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Warnsveld - Den Velder Bouwhof
18.2

WARNSFELD.

Afgespleten van 18 ('t Goet ten Velde).
Den Velder Bouwhof, bestaende in de boerewoning, twee bergen en schoppe, met een weynig
grond en eenige boomen en houtgewasch bezijden het huis, benevens een boomgaerd daaraan
schietende, mitsgaders de groote Bouwcamp voor het huys te Velde met zijn
akkermaalsheggen langs de gemeene weg, van het vonder bij de Kappe tot aan den hoogen
bosch, benevens het jachthuis en het daarbij verpachte land op dien kamp, met de allée van dit
laastgenoemde huys, op het huys te Velde schietende, tot aan de aldaar staende baaken,
mitsgaders twee weyden agter voors. kamp, tegen den hoogen bosch grenzende, met het
daarin staende houtgewasch, voorts alle de boomen en het houtgewasch tegens die kamp, van
het vonder bij de Kappe tot aan den hoogen bosch en wijders tegen voorn. twee weydens
langs de gemeene weg staende, met alle zijn rechten en gerechtigheeden, lusten en lasten,
servituten en uytgangen, except het regt van plaggen op het gedeelte van het bij het Velde
gehoorende Braamveld, doende jaarlijks in ordinaris verpondinge ingevolge splittinge f 22-19,
zijnde thans een bijsonder leen en afgespleeten van het goed en havezathe den Velden, onder
Warnsfeld gesitueert met zijn ap- en dependentien.
•

•
•

•

1

Harmen ter Horst en Dirk Albers laaten registreren een extract uyt 't contract van
publieke verkoping tusschen Mr. H.A. Welmers q.q. en hunlieden den 8 Sept. 1801
over dit leen gesloten, en uyt hoofde van dien dit leen ter hunlieder naamen pro
communi indiviso overteekenen, 4 Oct. 1805.
Dirk Albers en J.M. Rosegaarde laaten registreren een convenant of acte van cessie
d.d. 14 April 1802, waarbij Harmen ter Horst aan hunlieden cedeert de halfscheid hem
in dit leen competerende, eodem die.
Deselve ehelieden laaten registreren een gerigtelijk transport d.d. 17 April 1802 door
H. ter Horst en J. Heutink, ehelieden, van de halfscheid van dit leen ter hun lieder
behoeven gepasseert, en laaten uyt hoofde van dien deese halfscheid en dus het
geheele leen ter hunlieder naamen overtekenen, eodem die.
Anna Aleida van Heeckeren, geboren Brouwer, laat registreren een gerigtelijk
transport d.d. 3 May 1805, door D. Albers en A. 1)M. Rosegaarde, ehelieden, ter haarer
behoeven gepasseert en uyt hoofde van dien dit leen ter haarer naamen overteekenen,
4 October 1805.

Hierboven heet zij J.M.
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