Lindeind 36
Kerkstraat 1, 5061 EG

Vroeger was dit het laatste huis van het Lindeind. Tussen het Kerkeind en het Lindeind liep een
sloot voor de afwatering van de Hoogstraat. Door uitbreidingen aan het Koninklijk Postkantoor
aan de overzijde kwam dit huis in de Kerkstraat te liggen.
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Het pand waar het schoenwinkelbedrijf der firma M. A. Zweerts - Van de Wetering1 is gevestigd heeft
tegenwoordiger als adres Kerkstraat nummer 1. Zulks omdat door de bouw van het postkantoor aan de
overzijde van de straat de Kerkstraat is verlengd in oostelijke richting. Vroeger stond er ter plaatse van het
postkantoor ook wel een gebouw, de Waag, het Boterhuiske of het Brandspuithuis, doch dat stond vrij, zodat
men vanuit het steegje dat er tegenwoordig nog ligt, tussen het kantoor van de schoenfabriek Arbo en
cafétaria Graft, regelrecht naar de Vloed kon lopen. Ten westen daarvan liep een kleine waterloop, de Zooi
en dáárdoor werd het Lindeind van het Kerkeind gescheiden. Toen de vishandelaar Thom Smit, de buurman
van Tinus Zweerts, het pand van zijn voorganger Willem Mols verving 2, was de drooggevallen bedding van de
Zooi nog bespeurbaar. Het erf waarover nu wordt gehandeld lag dus op de grens van het Lindeind.
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Maria Adriana van de Wetering is als weduwe van Lambertus Antonius Zweerts in de leeftijd van 62 jaar op 14 januari 1966
overleden;zie voorts J. Swane,De familie Zwerts te Oisterwijk, in De Kleine Meierij, jrg. 17 (1964),4;
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In 1419 heeft Margriet, dochter van wijlen Gijsbrecht Sappeels 3 het haar toekomend gedeelte in een huis
op dit erf, gelegen tussen het erf van Matthijs van Hukelum en dat van Aart Kermis oostwaarts verkocht aan
Claus, de zoon van wijlen Claus Roelofs 4. Deze was waarschijnlijk haar schoonzoon 5. Claus Roelofs was
getrouwd met Margriet, een dochter van Joes Wouters. Van Joes en Claus werd het huis gekocht door
Gijsbrecht Dirk Belen. In 1436 heeft die het huis tussen het erf van `Juetthen Wytman Thys wijf hore kynder`
en dat van Henrik Engbrecht Smyterssoen, tesamen met een erfcijns van twee schilling uit een erf dat
`Wouter die Wyt nu ter tijt besittende is` en dat Thomaas Hessels geldt uit zekere onderpanden, verkocht
aan Laureins, de zoon van wijlen Willem van der Heyden6.

In 1443 heeft Laureins dit huis verkocht aan `Jan naturael soen Aernt Wolfaerts`7. De lasten erop zijn een
cijns van zeven schilling en een half hoen, te betalen aan Claus Scheyven en heer Goyaart die Cuper,
priester, en van zeven schellingen en vier penningen, te betalen aan de gezellen in de kerk van Oisterwijk,
een cijns van drie schilling te betalen aan het kapittel van Oirschot en van een gelijke som te betalen aan het
kapittel van Beek, een cijns van een oude `vleemsche`, te betalen aan `den Rectoer sente gertruden
altaer`. Een halve roede van de dijk moet Jan Aart Wolfaerts bewaren en in de toekomst twee mud
opbrengen als erfpacht. Korte tijd, gedurende twee jaar, kan de koper die nog lossen met tweemaal 40
gouden peter. Veertig gouden peter dient hij binnen een half jaar op te brengen en te betalen op de
feestdag van Sint Martinus in de winter. De lossing van de erfpacht heeft Jan niet kunnen opbrengen. Op 6
oktober 1458 heeft hij de ene helft ervan gekocht van Jan Zegers van Geldrop als man van Margriet, dochter
van Laureins van der Heyden8 en op 7 december daarop de wederhelft ervan van Laureins Willems van der
Heyden zelf9. Uitdrukkelijk wordt dan vermeld dat het gaat over het huis waar Jan `in wonachtich is`. Jan
woonde er met als huisvrouw Agnees, dochter van Claaus van Aerle10 en weduwe van Gijsbrecht van den
Scaeposdijck, de zoon van Jan Gijb Hannen. Aan zijn stiefzoon Henrik Gijsbrecht Jan Gijsbrecht Hannen
belooft Jan in 1469 een erfpacht van twee mud rogge uit zijn woonhuis, terwijl hij hem ook nog overdraagt
een erfpacht uit een huis in de Kerkstraat en een stuk wei onder Karkhoven, `bij den wyntmolen`11. Op 17
maart 1471 is Agnees, dochter van Claus Berthouts van Aerle `onlancx van live ter doet comen`, en als
weduwnaar heeft Jan, de natuurlijke zoon van wijlen Aart Wolfaerts, onder voorbehoud van de levenslange
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tocht, zijn woonhuis overgedragen aan zijn stiefzoon 12. In 1480 koopt die van Jan Wouter Robbrechtssone
de voormelde cijns v an zeven schelling en een half hoen, welke heer Willem die Beye, priester, placht te
heffen en door Jan van diens erfgenamen was gekocht 13.
Nog andere dan de reeds genoemde lasten zijn er op het huis gaan drukken. In 1504 heeft Claas Ariaan
Heyen de helft van een cijns van 20 schelling uit het huis dat toe te behoren placht Margriet, Gijsbrecht
Smyters weduwe, welke cijns zijn vader tesamen met Ariaan Beken kocht van Aart geheten Wolphart en
Jacob, diens broeder, kinderen van Laureins Willems van der Heyden, overgedragen aan Matthijs Dirks van
der Elst ten behoeve van Pauwels Ariaan Beecken14. Is het onzeker of deze cijns uit het nu besproken huis
geheven werd15, stellig was dat het geval met een zester rogge welke Willem Sapeels in zijn uiterste
wilsbeschikking had vermaakt aan de pastoor en altaristen en welke door zijn zoon Dirk Willem Sapeels als
`magister fabrice`, dat wil zeggenbeheerder van de kerkfabriek, op 18 juni 1501 overgegeven aan heer
Laureins van den Venne16.
Het jaar daarop heeft heer Laureins deze rente overgedragen aan Aart Wouters van Eersel, die haar dan
geldt uit zijn huis tussen het erf van Henrik Emmen Henrikszoon en dat van Willem Poeynenborch 17.
Mogelijk heeft Aart van Eersel kort tevoren verworven, immers op 8 februari 1501 droeg Henrik Gijsbrechts
van den Scaepsdijck over aan Wouter, zoon van wijlen Wouter Loer, een erfpacht van 20 lopen rogge, op de
eerste mei jaarlijks gaande uit een huis en hof met toebehoorten `in een stede geheyten Wippenhout` (met
het erf van Aart van der Heyden noordwaarts, `dat loeschebroeck`zuidwaarts, grond van Herman Cleynarts
en anderen westwaarts en die van Henrik Brievincs en van de erven Henrik Moers oostwaarts), welke rente
Laureins geheten van der Heyden, zoon van wijlen Willem van der Heyden verkocht aan Jan, de zoon van
wijlen Gijsbrecht Hannensoen en Henrik erfde van zijn `oudevader`, terwijl hij hem voorts beloofde een
rente uit het huis tussen het erf van Henrik Emmen en dat van Willem Poeynenborch. Deze rentes tot een
beloop van 40 lopen konden gelost worden met 50 peter van 19½ stuiver 18.
Als Aart van Eersel het huis met een klein achterhuis al in eigendom heeft gehad, in 1509 is het weer bezit
van Henrik Gijsberts van den Scaepsdijck, die het later door brand heeft verloren. De afgebrande hofstad
wordt door Henrik en zijn vrouw Mechteld, dochter van Daniel Vermeer, op 5 maart 1516 overgedragen aan
Gerit, de ]oon van Gerit Ingepass van Cleve. Met de weduwe van diens vader, woonachtig in de stad Kleef,
en geheten Elisabeth, dochter van Bernard Gouls, had Henrik huwelijkse voorwaarden gemaakt, doch zijn
trouwbelofte aan haar schijnt hij niet te hebben gehouden. Gerit zal met zijn bouwetrrein aan `die Hostat`
niet veel hebben kunnen doen. Weldra zien we het dan ook weer in Oisterwijkse handen: Peter Bey, zoon
van wijlen Peter Bey heeft de hofstad op 10 februari 1523 overgedragen aan Servaas Scilders19.
Deze heeft hier dan het ambt van schoutet. Tevens is hij echter rentmeester20 en schoutet te
Hilvarenbeek21, dankzij zijn goede betrekkingen met de halfheren aldaar, de Merodes. Ofschoon Servaas’
hart bij Beek was, heeft hij in Oisterwijk een huis gebouwd. Op 13 januari 1541 heeft hij dit huis met
grond, strekkende van de `steenwech geheyten die hofstat totter vloet toe` overgedragen aan Jan Willems
Rijsbroek alias die Cremer, de man die later secretaris van Oisterwijk is geworden. Er wordt melding van

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Otw,R.177,11;
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gemaakt dat een waterloop uit de Hoogstraat neven het huis
aan het kapittel van Beek een half vuurijzer groot is 22.

stroomt en dat de zijns welke verschuldigd is

Jan moet aan Servaas een rente van vijf gulden voldoen 23. Op 14 maart 1548 heeft Jan zijn woonhuis
`metten torfhuys metten werf totter vloeten of stroem` overgedragen aan Willem, de zoon van wijlen Jan
Poirters24, ook wel genoemd Jan Willem Goossens25. In 1553, wanneer Willem voor Bossche schepenen een
rente van drie gulden verkoopt aan Dierk Aarts van den Wiel, wordt het torfhuis als een volwaardig huis
vermeld26. Willems leven nadert dan ongemerkt zijn einde. Op 24 april 1554 heeft Anna, zijn weduwe, de
tocht in haar huis met `torfhuysken` binnen de Vrijheid overgedragen aan de momboors van haar zoon Jan
en haar dochter Anna. In 1618 leeft deze dochter nog en ze is volgens een verklaring van 29 oktober 1618
`eertijts gehouwt geweest sijnde met wijlen Lonis Gijsberts van Meghen alnoch binnen den tijt van vijff
lestleden weken duer de genade Goidts naede menschelijke natuere was levend, over straten gaende ende
staende ende dagelijcx mette menschen converserende en wonende binnen der stadt Lijen in een
vrouwengasthuys aldair`27.
De momboors der kinderen, Stoffel Willem Poirters en Antonis Willems, hebben het huis dadelijk na de
afgang van tocht overgedragen aan Aart Goyaarts van Gennep28, die meestal Aart de Bekker wordt genoemd
en soms Aart de Becker, zoon van Goyaart de Becker29. Aart was getrouwd met Magdalena, een dochter van
Claas Goyaart Claassen, de cremen en bijgevolg een zwager van Adriaan Claas Goyaart Comans 30. Kinderen
schijnt hij niet gehad te hebben. Op 6 augustus 1563 heeft Antonis, zoon van Jan Antonis Scheyven en Iken,
dochter van Gerit van den Hout, wiens broeder Matthijs getrouwd was met Willemken, een dochter van
Stoffel Poirters 31, het huis met ´torffhuys ende afterhuys met hennen hove`, gelegen `aende hoffstadt`, en
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verkregen van Aart Goyaarts van Gennep, overgedragen aan Adriaan Goossens van Riel en Adriaan Claas
Goyaarts32.
Laatstgenoemde verwerft ten dienste van dit erf op 20 mei 1570 het recht van gebruik van een `vaerwech
aende kerckstraet` over het erf van Goossen Matthijs Goossens en dat van Adriaan Frank Colen `totter
vloet`. Dadelijk na deze transactie met Cornelis Tonis de Molder en Goossen draagt hij tesamen met Adriaan
Goossens van Riel het hier besproken goed met het recht van gebruik van de weg over aan Cornelis
Goyaarts de Bungere33.

Wanner het huis ten tijde van de opstand is afgebrand, worden de laten evenwel niet meer opgebracht en
heeft Adriaan Otten34 het erf wegens wanbetaling van de rente die aan Servaas Scilders beloofd werd,
opgewonnen. Het wordt gekocht door Wouter Gommaar Wouters en op 28 augustus 1578 overgedragen
aan de oosterbuur Jacob Beyherts35. Wegens wanbetaling van de genoemde rente van vijf carolusgulden is
de hofstad nadien nog eens opgewonnen en als gevolmachtigde heeft Jan `sone meester Diericx vanden
Hoevel` het erf `streckende van den steenwech geheyten die hoffstadt totter vloeten toe` op 21 april 1590
overgedragen aan Antonis Dierks van Dessel36. Diens moeder was Thomaasken, dochter van Jan Moerkens
alias van Amsterdam, zodat hij oomzegger zal zijn geweest van heer Jan, de priester die in 1572 wegens
zijn geloofsovertuiging onder handen van de Geuzen de marteldood is gestorven 37.
Antonis heeft zijn vrouw Catharina met onmondige kinderen achtergelaten. In 1609 heeft zij de tocht in de
afgebrande hofstad overgedragen aan Cornelis Gerit Everts als man van haar dochter Maaiken, mede ten
behoeve van haar onmondige kinderen. Cornelis heeft daarop tesamen met Dionijs de Leghe, de
weduwnaar van Aalken, ook een dochter van Antonis Dierks van Dessel, het goed overgedragen aan de
oosterbuur, Joseph Beyharts 38, die uit het totstandkomen van de Treves in de nog almaar woedende
oorlog tussen de Verenigde Provinciën en de aartshertogen als erfgenamen van koning Philips, de moed had
geput om op een erf dat hem van vaderswege was aangekomen een huis te gaan bouwen.
Na Josephs kinderloos afsterven schijnt, te oordelen naar een rente ten bate van het kapitel van Beek, door
Gijsbert de Mommere - een vreemdeling - op het onderhavige erf te zijn gebouwd. Zo deze onderstelling al
juist is, is de nieuwe bouw toch weer snel geraakt in de hand die het door Joseph Beyherts gebouwde huis
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hield. Bijgevolg schijnt Michiel van Dun in 1647 dezelfde grond te bezitten als Joseph Beyherts een 30 jaar
tevoren. Vandaar dat hij in 1650 drie woningen kan bezwaren 39.

Op 4 oktober 1651 heeft Michiel evenwel het meest westelijke zijner huizen, dat naast de waterlaat, met
hof, grond en erf en het recht van `voorhooff die daer teynden aengelegen, mette plantagie daerop`
overgedragen aan Adriaan, de zoon van Antonis Henriks van Nuys 40, de westerbuur. Het verkochte huis staat
zo dicht bij hetgeen Michiel van Dun overhoudt, dat uitdrukkelijk bepaald moet worden dat Adriaans kleine
huis osendrup heeft. Voor 387 gulden heeft Adriaan zijn huis `teynde de kerckstraet` op 16 december 1667
weer aan Michiel Cornelis Janssen van Dun teruggegeven41. Aldus werd ook het hier besproken huis in
1697 uitgewonnen.
De koper van de goederen van Michiel van Dun heeft het huis aan de waterlaat met slechts de hof halfweg
en verder met een recht van voetpad of weg naar de gemene molenstroom reeds op 24 januari 1699, na
een veiling, overgedragen aan Geertruid Jan Emmen, de weduwe van Arnoldus van Roessel42 (±1657 1698), de zoon van Aart Aarts, bakker, en Maaiken, dochter van Huibert Wouter Maes 43. Wanneer Geertruid
als moeder en voogdesse, bijgestaan door haar broeder Peter Jan Embert Simons, op 15 november 1698
scheidt en deelt met haar zwager Huibert Aarts van Roessel, heeft zij zeven onmondige kinderen. Van hen is
Maria echter zonder nakomelingen gestorven en door haar moeder overleefd. Aan de jongste der overige
kinderen, Arnoldus van Roessel, zijn alle rechten in het huis en hof omtrent de Soey en in de boriweg
achteruit na een openbare veiling om uit de onverdeeldheid te geraken, op 6 oktober 1732 overgedragen
door Arnoud van Roessel (1682 - 1755), de oudste zoon, Johanna, zijn zuster, welke dan al weduwe is van
Niclaas van Beurden en zijn zwagers Antonie van Echelen als man van Anneke, Daniel 44 Verhoeven als man
van Jacomina en Jan Niclaas Leyten als tweede man van Lucia, de dochter welke in eerste echt verbonden
is geweest met Cornelis Schoenmakers45.
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Arnoldus heeft het huis niet zelf bewoond na 1736. Als huurders worden vermeld Jan Hofmans en Jasper
Wernars, de weduwe Maes, de weduwe Adriaan Brenders en Hendrik Brenders, Jan van Loon en sedert
1756 Jan Smolders en zijn weduwe (in 1776) 46. Op 12 febrauari 1780 hebben Arnoldus van Roessel, die dan
van Arnoldus de jonge Arnoldus de oude is geworden, als weduwnaar van Jacomijn Termeer, en Gijsbert van
Roessel, hun zoon, ´desnootsagerend uit kragt` van een acte van verdeling van 18 maart 1766, de huizing
aan de Botermarkt met de hof van een halve lopense na een mondelinge verkoop overgedragen aan Peter
Baltus Heesters.

Niet Peter, doch 'desselfs Huysvrouw` bewoont het huis in 1781 tesamen met Arnoldus van Buul 47.
Weduwnaar geworden van Antonetta Sanders heeft Peter de tocht in twee huizen op 17 januari 1791
afgestaan aan zijn zoon Johannes Peter Heesters, terwijl hij zijn huis aan de Botermarkt meteen aan deze
zoon heeft overgedragen ingevolge een mondelinge verkoop48. Op 29 augustus daaropvolgend heeft
Johannes dit laatste overgedragen aan Jan Adriaans van Iersel49. Reeds op 28 januari draagt die het huis met
schuur aan de Botermarkt weer over aan Willem van den Brekel 50. Willem was als weduwnaar van
Magdalena Vugts getrouwd met Johanna, dochter van Arnoud van de Ven bij Martijna Schijven. Op 1 maart
1796 delen hun erfgenamen, te weten Andries Aarts als man van Helena van den Brekel, die het van
Wijck-akkerland onder Kerkhoven met het recht van wegen over de leenbocht van Maria van Esch, de
weduwe van Arnoldus van Roessel, benevens een teulland van vijf lopense krijgen , Govert Klerks die als
man van Johanna Theresia van den Brekel een huis met schop, schuur en zes-driekwart lopense land onder
Kerkhoven (belast met vier vat rog aan de armen) en negen lopense akkerland (belast met een vat en tien
kan rogge aan de armen van Haaren en zes stuiver en vier penningen aan de Domeinen) toegescheiden
krijgt, Cornelis Jacobs, die als man van Petronella van den Brekel het hier besproken huis aan de Botermarkt
krijgt, het Bugtje, een lopense en 41 roeden onder Kerkhoven, de Diese, een beemd van vier lopense in de
Kleine Hei aan de stroom en eenderde in een broekveld van vijf lopense in de Gemulhoeken, Arnoud vn den
Brekel die grond krijgt (te weten de Lange Braak te Kerkhoven, de Kruisakker, de Berkakker, vier lopense
akkerland in de Haarense akkers zijnde, 2½ lopense land in de Hopakkers, gelegen naast grond van de erven
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Huib van Roessel en een perceel weide van vier lopense genaamd het Van Wijk) en tenslotte Jan Huiberts
van Berkel die als man van Maria van den Brekel toegescheiden krijgt een huis, schuur, schop, bakhuis met
boomgaard, grond, aangelag, akker en weide, groot 18 lopense (strekkende van de Baan tot de
Kerkhovensestraat en tussen grond van Willem Johannes van Roessel en van de heer van Haagens),
benevens een perceel akkerland genaamd de Verloren Schut, 2½ lopense groot zijnde 51.
Op 20 november 1809 maakte Petronella van den Brekel (1759 - 1810), welke op 25 april van het jaar
daarop is gestorven een testament ten gunste van haar man. Zij maakte nog juist mede dat op 25 maart
1810 hun huis in een geweldige brand welke heeft gewoed, verwoest werd. Cornelis Jacobs (1766 - 1828)
heeft als weduwnaar het perceel erve waarop het huis genummerd 218 stond met het recht op
schadeloosstelling, op 8 augustus 1810 overgedragen aan Adriaan Wagemans 52.
De Wagemansen hebben in kleine getale tot heden toe in Oisterwijk gezeten. Bij de bespreking van de
huizen van het Kerkeind komen ze uitgebreider ter sprake. Hier volstaat op te merken dat een huis op het
hier besproken erf bij een scheiding en deling op 3 december 1818 is toegescheiden aan Maria Wagemans,
dochter van Francis Wagemans, die in 1813 stierf, welke dochter woonde te Empel 53.
Maria zal het huis dat zij van haar vader erfde hetzij hebben verkocht hetzij nagelaten aan haar zuster
Margaretha Wagemans, de weduwe van Jan van den Dungen te wier name het staat wanneer de registers
van het kadaster worden aangelegd54.
Bewoond werd het huis door Wouter Paymans, zijn moeder die weduwe was en zijn gezin. De Paymansen
hebben het huis in eigendom gekregen en gehouden tot 1891.
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overzicht
LINDEIND 36
Gijsbrecht Sappeels
5-2-1419

huis

Claus Claus Roelofs x Margriet Jan Wouters

20-8-1436

huis

Laureins Willem van der Heyden

13-3-1443

huis

Jan n.z. Aart Wolfaerts x Agnees d. Claus Berthouts van Aerle (wede Gijsbrecht van den Scaepdijck)

17-3-1471

huis
huis achterhuisje

Henrik Gijsbrecht Jan Gijsbrecht Hannen (van den Scaepdijck) x Elisabet Bernaart Goutsmit (wede Gerit
Ingepass van Cleve xx Mechteld Daniel Vermeer

5-3-1516

hofstad

Gerit Gerit Ingepass van Cleve

10-2-1523

hofstad

Servaas Scilders, schoutet

13-1-1541

huis

Jan Willems Rijsbroeck alias die Cremer, secretaris

14-3-1548

huis turfhuis werf

Willem Jan Willem Goossens Poirters x Anna

24-4-1554

huis turfhuiske

Aart Goyaarts van Gennep (de Becker) x Magdalena d. Claas Goyaart Claassen de cremer

6-8-1563

huis achterhuis turfhuisje voorhof

Antonis Jan Antonis Scheyven

1-10-1565

huis achterhuis turfhuisje voorhof

Adriaan Goossen van Riel en Adriaan Claas Goyaarts

20-5-1570

huis achterhuis turfhuisje voorhof

Cornelis Goyaarts de Bungere

Gijsbrecht Dirk Belen

Peter Peter Bey

Adriaan Otten (opwinning)
Wouter Gommaar Wouters
28-8-1578

afgebrande hofstad achterhuis

Jacob Frans Beyherts

21-4-1589

hofstad

Antonis Dierks van Dessel x Catharina

17-9-1609

afgebrande hofstad

Joseph Jacob Beyherts

Adriaan Claas Otten (opwinning)

zie Lindeind 34
Gijsbert de Mommere
Michiel Cornelis van Dun
4-10-1651

huis

Adriaan Antonis Henriks van Nuys

16-12-1667

huis

Michiel Cornelis Janssen van Dun
zie weer erf oostwaarts L34

1697

Jan Adriaan van den Bogaart

24-1-1699

huis

Geertruid Jan Emmen wede Arnoldus van Roessel

6-10-1732

huis

Arnoldus van Roessel x Jacomijn Termeer L36

22-3-1755
12-2-1780

met stukje van het westelijke erf 5 à 6 R
huis 1/2 L

16-5-1788

Peter Baltus Heesters x Antonetta Sanders
met erf langs de Vloet uit de gemeint van Haaren

17-1-1791

huis schuur 1/2 L

Johannes Peter Heesters

27-8-1791

huis schuur 1/2 L

Jan Adriaans van Iersel

28-1-1793

huis schuur 1/2 L

Willem van den Brekel x Magdalena Vugts x Johanna van de Ven

1-3-1797

huis 1/2 L

Cornelis Jacobs x Petronella van den Brekel

8-8-1810

afgebrand huis

Adriaan Francis Wagemans (1765-1847), leerlooier en schoenmaker afgebrand op 25 maart 1810, nr 218

3-12-1818

huis schuur 1/2 L

Maria Wagemans na 1832 F.361/362 zonder de achtertuin langs de Vloet

22-3-1844

huis schuur

Margaretha Wagemans wede Jan van den Dungen

6-11-1848

huis

Willem Paijmans, bakker

1890

huis schuur

Jacobus van Amelsvoort (1830-1897), schoenmaker x jacoba van Gorcum, na 1891, met pad achteruit naar
de Vloet F.1239 na 1893, met achtererf tot aan de Vloet F.1265

1894

huis schuur

Hendrik Willems nr B211

1894

huis schuur

Jacobus van Amelsvoort nr B211

1898

huis schuur

Cornelis Wilhelmus van Amelsvoort (1865-1900) nr B211

1941

huis

Lambertus Antonius Zweerts nr A1

Francis Wagemans (1735-1813) looier en schoenmaker x Elisabeth Antonisse

A1 - na 1947 Kerkstraat 1
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