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Foto 1
en

Executieve
peindinge

Den 25 Meij 1803 ’s middags om twaalf uur heeft E. Joosten met
peindinge geprocedeert op alle de gereede goederen van Gerrit
Borgman in Wichmond

Gerrit Borgman,
gereede
goederen

Peindinge

De 29 September 1803 ’s avonds om zes uuren heeft G:J: Smeink
peindinge gedaan op alle de gereede goederen van Teunis
Steenkamp op het Hasewoolde en deszelfs ehevrouw ter eenre als
daarbij

Teunis
Steenkamp,
gereede
goederen

Executieve
peindinge

Den 1 Octob: 1803 ‘s morgens quartier over 8 uuren, heeft Jan
r
Lepping als volm van Florentina van Heeckeren, met peindige
geprocedeert op alle de gereede goederen van Teunis Steenkamp en
deszelfs ehevrouw, voorts ophaling en bewaring deszelve verzogt

Teunis
Steenkamp,
gereede
goederen

Den 14 Decemb: 1805 hebben H.J. Thomasson en E: Joosten als
curatoren over den desolaten boedel van wijlen Teunis Nijman en
Aaltje Graeuwert Ehell, opgedragen aan Gesina Gardina Ploegmans
weduwe van wijlen Harmen Graeuwert den erfportie uit den boedel van
e.
den laatst gemelden gez. wed Nijman compererende in bij deszelfs
moeder voornoemt in tucht bezeten

Erfportie van
Aaltje Graeuwert,
wed. van Teunis
Nijman uit den
boedel van wijlen
Harmen
Graeuwert

e

Foto 1 + 2
Opdragt

Foto 2
en

Approbatie
van
magescheid

Den 18 Octob: 1807 is bij gerigts decreet geapprobeerd het
erfmagescheid op den 19,20,21 en 30 September dezes jaars opgerigt
over den boedel en nalatenschap van wijlen W:H: de Rode van
Heeckeren, tusschen R:J:C: Tork van Rosendaal en deszelfs
R
ehevrouw, voorts D C:G: van Rhijn en E.Brocker “qq” en J.G.L.H. van
Neukirchen gnd Nijvenheim en Ehevrouw, waarbij aan Maria van
Rechteren, nu gehuwd aan den heer van Neukirchen gnd Nijvenheim
is gelaten en gehouden recta via in privativen en eijgendom te zijn
overgegaan het erve en goed het Overkamp in Leesten gelegen

Het erve en goed
Overkamp
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Toelichting

Foto’s:
Foto’s van deze bron zijn in een set geplaatst op de rechtstreekse internetpagina:
http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157622411740506/
U kunt ze bekijken en downloaden onder andere op origineel formaat.
Boven elke foto staat een nummer; de set Warnsveld heeft de fotonummers 0001 t/m 0002
Deze staan in de transcriptie boven elke bijbehorend stuk tekst.
Betreffende de transcriptie:
Iedere inschrijving is letterlijk in zijn geheel getranscribeerd.
Hoofdletters en kleine letters.
Om enige uniformiteit in weergave in deze transcriptie te krijgen, is in de meeste gevallen de
eerste letter van een woord, welke niet aan het begin van een zin stond en met een hoofdletter
werd geschreven, vervangen door een kleine letter; echter niet in namen, zoals januari
etc.
In alle gevallen is de eerste letter van een aardrijkskundige naam en van een persoonsnaam,
zowel voornaam als toenaam of familienaam, weergegeven met een hoofdletter.
Leestekens.
Op veel plaatsen zijn leestekens (punten en komma's) toegevoegd of weggelaten. Geenszins is
de inhoud van de oorspronkelijke tekst in het gedrang gekomen; deze is altijd exact
weergegeven.
Afkortingen.
Deze zijn in het algemeen zo correct mogelijk weergegeven. Bij afkortingen, die werden
geschreven met een weglatingsteken, zijn zoveel mogelijk de weggelaten letters voluit in
schuin schrift toegevoegd.
Overig
Onduidelijke en slecht leesbare tekstdelen zijn zo goed en volledig mogelijk getranscribeerd.
Daar waar toch twijfel overbleef over wat er oorspronkelijk gestaan heeft, is dit in deze
transcriptie aangegeven met .... (vier puntjes).
Een toelichting of annotatie is tussen haken [ ] aangebracht.
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