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Akte 35: 3-2-1810
Contract van inwoning; Meggelina Jans van Roij weduwe Peter van de Schoot, ter eenre
Adriaan Neggers, haar schoonzoon, ter andere zijde
1e comparante geeft over de gehele oogst te velde staande op de stede de Bijsterveldse hoef, bij haar
in huur, mitsgaders groes en beteulde landen, mits de huur betalende, volgens huurcedul 24-6-1807,
alsmede de granen, gedorst en ongedorst, met hooi en stroo en verdere fourage, voorts alle hoornvee, 2
paarden en alle schapen, mitsgaders het vet, spek en verdere eetwaren, verder alle tuigen en
bouwgereedschappen.
Alles waardig f 2030,--
Hierop kortende de som van f 1900,--, die 1e comparante van de 2e comparant geleend heeft.
Het restant is dus nog f 130,--
2e comparant moet voldoen de huurpenningen van de dienstboden en de 1e comparante voorzien in de
nodige levensbehoeften

Akte 36: 15-8-1810
Testament; Lambert Jans van Doremalen, wonende Oirschot
Efgenaam; zijn huisvrouw Ida Gijsberts van Roij
Na diens overlijden, zijn broeders en zuster met name Dirk, Peeter en Allegonda, voor wat betreft de
vaste goederen van zijn zijde aangekomen en de helft van de goederen staande huwelijk aangekomen,
alsmede van een kapitaal van f 800,--, door hem in obligatien uitgezet en de helft van alle meubelen,
haaf en schaar.

Akte 37: 15-8-1810
Testament; Ida Gijsberts van Roij, wonende Oirschot
Erfgenaam; haar man Lambert Jans van Doremalen.
Bij overlijden van haar man, aan haar broeder Hendrik van Roij, bij vooruitmaking, een perceel land,
groot 2 lopen, gelegen achter een hof van Arnoldus de Koning, onder Aarle en benoemd verder tot
erfgenamen haar broeders, met name Johannes en Hendrik van Roij, wonende Oirschot, betreffende de
goederen van haar zijde aangekomen en de helft van die goederen, die tijdens huwelijk zijn
aangekocht, verder de helft van de meubelen, haaf en schaar.

Akte 38: 15-9-1810
Testament; Nicolaas Johannes Smits, meerderjarige jonge man, wonende Oirschot
Legaat;

- aan zijn nicht Paulina Smits, wonende Drunen, f 25,-- per jaar zo lang zij leeft, uit te keren
door de erfgenamen

- aan pastoor te Drunen f 300,-- eens te besteden aan de armen van Drunen of aan de armen des
comparants familie

- aan de R.K. kerk te Nieuwkuik f 200,-- voor het maken van een nieuw tabernakel
- aan de R.K. kerk te Nieuwkuik f 100,-- om zijn naam en van zijn ouders in het zielboek

gedurende 30 jaar en voor 3 zielmissen van hem en zijn naaste verwanten en 1 zingend
jaargetijde voor hem alleen.

- aan de R.K. kerk te Drunen f 100,--, op dezelfde voorwaarden als voor.
- aan de R.K. kerk te Oirschot f 100,-- voor het maken van een nieuwe koperen lamp en f 300,--

voor zielmissen voor hem, zijn ouders, broeders en zusters.
Benoemt tot erfgenaam; Goda Maria, zijn zuster, wonende Drunen.

Akte 39: 23-9-1810
Testament; Joannes Jans van de Pol weduwnaar Marjan Francisse van Hout en diens erfgenaam
volgens testament d.d. 25-6-1805, en echtgenoot van Hendrien Willem van de Ven.
Legaat; aan zijn huisvrouw f 600,--
Benoemt tot erfgenaam de kinderen uit zijn 1e huwelijk

Akte 40: 23-9-1810
Testament; Hendrien Willems van de Ven, wonende Oirschot
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Erfgenaam; Johannes Jans van de Poll, haar man

Akte 41: 8-10-1810
Testament; Pieternel Jans van Duppen weduwe Hendrik van Berendonk, wonende Oirschot.
Vermaakt;

- aan Adriaan Hendrik van Roij, wonende Oirschot, een perceel turf en heiveld, genaamd de
Soeperdonk, onder Hedel, verder de som van f 50,--

- aan Jan Adriaan Hendrik, wonende Oirschot, de grond of huisplaats van ‘t voornoemd perceel
de Soeperdonk, waarop de hut of huizing staat, door hem gekocht van Adriaan van Woensel.

Akte 42: 8-10-1810
Schuldbekentenis; Dominicus van de Muysenberg, broodbakker Oirschot
Aan; Adriaan Arnoldus Mutsaers en zoon, kooplieden in ijzer te Tilburg, groot f 200,--.
Onderpand; zijn persoon en goederen

Akte 43: 12-10-1810
Testament; Allegonda Aart Smits weduwe Jan van Rosendaal en erfgenaame volgens testament d.d.
30-7-1772 voor schepenen van Oirschot gemaakt.
Vermaakt;

- aan Theodorus Vrein, gehuwd haar dochter Francijn, de kamer in de huizing, bewoond door
haar dochter Hendrien, getrouwd met Jan van den Boom, onder Verrenbest, aan de Steenweg,
no. 895, met de afgepaalde klak groesland, den hof en de 3 veldjes achter den hof, en f 25,--,
door haar dochter Adriaantje, getrouwd met Johan van den Berg, uit te keren.

- aan Jan van den Boom, gehuwd haar dochter Hendrien, de huizing met stal, schuur en schop,
door hem bewoond, no. 895 aan den Steenweg met uitzondering van de kamer. Verder de
daarbij Gelegen dries en de helft in een perceel land, genaamd 't Sestere en f 25,--, uit te keren
door Jan van Vugt no ux.

- aan Hermanus van de Sande, gehuwd met haar dochter Anna Maria het klein huisje no. 903,
staande aan de huizing bij den Steenweg met het daaraan gelegen tuintje. Verder de helft in
perceel land, genaamd 't Sestere en f 25,--, uit te keren door Nicolaas van Doormalen no ux.

- aan haar dochter Adriana weduwe Jan van den Berg, een perceel land, genaamd de drie lopens
en een perceel land, genaamd de Duitse val

- aan Mattijs de Brouwer gehuwd haar dochter Willemijn, een perceel teulland, genaamd de
Hoef met het busselke over de Steenweg en een perceel land, genaamd den Riel.

- aan Hendricus Bukas gehuwd met haar dochter Barbara, een perceel genaamd de Riel en
Sonderen met aangelegen nieuw erf van de gemeente.

- aan Jacobus Winkens, gehuwd met haar dochter Maria, het perceel genaamd de Molenkamp
en het perceel genaamd de Nieuw erf of Nieuwe kamp.

- aan Nicolaas van Doormalen gehuwd met haar dochter Anna, een perceel groes, genaamd 't
Veld in de Koppelstraat en de helft in 't perceel land genaamd de Kolle of Nieuwe kamp. Moet
uitkeren aan Hermanus van de Sande f 25,--

- aan Jan van Vugt gehuwd met haar dochter Sophia, een perceel land, genaamd de Nieuw erf
van de gemeente en de helft in een perceel genaamd de Kolle en Nieuwe kamp. Moet uitkeren
aan Jan van den Boom f 25,--

Akte 44: 29-11-1810
Testament; Marten Jan Bloks, wonende Oirschot
Erfgenaam; Ida Jacobus Habraken, zijn huisvrouw
tot erfgenamen van het restant na overlijden huisvrouw, de kinderen van zijn broeder Christiaan Jan
Bloks, mitsgaders zijne zusters Johanna en Maria, voor wat betreft de goederen door hem ingebracht
en de helft staande huwelijk aangekocht
verder 1/3 van den inboedel, onder voorwaarde dat de kinderen van Christiaan Jan Bloks f 450,--
gekort worden, zijnde die som reeds door hun ouders van comparant genoten
Door de erfgenamen moet uitgekeerd worden aan den armen te Oirschot; 50 vaten rogge om tot brood
te verbakken en aan de kerk te Oirschot f 250,-- ter verrichting van nieuwe werken.
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Akte 45: 29-11-1810
Testament; Ida Jacobus Habraken weduwe Wouter de Gruiter, wonende Oirschot.
Erfgenaam; haar tegenwoordige man Marten Jan Bloks
Na zijn overlijden, het restant aan de kinderen van Cornelis de Gruiter, voor wat betreft de vaste
goederen van haar 1e man aangekomen, mitsgaders de helft van de goederen, staande dat huwelijk
aangekocht en 1/3 van de meubelen.
aan haar broeder Gijsbert Habraken, de helft van de goederen, van haar zijde ingebracht en de helft
van de goederen die zij met haar tegenwoordige man heeft aangekocht, verder 1/3 van de meubelen.
Legateert; 50 vaten rogge om tot brood te verbakken en aan de kerk te Oirschot f 250,--

Akte 46: 6-12-1810
Protest van wissel; ten laste van heer Bles te Oirschot, groot f 250,--
Geprotesteerd door Pieter Elias van Nahuijs

Akte 47: 9-12-1810
Testament; Clara Alexander
Erfgenaam; haar man Salomon Davids en na diens overlijden haar 2 kinderen Marjan en Sara, hoofd
voor hoofd egaal delende
Bepaling; haar dochter Sara zal bij vooruitmaking ontvangen, evenveel als de dochter Marjan bij haar
huwelijk met Samuel Levi Jacob heeft ontvangen.

Akte 48: 9-12-1810
Testament; Salomon Davids, koopman Oirschot
Erfgenaam; zijn huisvrouw Clara Alexander
verder tekst en inhoud als in akte 47

Akte 49: 27-12-1810
Testament; Maria Habets weduwe wijlen Wilhelmus Swinkels, wonende Oirschot
Erfgenaam; haar tegenwoordige man Adriaan Gerrits van de Ven
Benoemt na zijn overlijden tot erfgenaam; haare broedere en zusters met name Hendrik, Peter, Helena
en Cornelia Habets, wat betreft de helft van de bezittingen.

Akte 50: 27-12-1810
Testament; Adriaan Gerrits van de Ven
Erfgenaam; Maria Habets, zijn huisvrouw.
Na diens overlijden, de helft van zijn bezittingen aan Theodorus Cornelis van Overbeek, in huwelijk
verwekt bij zijn zuster Antonet van de Ven en haar man Cornelis Dirk van Overbeek.

***


