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Warnsveld - Hunnekink, een huys, hof en bouwland
Afgespleten van 7 ('t Goet te Hoeneking).

7.2

WARNSFELD

Een huys, hof en bouwland mitsgaders een gedeelte van het weidje agter teegen het hofland
aanschietende, grenzende ten oosten aan de weide van Anthony Reesink en de zoogenaamde
Bieshorsterstraat of het kerkpad, ten noorden meede aan het gez. kerkpad en ten westen en ten
zuiden aan het tweede parceel van dit erve, bij Gerrit Gerritse aangekogt, voorts in een
gedeelte van de groote weide, tot gez. erve gehoorende, de Hoenekinksweide door de
wandeling genoomd, na de huiszijde geleegen, grenzende ten oosten aan het gez. tweede
perceel, ten noorden aan den Hoenekinkscamp, ten westen aan het zesde parceel of andere
gedeelte dier weide, bij Evert Jan Barghege aangekogt, ten zuiden aan den Emmersteeg;
zijnde thans een bijsonder leen en afgespleten van het erv en goed Hoenekink.
•
•

Hendrik Hunnekink laat registreren een gerigtelijk transport d.d. 3 April 1802 door
Mr. J.A. van Hasselt pro se en namens zijn moeder S.F. van Sonsbeek, wed. Mr. J. van
Hasselt, en kinderen ten zijnen behoeve gepasseert, d.d. 23 April 1802.
Idem laat uyt hoofde van dien dit afgespleete leen ten zijnen naamen overteekenen,
eodem die.
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