mathijssen, als man van Maria Adriaan
Schapendonk,
verkopen aan Cornelis Peter van Iersel, wonende te Udenhout
perceel teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost een mestweg, west de heer Keijneveld, zuid …, noord Jan Hendriks van Broekhoven
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voor de som van 200 gulden
De grootmoeder had dat tijdens haar leven al mondeling verkocht
443/5

18 louwmaand 1810

Francis Laurens van Roessel, verkoopt aan Adriaan Aart Bergmans
een perceel broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
oost een weg, west Jenne Maria Witlox, zuid Geert Heijmans, noord weduwe Adriaan Schapendonk,
voor de som van 78 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders (deling 4 bloeimaand 1809)
443/8

15 sprokkelmaand 1810

Arnoldus Pijnenburg te Hilvarenbeek, procuratie hebbende voor de heer Hendrikus Pijnenburg te St.
Oedenrode, verkoopt aan Willem Arnoldus Pijnenburg te Hilvarenbeek en Antonij van Baar te Oirschot,
die het gezamenlijk gaan bezitten
1/4 part onbedeeld in een perceel akkerland, 4 lopen te Udenhout in de Slimstraat,
oost kinderen Jan van Huijclom, west Heijliger Adriaan van Iersel, zuid kinderen … van Tilburg, noord J.
Tasset
1/4 part onbedeeld in een perceel akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd de Geer,
zuid en noord Francis Burgmans, west kinderen Marten van Rijswijk, oost …
1/4 part onbedeeld in een perceel akkerland, … lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
zuid de straat, oost en noord Jan van Broekhoven, west Jan Brekelmans,
belast met 1/4 deel van een lichtmis pacht van 1 gulden 1 stuiver aan …
voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen door een deling van 15 wintermaand 1807
443/9

15 sprokkelmaand 1810

Francijna Hendrik van de Plasch, laatst weduwe van Marten (Matte?) Jan van de Ven, verkoopt aan
Geert Jan Verhulst te Udenhout,
een huis, nr. 250, met twee roeden land, te Udenhout aan de Zandkant,
oost, west en noord, Michiel Arnout van de Ven, zuid, Jan Witlox,
voor de som van 85 gulden
verkoopster aangekomen uit transport d.d. 6 slachtmaand 1806.
443/10

23 sprokkelmaand 1810

Eugenius Teijsemans, schout te Loon op Zand, gemachtigd van zijne doorluchtige hoogheid de heer
Prince Constantijn regerende Prince van Salm Salm & & (akte voor notaris Gilles Mijné te Den Haag)
verkoopt aan de hoog geboren vrouwe Wilhelmina Christina de Roij, gemalin van de hoog geboren
Heer Jan Babtist Verheijen, lid van het wetgevend lichaam van het Koninkrijk Holland, wonende te Loon
op Zand,
een hoeve met de huizinge en verdere timmeringen en aangelegen landerijen, bossen etc. cum annexis
genaamd Moffenhoeve, nr. 64, gelegen in Udenhout, nu in gebruik door Adriaan Vermeer
voor de som van 8000 gulden.
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443/11

1 lentemaand 1810

Jan Janse Verhoeven, wonende te Udenhout, doet afstand van zijn recht van toch op een perceel
houtbos te Udenhout in de Biezenmortel, 1 1/2 lopen, tussen e.z. Jan Tomas van Rijswijk, a.z. Cornelis
van den Plasch, e.e. Adriaan Vermeer met meer anderen, a.e. de comparant.
t.b.v. zijn zoon Adriaan Jan Verhoeven, wonende te Udenhout, die het nu in vol eigendom heeft.
443/12

1 lentemaand 1810

Adriaan Jan Verhoeven, verkoopt aan Martinus Jan van Iersel,
houtbos te Udenhout in de Biezenmortel, 1 1/2 lopen, tussen e.z. Jan Tomas van Rijswijk, a.z. Cornelis
van den Plasch, e.e. Adriaan Vermeer met meer anderen, a.e. Jan Janse Verhoeven.
Voor de som van 100 gulden
De bomen op dit perceel blijven gereserveerd voor de verkoper die een jaar de tijd heeft om ze te
ruimen.
443/14

15 lentemaand 1810

Adriaantje van der Staak, weduwe Gerardus Meijs, wonende te Helvoirt, ziet af van de tocht op de
volgende percelen:
bouwland, genaamd de Molenakker, te Udenhout aan de Zandkant,
west Adriaan van Helvoirt, oost en noord de erfgenamen Pieter van Heeswijk, zuid de kinderen Willem
van Irsel,
bouwland, samen met het vorige perceel groot 3 lopen 14 roeden, nrs. 1151 en 1153,
west erfgenamen Pieter van Heeswijk, noord de gemeen baan, oost Adriaan van Helvoirt, zuid Jan
Willems,
weiland, 1 lopen 2 1/2 roeden, nr. 3001,
west en noord Adriaan van Helvoirt, oost erfgenamen Pieter van Heeswijk, zuid de verkrijger
bouwland, als voor,
zuid en west Adriaan van Helvoirt, oost de verkrijger
hof, als voor,
west Adriaan van Helvoirt, noord en oost Cornelis Witlox, zuid erfgenamen Peter van Heeswijk
bouwland, 42 roeden, nr. 1166,
oost de lei, zuid Lourens Marcelis, west Cornelis Witlox
lasten op deze goederen:
1 vat rogge in een meerdere pacht van 4 vaten aan het geestelijk kantoor te 's-Hertogenbosch
1 gulden 5 stuivers in een meerdere rente van 5 gulden aan het Bisschoppelijk kantoor te 'sHertogenbosch
t.b.v. haar dochter Johanna Gerardus Meijs, wonende te Drunen die het nu in vol eigendom bezit.
443/15

15 lentemaand 1810

Johanna Gerardus Meijs, wonende te Drunen verkoopt aan Francis Laurens van Roessel, wonende te
Helvoirt,
perceel bouwland, genaamd de Molenakker, te Udenhout aan de Zandkant,
west Adriaan van Helvoirt, oost en noord de erfgenamen Pieter van Heeswijk, zuid de kinderen Willem
van Irsel;
perceel bouwland, samen met het vorige perceel groot 3 lopen 14 roeden, nrs. 1151 en 1153,
west erfgenamen Pieter van Heeswijk, noord de gemeen baan, oost Adriaan van Helvoirt, zuid Jan
Willems;
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perceel weiland, 1 lopen 2 1/2 roeden, nr. 3001,
west en noord Adriaan van Helvoirt, oost erfgenamen Pieter van Heeswijk, zuid de verkrijger
bouwland, als voor,
zuid en west Adriaan van Helvoirt, oost de verkrijger;
perceel hof, als voor,
west Adriaan van Helvoirt, noord en oost Cornelis Witlox, zuid erfgenamen Peter van Heeswijk;
perceel bouwland, 42 roeden, nr. 1166,
oost de lei, zuid Lourens Marcelis, west Cornelis Witlox
voor de som van 700 gulden
443/16 15 lentemaand 1810
Jan Smulders, verkoopt aan Johanna en Maria Janse Brekelmans, wonende te Udenhout
perceel akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat, genaamd de Huisakker,
oost weduwe Peter van Waalwijk, west de straat, zuid Adriaan Aart Bergmans, noord Laurens Kruijsse
voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen bij de nalatenschap van zijn ouders.
443/18

29 lentemaand 1810

Jan Aart den Ouden en Cornelis Willem Hamers, als voogden over het kind van wijlen Cornelis den
Ouden en Francijna Jan van Asten, verkopen aan Adriaan Jan van Huijclom
zuidwaartse helft in een huis en erf, nr. 150, scheidend op de brandgevel tot aan de kelder dan
zuidwaarts in tot op de helft van de kelder van de vloer af door de opkamer en zolder, tot aan het
buitendak, de verkrijger is gehouden de scheidingsmuur van de kelder, beschot van de opkamer en
zolder, met de eigenaar van de wederhelft te onderhouden, met de zuidwaartse helft in de hof of het
erf, strekkende van de gemeene straat oostwaarts tot aan de armen van Udenhout en Berkel,
westwaarts zuid de roomsche gemeente van Udenhout, noord Jan Aart den Ouden,
met het recht van weg over het erf van dezelfde Jan Aart den Ouden, en de helft van de put op het
voorschreven erf en de helft van het onderhoud.
(Publieke verkoop op 11 sprokkelmaand en 1 lentemaand 1810 binnen Udenhout)
Jaarlijks belast met de helft in 3 vaten rogge aan Jan Schilders Vrouwe Gasthuis op den Uilenburg te
sBosch, te betalen in sprokkelmaand
voor de som van 650 gulden
443/61

24 mei 1810

Jan Brekelmans en Gerardus de Bond, voogden over de kinderen van dezelfde Gerardus de Bond en
wijlen Maria Adriaan Schapendonk genaamd: Adriaan, Adriana, Cornelia, Willemina, Woutrina en
Maria.
Deze kinderen zijn mede-erfgenamen van hun grootmoeder Jenneke Wouter Piggen, eerder weduwe
van Adriaan Schapendonk, laatst getrouwd geweest met Peter van den Broek,
verkopen aan Jan Janse Brekelmans, wonende te Udenhout
een perceel turfveld, te Udenhout in de Brand bij de Knijperij, 2 lopen,
oost Jan Slots, west en zuid Heiliger van Irsel, noord weduwe Andries van den Bosch,
publiek verkocht op 25 april en 11 mei 1810 in Udenhout
voor de som van 115 gulden
443/62

24 mei 1810

Jan Brekelmans en Gerardus de Bond, voogden over de kinderen van dezelfde Gerardus de Bond en
wijlen Maria Adriaan Schapendonk genaamd: Adriaan, Adriana, Cornelia, Willemina, Woutrina en
Maria.
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Deze kinderen zijn mede-erfgenamen van hun grootmoeder Jenneke Wouter Piggen, eerder weduwe
van Adriaan Schapendonk, laatst getrouwd geweest met Peter van den Broek,
verkopen aan Adriaan Jan Schapendonk, wonende te Udenhout
perceel broekveld te Udenhout aan de twee steegden, 2 lopen
oost Cornelis van Hees, west Martinus Johannes van Zon …, zuid de twee steegden, noord Cornelis
Jan de Jong,
publiek verkocht op 25 april en 11 mei 1810 in Udenhout
voor de som van 74 gulden
443/63

7 juni 1810

de heer P. Kuijpers, wonende te Drunen, als gemachtigde van Hendrik Hendrik van Hulten, als man
van Dingena Smits, wonende te Drunen,
Jan en Andries van Spijk, wonende te Tilburg, Jan van Winterooij als man van Elisabeth van Spijk,
wonende te Waalwijk,
Nicolaas, Machiel en Jan Francis van Drunen, Cornelis Antonij Pullen als man van Maria Francis van
Drunen, wonende te Drunen, Maria Anna Francis van Drunen, wonende te Vlijmen, Jan Norbert en
Antonia Arnoldusse van Drunen,
Hendrikus, Martinus en Maria Antonij van Hulten,
Hendrik Hendrik van Hulten en Hendrikus van Kessel als voogden van de kinderen van Catharina
Arnoldus van Drunen in huwelijk verwekt door Elias Andries Verhage, genaamd Andries, Martinus en
Arnoldus Verhagen,
en de kinderen van wijlen Anna Arnoldus van Drunen in huwelijk verwekt door Hendrikus van Kessel
wonende te Drunen,
Lambert van Spijk, wonende te Baardwijk,
allen erfgenamen van wijlen Nicolaas Janse van Drunen, gewoond en overleden te Drunen
verkopen aan Pieter Verheij te Vlijmen,
perceel houtbos, beplant met eiken en andere bomen en schaarhout, te Udenhout in het Giersbergs
broek,
oost de heer P. van Berkel, west Johannes Ophorst, zuid Gerard Pijnenborg,
publiek verkocht op 10 mei 1810 in Drunen
voor de som van 435 gulden
443/64

7 juni 1810

Pieter Leijten, Dina Willem Leijten, en Geert Cornelis Schelle,
verkopen aan Cornelis Nicolaas van de Pasch, te Udenhout
perceel teulland, 2 lopen, te Udenhout ten einde de Winkel,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Willem Verhoeven e.e. gemene weg, a.e. weduwe Willem Martens,
voor de som van 236 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van Maria Anna Leijten weduwe Nicolaas Stoeldraaijers,
443/65

7 juni 1810

Adriaan Nicolaas Schapendonk, verkoopt aan Pieter Jan Raaijmakers, te Udenhout,
perceel houtbos en een perceel broekveld aan elkaar gelegen te Udenhout t.p. de leege reijte, samen 2
lopen,
oost de Asschotse steeg, west Peter Brabers en Francis Burgmans, zuid Cornelia Schapendonk, noord
Heiliger van Irsel,
leenroerig geweest aan het leenhof van Brabant
voor de som van 400 gulden
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verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
443/70

5 juli 1810

Jacobus Jan Witlox, verkoopt aan Willem Adriaan Verhoeven te Udenhout
een perceel weiland en heide, genaamd den Kwaden ven, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.e. mevrouw van Dopff, de loop tussen beide, a.e. Jan Adriaan Schoenmaker, e.z. erfgenamen Peter
van Heeswijk, a.z. Adriaan Robbert Koolen,
voor de som van 80 gulden
443/87 16 augustus 1810
Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt stukken gemeint? 12 opeenvolgende verkopen
aan Dielis Pijnenburg
een perceel moulte(?) gronden, te Udenhout op de kreitenheide, t.p. de Gijzel, 514 roeden
oost op een spie uitlopend, west de Gijzelse straat, noord de baan, zuid de hoofdwaterlozing en de
heer de Jonge
voor de som van 8 gulden
443/88

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Heiliger van Iersel,
een perceel te Udenhout, 1 morgen 67 roeden
oost de Gijzelse straat, west de armen van Udenhout, noord een volgend perceel, zuid een weg tegen
de hoofdwaterlozing,
voor de som van 27 gulden
443/89

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Heiliger van Iersel,
een perceel te Udenhout, 1 morgen 1/4 roede,
oost de Gijzelse straat, west de armen van Udenhout, noord een weg, zuid het vorig perceel
voor de som van 25 gulden
443/90

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Arnoldus Mutzaers te Tilburg,
een perceel te Udenhout t.p. de Kerkdijk, 1 morgen 547 roeden,
oost de baan te Kerkhoven, west de scheijsloot, zuid de bosch baan, noord een weg
voor de som van 62 gulden
443/91

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Arnoldus Mutsaerts te Tilburg,
perceel te Udenhout, 1 morgen 214 roeden,
oost de baan op Kerkhoven, west de scheijsloot tussen Udenhout en Berkel, zuid een weg, noord een
volgend perceel
voor de som van 50 gulden
443/92

16 augustus 1810
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Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Francis Steven Burgmans,
perceel te Udenhout, 1 morgen 30 roeden,
oost de baan op Kerkhoven, west de scheisloot tussen Udenhout en Berkel, zuid het vorig perceel,
noord een volgend perceel
voor de som van 75 gulden
443/93

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Peter Hendrik Heijmans,
een perceel te Udenhout, 1 morgen 44 roeden,
oost de baan op Kerkhoven, west de scheisloot tussen Udenhout en Berkel, zuid het vorig perceel,
noord een volgend perceel
voor de som van 52 gulden
443/94

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Peter Hendrik Heijmans, een perceel te Udenhout, 1
morgen 62 roeden,
oost de baan op Kerkhoven, west de scheisloot tussen Udenhout en Berkel, zuid het vorig perceel,
noord de voorpoting van het erf van Peter Vermelis,
voor de som van 66 gulden
443/95

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Peter Vermelis, te Berkel,
een perceel te Udenhout, 262 roeden,
oost de baan van Kerkhoven, west de voorpoting van de verkrijger, zuid het vorig perceel, noord een
volgend perceel,
voor de som van 20 gulden
443/96

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Francis van Tilburg, te Tilburg,
een perceel te Udenhout, 342 roeden,
oost de Baan van Kerkhoven, west de voorpoting van Antonij van Doesburg, zuid het vorig perceel,
noord Gommert Teeuwen,
voor de som van 31 gulden
443/97

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan Maria Vermeer, weduwe van Andreas Cornelis van
den Bosch,
een perceel voorpoting, 361 roeden, onder Helvoirt
443/98

16 augustus 1810

Het gemeentebestuur van Udenhout verkoopt aan de heer J.A. van den Bosch,
perceel voorpoting, te Udenhout, 39 roeden,
oost Huijbert Simons, west de Winkelse steeg, zuid de steeg of gemeentebos, noord kinderen Jan
Brekelmans
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voor de som van 4 gulden
443/101 6 september 1810
Johannes Trimbach en Christiaan Trimbach, kinderen en erfgenamen van Johannes Trimbach en Anna
Katrina van Ganzen, verkopen aan Cornelis Jan van de Pasch te Udenhout,
een kamer aan de oostzijde of achterste einde in een huis en hof, nr. 219, te weten bij afmeting op de
schoorsteen in de kamer, staande dwars door tot het eijnde van de hof tot op de palen van Cornelia Jan
Schapendonk, te Udenhout in de Groenstraat, met de schoppen daaropstaande, tussen de erven van
Cornelia Jan Schapendonk,
west, oost en zuid de weduwe Nicolaas van Gorkom, met het overig deel van het voorschreven huis,
noord de Groenstraat,
publiek verkocht op 24 juni en 11 juli 1810 in Udenhout
voor de som van 660 gulden
443/108

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Jan, Martinus en Cornelis de Jong, kinderen van Cornelis de Jong,
een perceel akkerland, 13/4 lopen, te Udenhout op de Houtse straat, genaamd den Boomacker,
oost de heer Wassenaar van Onsenoort, west de straat, zuid de kinderen Cornelis de Jong, noord
Adriaan Wolfs,
belast met 1 12/ vat rogge aan de heer Baasten in Tilburg als rentmeester van de Abdij van St.
Geertruij te Leuven
voor de som van 182 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/109

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Anna Laurens Verhoeven,
perceel akkerland, 4 3/4 lopen, genaamd de Lange Rugge, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost weduwe Laurens Verhoeven c.s., west kinderen Cornelis de Jong, zuid Cornelis Bergmans, noord
de groote steeg,
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voor de som van 470 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/110

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Willem Willem van Irsel,
een perceel akkerland, genaamd de Waspers, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost Huijbert Simons, west Willem Willem van Iersel, zuid de kinderen Cornelis de Jong, noord de twee
steegden,
voor de som van 590 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/111

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Willem Willem van Iersel,
een perceel akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd Aart Oomen acker, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost Peter de Ridder, west Cornelis Jan de Groot, zuid de lei, noord de twee steegden
voor de som van 160 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/112

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
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de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Adriaan Jan Schapendonk,
een perceel weiland, 2 lopen, genaamd Jan Leerd(?), te Udenhout aan de Houtse straat,
oost weduwe Johannes van Roessel, west Adriaan Wolfs, zuid Adriaan Bergmans, noord de twee
steegden,
voor de som van 140 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/113

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Willem Willem van Iersel,
een perceel weiland, 3 lopen, genaamd de Agterste weijde, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost weduwe Jan Schapendonk, west de weduwe Johannes van Roessel, zuid Adriaan Bergmans,
noord de twee steegden
voor de som van 210 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/114

20 oktober 1810

de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan Jan, Martinus en Cornelis , kinderen van Cornelis de Jong,
een perceel akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd het Kwaad veld, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost weduwe Jan Schapendonk, west kinderen Cornelis de Jong, zuid de twee steegden, noord de
waterloop,
voor de som van 165 gulden
op 13 september publiek verkocht in Tilburg
443/115

20 oktober 1810
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de heer Antonius Guilhelmus Boex, wonende te Eindhoven, voor een zesde deel,
De heer Adriaan Boom als man van wijlen Elizabet Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
de heer Ignatius Koppens, als man van Theresia Boex, wonende te Breda, voor 1/6 deel,
en dezelfde ook nog als gevolmachtigde van mejuffrouw Theresia Notoria(?) Boogaarts, weduwe van
Johannes Hubertus Boex, mede over haar minderjarige kinderen, voor 1/6 deel
mejuffrouw Maria Theresia Boex, als executrice van het testament van wijlen mejuffrouw Dorothea
Boex, voor 1/6 deel
de heeren Jan Francis Suijs te Tilburg en Antonius Guilhelmus Boex te Eindhoven als voogden over het
kind van voorn. Jan Francis Suijs, verwekt uit Catharina Boex, voor het overige zesde part,
allen erfgenamen van wijlen Adriana Huijbregts Piggen, weduwe Franciscus Boex
verkopen aan de heer Bernard Wassenaar van Onsenoort, te 's-Hertogenbosch,
een perceel akkerland, genaamd de anderhalf loopenze, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost zuid en noord de verkrijger, west Jan Adriaan Vermeer,
voor de som van 150 gulden
443/124

20 december 1810

Andries van Vught, wonende te Haaren, als gevolmachtigde van Catharina van Vught, weduwe Peter
van de Wouw, wonende te Moergestel, verkoopt aan Cornelia, Adriaan, Maria, Adriana en Anna
Andries van Vugt, wonende te Haaren, Hilvarenbeek en Boxtel, en aan de twee kinderen van
Willebrordus van Houtum, genaamd Maria en Andries van Houtum, wonende te Esch, ieder voor een
zevende part,
een perceel teelland, te Udenhout, nr. 1801, 1 lopense 34 roeden in de Hooghoutse akkers,
e.z. Adriaan Lamberts, a.z. Wijnand Verhoeven,
een perceel houtbos, gelegen als voor, nr. 3110, 4 lopen 26 roeden, in de Biezenmortel,
e.z. de heer Kleinefelt, voort onbekend,
voor de som van 39 gulden
443/125

20 december 1810

Arnoldus van Zon, verkoopt aan Cornelis, Martinus en Johannes Hendrik Heijmans,
een perceel teulland, genaamd de Winkelse acker, 10 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
noord, Jan Peter Willems, zuid, erfgenamen weduwe Hendrik Heijmans c.s., oost en west Cornelis van
de Pasch,
perceel teulland, genaamd de Korte stukken, als voor in de Hooghoutse akkers, 6 à 7 lopen,
zuid en noord een mestweg, oost weduwe Cornelis Martens, west Cornelis Nicolaas van de Pasch,
perceel broekveld, met de houtwas daarop, 6 lopen, als voor op het Gommelen, genaamd de Reijte,
oost Wouter Nicolaas van Iersel, west de heer Adriaan Burgmans, zuid, Peter Heijmans, noord de
Giersbergse steeg,
voor de som van 2500 gulden
verkoper aangekomen, het 1ste perceel door koop op 1 april 1797 en de twee laatste van zijn vader en
oom
443/129

30 december 1810

Bartel van Hulten en Anna van Eindhoven, weduwe van Jan Baptist Robben, en
Joost Geert Bertens in hoedanigheid van kerkregent en uit naam van de heer pastoor en kerkmeesters
van de Rooms Katholieke gemeente van Udenhout,
geven te kennen dat het RC kerkgebouw te klein is geworden om de kerkgangers fatsoenlijk plaats te
bieden, waardoor vergroting van het kerkgebouw nodig wordt,
Hebben de eerstgenoemde comparanten goedgevonden om voor 30 gulden te verkopen en
transporteren, wat ze bij deze dan ook doen, de grond die gelegen is tussen "twee met elkaar en met
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beide de zijdmuuren van gemelde kerk paralleele en evenwijdige linien, dien getrokken moeten worden
op een afstand van negen rhijnlandsche voeten van de uidkerkmuuren en gaande van de gemeene
straat oostwaarts tot aan de erve van Cornelis Berkelmans, weduwe Cornelis van Irsel, en Ferdinand
Jan van Beurden, zoo nogthans dat indien de thans staande en nog aan te bouwene kerk mogt worden
gesloopt en ophouden gemeentens kerk te zijn bovengemeld locaal aan welgenoemde transportanten
zal retourneren en in onbelemmerden eigendom terugkeeren".
Omdat de verkopers onzeker zijn over de precieze scheidslijn tussen de erven besluiten ze na de
teruggave een nieuwe scheidslijn te trekken en maken daar afspraken over.
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