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Opgaaf    Staat C huurreparatiekosten  

Maren G.=Gerardus van 16,97 50,00 827

J.B.=Jan 31,20 5,00 828

Kemper C.H./C.M.  1,00 831

Gestel weduwe van 20,81 1,50 1018

25,01 20,00 1019

Ooijen C. van 20,80 1020

Ooijen J. van 28,21 goed met winkel; 1020

Schaper B. 19,97 oudere woning voldoende; Oudere woning. Voldoende.; 1037

Hoek L. 20,80 25,00 1038

Holder F. ten 25,10 25,00 1038

A. van 145,65 10,00 1038

Franssen/Fransen F.=Francis 21,96 1040

Velthuizen W.=Willem 24,56 10,00 1041

Lieshout A.=Adriaan van 26,48 1045

Bots weduwe J. 8,17 2,50 dak dicht maken; Oude arbeiderswoning goed.; 1046

Zwaan J. v.d. 49,95 5,00 1054

Bakker J. 50,38 1271

Strijbosch Hendricus 1272

A.=Antoon van 29,96 15,00 1273

G.=Gerard 25,90 oud type beter in staat als vorige dito’s; onder één dak goed; 1273

Velthuizen weduwe  50,00 oud type beter in staat als vorige dito’s; onder één dak goed; 2,8480 ha; huis 0,0075 ha; 1273

J. 25,87 1276

Vervuurt L. 29,82 1277

1278

Klerks W.=Wilhelm 30,00 1279

Rutten A.  19,36 2,50 1280

Herwijnen P. van 20,01 15,00 1281

Ven weduwe L. v.d. 21,64 1284

Buis G. 39,69 1339

Stokkum H. van 39,69 1340

  1400

1564

Janssen J. 15,80 1566

Joh. 14,20 1569

1874

Diessen H.=Hendricus van 19,93 25,00 1879

Rouw/Ruig Christiaan de 20,00 1881

Hameren D. van 50,26 1885

Aarts Jan 25,05 5,00 1894

30,04 1895

Wijnants C.  28,90 127,00 nieuwen stal, dak nazien; 1,2120+0,2082 ha; huis 0,0221 ha; 1898

Bakker A.=Antonius 125,00 nieuw; 3,2763 ha; huis 0,0637 ha; 1910

Arbeiderswoning. huur. Type koningswoning. niet zoo geacheveerd; 1944

Burgerwoning, bakkerij en winkel. huur.; 1944

Bosch G. 39,25 7,00 nieuwe kelder zolder en raampje; kleine boerderij goed; 2232

Janssen weduwe H. 41,91 10,00 2235

Brouwer F. 20,14 2,50 2236

Schols G. 25,22 5,00 2236

Somers 140,92 100,00 2237

0,00 boekhouder nieuw; 2241

Honk J. van 26,13 350,00 2324

Wasser J. 24,91 10,00 2325

H.=Hendricus van 25,46 350,00 2326

Duinkerken A.  18,20 125,00 nieuwen stal; 2337

Duinkerken P.  18,20 135,00 nieuwen stal ledikant; 2337

onbewoond 2337

Slot H. 15,60 2337

Teeffelen 65,00 2343

Slegers M. 0,00 2,50 reparatie schoorsteen; 2344

Berg M.=Marinus v.d. 37,27 2345

Vervuurt H. 38,70 10,00 2347

2348

Schiks J. 38,01 5,00 2350

2365

Kortrijk G.J. 36,40 2456

A. van 25,00 350,00 2457

Hendriks P.  24,59 350,00 2458

Kievits/Kieviets P.=Petrus 25,07 350,00 2460

Hoek M. 30,42 350,00 2461

2534

Huizing E. 25,00 1,50 2536

weduwe J. van 50,00 15,00 2537

Thomassen J. 37,67 16,00 kelder dicht maken; ruime winkel en schuur; goed; 2538

Boone/Boonen J. 62,69 40,00 slaapkamer boven; Burgerwoning. klein. met postkantoor.; postkantoor. klein; 2539

weduwe H. van 40,00 3,00 2541

Buis A.  40,00 30,00 2543

Hurk A. v.d. 35,37 4,00 1 deur en klink; 1,1445+0,3721 ha; huis 0,0058 ha; als 2541; 2544

Bovenkamp J. v.d. 38,33 2,50 2546

2549

Cuijten “Cuijten zegt dat het zijne [dak] lekt.”; Houten keet op steen. Dateert van 1853. Bouwvallig.; 2550

2724

onbekend per dat woning ingericht; 2729

Ven 21,66 5,00 2732

Son/Zon A. van 31,20 5,00 2733

Burgerwoning met nieuwen winkel en schuur. Goed.; 2738

Wijnants J. 34,22 2742

J. 21,37 4,00 dak nazien, schoorsteen dicht maken; nieuw met ruime stal; nieuwe burgerwoning met nieuwen stal.; 2744

Bouwvallig.; 2744

Bosch G. 0,00 2745

onbekend arbeiderswoning nieuw; 2751

J. 32,48 2753

Tol J. van 33,89 25,00 2753

Twee arbeiderswoningen aan een. als 1944.; 2755

Twee arbeiderswoningen aan een. als 1944.; 2756

Lagarde L. 27,26 2,50 2758

Vries G. de 28,29 2,50 2759

Bovenkamp W. v.d. 27,56 2760

Vries 27,48 25,00 2761

Velthuizen C.=Cornelis 50,50 25,00 stuk muur vernieuwen, scheur ?; 2 tot een gemaakt onvoldoende onderhouden; met stal voldoende; idem.  huis tot een gemaakt. Onvoldoende onderhouden.; 2,8480 ha; huis 0,0100 ha;2763

Velthuizen C.  2764

idem.  huis tot een gemaakt. Onvoldoende onderhouden.; 2764

Breda weduwe van 15,45 2765

Berg A. de 18,80 7,00 2767

Brink G. 15,16 2768

Bosch L.=Lambertus 18,78 7,50 2769

Ven J. v.d. 20,00 7,00 1 nieuw kelderluik; 2783

H. 0,00 1,00 2871

Stal zeer bouwvallig - Burgerwoning. (Woning van C H Kemper) Beter dan koningswoningen. Nieuw.; 2903

Strijbosch tijdelijk Strijbosch; 2919

kleine boerderij. Zeer oud.; 2929

Dirks J. 13,00 2931

2947

2949

P. van 22,47 35,00 2962

M. van 26,20 oud type beter in staat als vorige dito’s; 2963

Gestel P. van 25,05 3,00 2964

Jean Baptist/Jan 25,11 30,00 2967

Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.; 2968

Kerkhoff P. v.d. 18,00 15,00 Dak nazien, scheuren dicht maken, reparaties deuren en ramen, dringend; Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.; 2969

J. v.d. 26,62 25,00 2969

weduwe J. v. 22.58 2,50 2972

H. 16,30 2973

W. 15,11 7,50 2973

Botter J. 15,60 137,50 nieuwen stal en voegen; 2978

Dirks B. 15,60 125,00 nieuwen stal; 2978

Duinkerken H. 15,60 2978

J. 15,60 25,00 nieuwen stal; 2978

Klaver J. 15,60 2978

Klaver R. 15,60 1,50 2978

Metselaar H. 15,60 7,50 2978

Schonewille K. 15,60 125,00 nieuwen stal; 2978

Sleen G. v.d. 15,60 137,50 nieuwen stal en voegen; 2978

Snippen N. 15,60 7,50 2978

Zwiep N. 15,60 10,00 nieuw raam, dicht smeren; 2978

Kleine G. 15,60 130,00 2981

Koppers J. 10,40 2982 in 3 gesplitst onvoldoende; 2981

Benjamins J. 18,20 13,00 huis voegen slot op deur; 2987

Dalen J. van 18,20 12,50 huis voegen; 2987

Janssen 140,55 5,00 den toog uitbreken, opnieuw inzetten, scheuren dicht maken; vernieuwd winkel, bakkerij, herberg; Burgerwoning. Vernieuwd. winkel. Bakkerij en herberg.;2988

Lierop J. van 31,20 2995

Joosten G. 25,65 5,00 2996

J. 25,65 10,00 dak nazien, scheuren dicht maken; slecht (oud type); 2997

Meekes/Mekes A.=Andries 44,87 10,00 dak nazien, deurkozijn ?/ deur kelder raampje; Dubbele woning ? een gemaakt slecht onderhouden  Betaalde niet; 2999

Jong C. de 31,20 1,00 3008

Paulussen of ErkelensJoh. 40,56 40,00 3029

9997

9998

9999

P. van 70,00 66,00  

J. 18,00 5,00 2750?

Verhoeven L.J. 0,00  2880?

Aarts C.  127,00 nieuwen stal, vloer repareren;

Bladder weduwe   130,00 nieuwen stal, scheuren dicht maken;

Blankenstein F. 37,25 127,00 nieuwen stal, dak nazien; 1,2120+0,2082 ha; huis 0,0221 ha; 

Boom W. v.d. 27,56 25,00 dak nazien en voegen; oud type beter in staat als vorige dito’s; met afzonderlijke stal voldoende;

Brink weduwe  10,00

Deelen A.  250,65 65,00 muren voorzien, uitgraven en schutten metselen, dak nazien, kelder te klein en regenput;

Diessen H. van 125,00 nieuwen stal;

Janssen F.=Francis 2,00 scheuren dicht maken;

A.  5,00

Kroesen M. 4,00 dak nazien, ladder;

Kuiten F. 5,00

Jan van

No. 75 12,50

Nous J. 12,50 huis voegen;

Rouw J. de 300,00 nieuwen stal, dak nazien, scheuren dicht maken, deurkozijn;

Teeffelen D. van 2,50 dak nazien;

Werf Nicolaas van de “is vrijgezel en in een kosthuis”; 1,7530 ha;2

J. v.d. 300,00 stal, dak nazien, sluiting op ramen; ruim huis goed;

Wijnants C.  10,00 kleine schoorsteen, scheuren dicht maken;

 

3831,70 5339,50

Herstellingen opgemaakt door Slegers en Verhoeven?

gewenste reparatie; omschrijving; Nadere omschrijving der woningen bij Staat C; Staat A Grond aan tuinders verpacht  [delen van het enquete-onderzoek van 1891]

dak nazien, voormuur vernieuwen ramen en voordeur kozijn; oud type beter in staat als vorige dito’s; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

Roeling deurslot, klink en ladder; oud type beter in staat als vorige dito’s; zijn door mij verhoogd bij verhuizing; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

sluiting op stal deuren; afgebrand en opnieuw gebouwd met winkel; Steenen woning. Afgebrand en herbouwd. Type koningswoning met winkel;

zolder venster; Arb.won inwendig slecht onderhouden; Slecht onderhouden, maar met één steensch muren. slechte stallen.;

Kartner Jac.=Jacobus 1 nieuwe vloer, 1 raampje; Arb.won inwendig slecht onderhouden; Inwendig zeer slecht onderhouden. slechte stallen.;

goed met winkel; Dubbele woning waarvan ééne met winkel. Goed.;

2 raampjes 1 deurkozijn met deur dak nazien, stal veranderen; 2 arbeiderswoningen Eén gebrekkige stal; 0,9630+0,3680 ha; huis 0,0270 ha;

dak nazien en stal veranderen; 2 arbeiderswoningen Eén gebrekkige stal;

Woesik/Woezik kelder vloer hooger leggen en nazien; flink huis, herberg met tabakschuur; Flink huis. Herberg, met tabakschuur. (net zoo ruim en goed als 1034). Twee arbeiderswoningen met de bovenstaande aaneengebouwd. Een gebrekkige stal.; 1,7310+1,3445 ha; huis 0,0270 ha;

nieuw huis [gewenst]; met stal slecht onderhouden stroo dak; oud type beter in staat als vorige dito’s; Arbeiderswoning met stal. Slecht onderhouden, stroo dak.;

dak en scheuren dicht maken; oud type beter in staat als vorige dito’s; Steenen arbeiderswoning met stal. voldoende.;

nieuw huis [gewenst]; zeer bouwvallig; Steenen woning. zeer bouwvallig.;

gooten maken; Ruim burgerwoning net flinke schuur en stal, ruim herberglokaal; Ruime burgerwoning met flinken schuur en stal. Groote herberg lokaal.; 3,3030 ha; huis 0,0860 ha; deze woning is gelijk aan die van v. Woesik;

nieuwe huis/slecht; wordt verbouwd; stal goed; Steenen woning. onvoldoende. Stal vernieuwd goed.; 3,3860 ha; huis 0,0075 ha;

thans afgebroken, wordt opnieuw gebouwd; Steenen woning. Is juist ingestort en in herbouw.;

Mulkom bedstee en ledikant; onder een dak. Vernieuwd met stal. goed; Aaneengebouwde steenen woningen. Goed.;

Roeling

Krommentuin nieuw huis, nog slechter; zeer bouwvallig; Steenen woning. zeer bouwvallig.;

Twee steenen woningen met stal. Vernieuwd. Goed.;

onder een dak. Vernieuwd met stal. goed; Twee steenen woningen met stal. Vernieuwd. Goed.;

dak nazien goed; Steenen woning. Goed.;

dak nazien, scheuren dicht maken ramen repareeren, en ledikant; goed; Steenen woning. Goed.;

nieuw huis [gewenst]; Arb.won bouwvallig; Bouwvallig. Arbeiderswoning. slechte stallen.;

nieuw huis en schuur; Twee steenen woningen. Zeer bouwvallig. Tabakschuur.; 2,3500+0,6673 ha; huis 0,0054 ha; oude en ? zeer bouwvallig tabaksschuur;

nieuw huis en schuur; Twee steenen woningen. Zeer bouwvallig. Tabakschuur.; 1,2580+0,4110 ha; huis 0,0078 ha; oude en ? zeer bouwvallig tabaksschuur;

Steenen woning. ruim. Goed.  ---?;

Steenen keet. Gebrekkig.;

Steenen hut onvoldoende; Steenen keet. Onvoldoende;

Koort steenen hut gebrekkig;

Steenen woning. Stal onvoldoende.;

Eindgevel voegen, achtergevel volrapen met cement; oud type beter in staat als vorige dito’s; stal slecht;

huis stal slecht; Steenen woning. Stal onvoldoende.;

Steenen woning. ruim. Goed.; 4,9692+1,7530 ha; huis 0,0053 ha;

nieuwe raam, deurslot; ruim huis, goed; Steenen woning. ruim. Goed.;

Verveurt/Vervuurt Jac.=Jacobus

nieuw voordeurkozijn met deur 1 raampje; kleine boerderij goed; kleine boerderij. Goed.;

1 raampje, achterdeur repareeren; als 2237. afzonderlijke nieuwe stal;

drempels onder binnendeurkozijnen achterdeur repareeren; als 2237. afzonderlijke nieuwe stal; Als 2237. Later in twee gesplitst met afzonderlijken nieuwen stal.;

weduwe Th. deurkozijn, drempel binnendeurkozijn, drempel onder ramen, raampjes voordeurkozijn, deur, dak nazien scheur dicht maken; winkel en bakkerij. slecht onderhouden; Burgerwoning. Winkel en bakkerij. Slecht onderhouden.

Herman d. Groot

als van Waaijenburg; slecht; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

dak nazien en vloer repareeren;

Waaijenburg dak nazien en nieuwen stal; slecht; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

Th.M. van ruim, flink met tabakschuur;

Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,8780+0,7455 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;

schoorsteen en drempel; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,0880+0,1710 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;

Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,8780+0,7455 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;

1 deurkozijn en raampje; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; ruim, flink met tabakschuur;

Dubbel arbeiderswoning tot één gemaakt. Herberg en bakkeij. Afzonderlijken stal. Het geheel is onvoldoende onderhouden.;

slecht (oud type) nieuw gekomen; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

Grinsven zie van Waaijenburg en drempel onder voordeur, 1 deurkozijn met deur, kanten van het dak aansmeren; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

zie van Waaijenburg; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

als van Waaijenburg; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.; 1,4590+0,2390 ha; huis 0,0083 ha;

als van Waaijenburg; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.; 1,4590+0,2390 ha; huis 0,0083 ha;

Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,8780+0,7455 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;

zolder dicht smeren; goed rijksveldwachter; Steenen arbeiderswoning. goed.;

Liebergen 1 deur, vloer in werkplaats; met toonderij goed; Steenen arbeiderswoning. Grooter. met loonderij. Goed.;

Welie 1 deurkozijn; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,3274+1,7330+0,9200 ha; huis 0,0058 ha; ruim, flink met tabakschuur;

2 groote deuren, 1 kleine, 2 klinken; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,3883+0,2400+0,7440 ha; huis 0,0058 ha; ruim, flink met tabakschuur;

2 deurklinken, 1 grendel; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,5244+0,5054 ha; huis 0,0058 ha; als 2541;

vier arbeiderswoningen. Goed. Zijn in eene vroegere schuur gebouwd. Afzonderlijke stallen. Gebrekkig.;

Steenen keet, nu pas tot woning ingericht.;

Th. v.d. dak nazien, scheuren dicht maken; oud type beter in staat als vorige dito’s; met afzonderlijke stal voldoende; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

dak nazien, dicht deuren; oud type beter in staat als vorige dito’s; zijn door mij verhoogd bij verhuizing; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

goed; Steenen woning. Goed.;

Cristis

direkteur;

Mierer arb. woning nieuw;

ladder, twee bedsteden en de kamer; Arbeiderswoning. Type koningswoning. Niet zoo geacheveerd. Nieuw.; arb. woning nieuw;

dak nazien; oud type beter in staat als vorige dito’s; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

dak nazien; oud type beter in staat als vorige dito’s; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

Jac. de dak nazien en voegen; oud type beter in staat als vorige dito’s; met afzonderlijke stal voldoende; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

Bekrompen, oude, steenen woningen in eene oude schuur gebouwd. nieuwen stallen.;

Bekrompen, oude, steenen woningen in eene oude schuur gebouwd. nieuwen stallen.;

nieuw raam, vloer repareeren;

nieuwe achterdeur, voordeur en vloer repareeren;

Oostergoo deuren repareeren; veenbaas nieuw; Burgerwoning. Nieuw.;

Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

Dubbele woning tot éen gemaakt. Slecht onderhouden.;

Kohler/Coler dak dooken, pannen vernieuwen voordeurkozijn m/deur, vler repareeren; oud type beter in staat als vorige dito’s; Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.;

Eckendonk

voordeur nieuwe deuren gehangen wat repareeren; oud type beter in staat als vorige dito’s; Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.;

Kartner deurkozijn repareeren, slaapplaats boven; oud type beter in staat als vorige dito’s;

Ven Azn dak dooken, scheuren dicht maken, voordeurkozijn repareren, deurkozijn; oud type beter in staat als vorige dito’s;

Mulkom dak nazien, bedstede repareeren; dubbele woning voldoende; Dubbele steenen woning. Voldoende.;

Kartner zie voorgaand huis [= 2972 dubbele woning voldoende]; Steenen keet. Onvoldoende;

Kievits Pzn dak dooken; steenen hut onvoldoende;

Huygen

brandmuur repareeren;

stal dooken;

stal dooken;

nieuwen stal, deurkozijn repareeren; 2981 in 3 gesplitst onvoldoende; Als 2326 maar in 3 gesplitst. Zeer onvoldoende.;

Aug/Arie

slecht (oud type) door mij verhoogd bij verhuizing; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

muur stal en voordeur kozijn repareeren; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

Koort

deuren repareeren; slecht (oud type) nieuw gekomen; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

afpleisteren; nieuw; Twee nieuwe arbeiderswoningen, type koningswoning. Niet zoo geacheveerd;

Acht dubbele keeten - 16 woningen. Nieuw. Zonder stallen, enkelen met bijgebouwde stallen van oud hout. 2 vertrekken. Afgeschoten zolders.;

Vier steenen keeten eenige reeds tot woning en stal ingericht. Onvoldoende;

Twee steenen keeten voor tijdelijke woning;

Hooren/Hoorn Eindgevel voegen, achtergevel volrapen met cement, dak nazien, slaapplaats boven maken met afgeschoten kamertje;

Kilwinger/Killinger Kelder afpleisteren en twee raampjes;

bedstede, dak nazien, raam en vloer repareeren;

Koort scheuren dicht maken, deurkozijn repareeren, slot met klinken;

planken teeren en windveeren;

Mullekom

Werff

te zamen f5529,50 en 4 nieuwe huizen à ±1000=f4000 tezamen f9529,50

A20
=van Mullekom

E44
geacheveerd=zorgvuldig afgewerkt

A144
=Meekers


