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1853 VERPACHTING VAN "TIENDEN" IN SOEST 

Anno 1853. 
PUBLIEKE VERPACHTING 

van 
SiL4 ^ SS-tk V 

onder de gemeente van 

S O E S T . 
Jlen presenteert publiek te verpachten: 

(Op dag tot Kersmis 1853.) 
I hel Molenblok, in twee perceelen, al» 
af l"l «an den Molenweg lue 
:»f tol eu met hel land van .Anthony VU 

Hel eerste Blok van Groot IHiddelwijk, anders gena 
Hel eerste perceel strekkende •«" den Mollen«, 
Het Iweede perceel, slrekkendo van den Moleuwi 

De Tiend genaamd Klein Middelwijk, in zes pcrceclei 
Hel eersle perceel begint met liet Walshik van 
Het tweede perceel, van den Heel-Akker iol aan licl Paadje en HcïKelie v; 
Hel derde nerceel, van hetzelve Paadje en I legsei je l u t aan liet ï urlwegje , * 

zjjiido van ff. Lucklenslein en Wouter Hak 
liet vierde perceel, langs den Banrnweg. tan den Teutsclien Hollenweg dwars ovei 
Hel vyfde por wel , langs den Hollenweg achter de Kerk lot anu den Brink 

Anna ie Heer n Heel-Akker. 
a de Wed. Peter Veu 
aaronder behoort 36 i 

Hel : u i lusschen hel land 
iar tot nan den Tettlschen Hull. 

De Tiend genaamd liet eerste Blok van den Omloop 

Het tweede Blok van Groot Middel» ijk 

:le hofstede i Houtet 
an «ten Brink tot 

perceelen. 

Lochlentlein en 
an einde van de 

de Wcduw 
ttollebnan 

Hi [horst. 
en over het Pna 

• Pieter Bo. 
van Hernien 

Het cerslc perceel 
jtnlhonie Veldhui 

Het tweede perceel 
Het derde perceel , ii 

den Eng, 
drie perceelen , nis 
nt bij hel eerste 

! Untkö Veld hu 

KI Middel 

tol nnn het I 

Hel tweede Blok van den Ontloop 
Het eersle perceel, l>egi 
Het Lwcedo perceel bt 
Het derde perceel, begi 

innende niet hel land 
Aeliter-tïngsche Akkeren 

Iers genaamd de Soesldijksche Akkeren, ID drie perceelen, n 
, nao den Soestdijkschen Weg tot aan den akker van Jan Dijk 
de met den akker van Jan Dijkman lol aan de hofstede van S 
: mei de hofstede van Samuel de Zoete Lol aan de Veenakkerei 

strekkende tot aan het Und 

d van Aart Wuntenaar. 

. a l s : 
, tot aan de «I-Kan 

Hel eerste Blok van het Kerkeind, anders genaamd het Kerkblok, in Iwee perceelen, 
Het eersle perceel, slrckkende van den Overweg lot aan den Baarweg 

Het tweede perceel, strekkende van den Baarweg tot op liet Hart , en eindigende i 

Hel tweede Blok van hel Kcrkeind, anders genaamd het Geinblok , in twee perceelei 
Het eerste perceel, beginnende bij de Plaats .Middelwijk . beneden den Ovei 
Dorpkade, lot aan de Plaats van Cornells Kok 
Hel tweede perceel, beginnende van de Bunt-Kampen van Gornelis Kok en Rijk Stalenhoef, voorts ovei 

Heuvelendaal, de Geinen en de beide- hofsieden van den Heer Krep*. 

Ue Tiend genaamd het Haverblokje-

De Tiend, zoo grof als smal, genaamd het Houteinde of den Rondenei 
a. Het eerste perceel, strekkende van den Teut Holleuveg tol aan 

Molenweg. 
6. Het tweede perceel, van hel laud van Gijsbert Gernite Schoute, 
c Het derde perceel , van hel pad van Johannes Rade maker lol aan den hoek ...u net 
d liet vierde perceel , van den Eikenwal van Mejufvrouw Harderwijk tot eu met Laze 
e. Hel vijfde perceel, van Lazerenberg tot aan bet Turfvtegje. 

; in vijf perceelen. 
hel land van Uijihert Gerrilse Schouten en tol • 

het pad van Johannes Rademaker. 

JSB, De onkosten moeien dadelijk hij de verpachting betaald worden. 

Die hierin gading hebben, komen op Maandag den 25 Julij 1853, des voormid-
*s ten tien ure precies , ten huize van den Kastelein GYSBERI VAN LËERSUM, in de Zwaan te S o e s t d i j k , 

Z E G T H E T V O O R T . 

dags ten tien ure p> 
onder B A A R 

I je Wed. P. JIIJVTENDAVI i 


