




Maandblad van Oud-Utrecht 1964 Schapenhok heeft gestaan van wijlen Rijk Stalenhoef regt over Engendaal en eenvoorschreven steen gelegd als volgt. N 1 Een steen gelegd op de hoek van het Bouwland van wijlen Rijk Stalenhoefen het hart daar voormaals een Schapenhok heeft gestaan, regtover Engendaal vijf treden van het zij spoor dat aldaar ten noordoosten van het hart is gelegen 2       Idem gelegd tussen het land van de Wed&quot; Stalenhoef en de Erven Wantenaar leggende een halve roeden van het Spoor bovenvermeld 3       Idem gelegd bij de Eike Heg ten zuiden op de hoek van de Sloot of greppel die daar bij is gegraven, leggende zes iree van het bovenvermeld Spoor 4       Idem gelegd op de noordhoek dezer Eike wal leggende zeven treeden van het rij Spoor aldaar 5       Idem gelegd op de Scheiding van het land van de Erven Wantenaar en de Diaconie, vijf tree van het rijspoor 6       Idem op de scheiding van het land van de

Diaconie en dat van Nicolaas Veldhuizen twee treden van het Rijspoor 7       Idem op de Scheiding van het land van Nicolaas Veldhuizen en de Erven Wantenaar vier treeden van het rij spoor 8       Idem op de Scheiding van het land van Wanlenaar en Nicolaa& Veld- huizen, drie treeden van het Rij Spoor 9       Idem Deze steen is gelegd aan de west zijde van de Gemeente grond achter den Engh tegen het eike Bosch van Ebbenhorst op dehoek van een weg naar het achterbosch 10       Idem Deze steen legt mede aan de west Zijde van de Gemeente grond achter den Engh tegen het Eike Bosch van Ebbenhorst dat reedsmet een groote uithoek op de Dorpsgrond aldaar is uitgezet 11       Idem Deze steen legt weder ten oosten van Dorpsgrond tusschen het Bouwland van wouter Logtesteijn en Willem Visser bij tweeeiken boompjes aldaar nabij het schapenhok van de Wede AnthisLogtensteijn twee en een halve treeden van het Spoor dat

aldaarden Engh opgaat 12       Idem gelegd op de hoek van de Eike wal bij het Schapenhok van Ebbenhorst. twaalf treeden van het wagenspoor, van de wegaldaar 13       Idem gelegd op de scheiding van het Bouwland van de weduwe Logtensteijn en Ebbenhorst acht treden afstand van het rijspoorvan de weg aldaar 14       Idem gelegd op de scheiding van het land van Ebbenhoist acht treeden van het rij spoor van de publieken weg aldaar 15       Idem gelegd in de nieuw beplanten Eiken wal van Wouter Logtensteijn acht treeden van het rijspoor van geme weg 16       Idem gelegd op de hoek bij het zand gat in dezelve richting van voor- schreven Eiken wal op De Scheiding van het Bouwland van dewed Logtensteijn en Wouter Hilhorst 17       Idem gelegd voorschreven gat of zand kuil tusschen het land van Wouter Hilhorst en Peter van den Bremer 18      Idem gelegd tussen het Bouwland van Peter van den Bremer en Hendrik van den Dijssel bij

het hollen Spoor naar het Hart 100





Maandblad van Oud-Utrecht 1964 Gezicht op het Paternosterstraatje te Amersfoort, afgebroken omstreeks 1920. Naar een schilderij van W. H. Veenendaal.Tegen de huizen zwerfkeien, wellicht te Soesterberg opgegraven. 102










