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485.1     
Dat de heer borgemeester Rud. Jan Schalens aen mij heeft betaeld eene summa van een 
honderd en twee en dartig gulden in voldoeninge van een jaar rente van eene summa van 
twee duisend vier honderd gulden waarmede ik in deser stadswatermolen gevestigt staa, 
welken interesse is verscheenen geweest op den 15 julij deses jaers 1727. Sulcks bekenne 
mids desen, Groenlo den 18 augusti 1727 
... Veldink 18-8-727  

f 132 - - 

 
485.2     
1723 den 13 febrwari 
Die heren van die maeghstraet bi mei voortert 

f 7 0 0 

1723 den 26 febrwar 
Die heren van de maeghstraet aen besenge[ne]fer an die gemieslueden  

f 4 0 0 

tesamen 
H[armen] Liefferinck 

f 11 4 0 

De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om 
dese voorstaande reekeninge ter somma van elf guldens en vier stuivers 

    

 
485.3     
aen Harmen Lieferinck te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner reckeninge sullen 
geleden worden. Actum Groenlo den 8 februarij 1725 

f 11 4 0 

Rud[olph] Jan Schalens 
... Veldinck, D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en aghb[are heeren], 
M. Iserloe, secretaris 
Hiervan voldan. H. Liefferinck  

    

 
485.4     
Haer edele ende achbare heer v[an] dije magestr[aat] debet een tonne bijer gedroncken ten 
huise v[an] mijen oever het besoecken v[an] dije ijagt, den 17 desemb[e]r 1726, dije tonne 
koest 

f 7 0 0 

Den 30 desemb[e]r, dije heren van dije magistr[aat] ten huese van mijen vertert an bijer ende 
pieppen ende toeback  

f 1 6 0 

Den 31 dijto, ten mienen huese van mijen gewest doemals vertert an pippen ende bijer ende 
toeback 

f 2 0 0 

1727 den 12 febr[uari], uijt order van dije heeren van dije maegestrat heeft dije orgelijesten 
van Vreden ende dije orgelijest van Borcklo ten huese van mijenen vertert an koest ende 
dranck 

f 5 12 0 

Dije heeren van dije maigistrat ten mijnen huese gewest neeffens dij genode gaesten 
doemals an mijen huese vertert aen bijer ende an pijeppen ende toeback 

f 7 7 0 

Som[ma] 
Groel den 2 meert 1727 
Z[ijl] Franck 

f 23 5 0 

De heeren van de magistraat der stad Groenlo ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r 
Starinck om aan Zijl Francke te betaelen dese voorstaande reekeninge ter somma van drij en 
twintig 

    

 
485.5     
gulden vijf st[uive]r, dewelcke hem bij verhoor sijner reeken[inge] sullen geleden worden. 
Actum Groenlo den 10 julij 1727 
Rud[olph] Jan Schalens, D. Hummelinck, B. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en aghb[are heren] 
M. Iserloe, secret[aris] 

    

Noem[ero] 3 f 23 5 0 
Dijt bovenstande an mijen onderschreven voldan ende betalt 
Z[ijl] Franck 

    

 
485.6     
Rek[en]inge van 1/16 extraordin[aris] verpond[inge] van de stadswaetermoele ingewilligt 
over de jaeren als volgt 

    



Transcriptie: Werkgroep Oud Schrift Groenlo (H. Wentink, R. Kaak, D. Kuit, J. Wijnen, B. Verheij) 
 

1/16 jaers exterord[inaris] 1724 f  2 7 10 
1/16 jaers exterord[inaris] 1725 f 2 7 10 
1/16 jaers exterord[inaris] 1726 f 2 7 10 
Hendrick Jan Velders f 7 3 6 
Het boovenstaende sal den rentm[eeste]r betalt ende gevalideert worden.  
Actum den 11 julij 1727 
Rud. Jan Schalens 
Betald H.J. Velders 

    

 
485.7     
Rek[en]inge van 1/4 jaers extraordin[aris] verpondinge van de stadtswaetermoele ingewilligt 
over den jaeren 1727 

f 9 11 3 

H.J. Velders 
Betald H.J. Velders 

    

 
485.8     
1723 Den 13 october hebben mij haer edele en achtbare heeren burgemeesteren der stadt 
Groenloo geordonneert om de heerlijkheid Lichtenvoorde gaertsgewijse op 't papier te 
brengen, daeraen verdient als volgt 

    

den 19 dito na buiten geweest  4 0 0 
den 20 tot Groenloo stil geweest   1 0 0 
d[en] 21, 23 en 25 ook na buiten geweest  12 0 0 
d[en] 26 dito voor de magistraet geweest  1 0 0 
den 1 en 2 november ook voor de magistraet geweest  2 0 0 
den 11 dito na Groenlo geweest op order van haer edele en achtbare [heeren],  1 0 0 
Somma  21 0 0 
Johannis Egelink     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Starinck om aan 
Johannis Egelink dese 

    

 
485.9     
rekeninge te betaelen met sestijn gulden, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen 
gevalideert worden. 
Actum Groenlo 13 aug[ustus] 1727 
Rud. Jan Schalen, Veldink, D. Hummelinck 
Ter ordonnantie van haar weledele en aghb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris 

    

Dit bovenstaande te danke voldaan.  
Groenlo den 13 augustus 
Johann[es] Egelink, geadmitteerd landm[eter] 

    

 
485.10     
Reckeninge so mij ondergeschreven toekomt wat ick dor order van de rentmeister Starinck 
gearbeijt hebb voor de stadt 

    

1727 den 15 apriel, een oor gemack an de groete klocke daran verd[i]ent  0 5 0 
nog an naegels voor  0 4 0 
den 12 maeij, een paar neijwe ooren an de klocke gemackt dar et seel langes gaet daran 
verdent 

 0 15 0 

den 15 julij, een par neijwe glaesse roeden gemackt weegende 16 lb, et pont vier steuver  3 4 0 
nog an de kordegard vermakt vier oude anckers daran verdent  1 8 0 
nog an deselve kordegarde gemackt tweij neijwe anckers wegende seven lb, et pont 3 st   1 1 0 
nog an deselve anckers voor nagels  0 3 0 
nog an de klocke verdent  0 18 0 
nog an nagels voor  0 10 0 
den 16 september, an de waetermoelle gemackt 126 groete naegels, et stuck een en een 
[halve] steuver mackt tesaemmen 

 9 9 0 

nog an de waetermoelle gemakt 16 groete naegels sijnde lanck, et stuck een voet en een 
vierde el, ad 2 st et stuck mackt 

 1 12 0 

nog een neijwen ancker gemackt an de wattermoelle wegende 18 lb, et [stuck] 3 st  2 14 0 
  22 3 0 
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485.11     
de ander seijde bedraght  22 3 0 
nog voor naegels  0 5 0 
nog een neijwen bolt gemackt an de waettermoelle daran verdent  0 15 0 
nog een neuw sloet gemackt an de orgel daran verdent  0 15 0 
  23 18 0 
Gerhardus Assinck per order van de magistraat     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om aan de 
wed[uwe] Assinck te betaelen dese voors[chreven] rekeninge ter somma van drij en twintig 
gulden 18 str, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen geleden worden. 
Actum Groenlo den 30 januarij 1728 
Veldink, D. Hummelinck, B. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris 
Dese bovenstande reckenghe is mi voeldaen op den 9 apriel 1728  
Gerardes Assinck 

    

 
485.12     
Haer edele ende achbaere heer[en] van dije magestrat debet aen mijen oenders[chreven] een 
tonne bier gedroncken ten huese van mijen, neffens dije genoede gasten oever het besoecken 
van dije jaght den 17 desemb[e]r 1727, dije tonne koest seven gulden, ick segge 

 7 - - 

daerbij laeten hallen voor fijef stuver an pieppen  0 5 - 
Groel den 27 jannuarij 1728 
Z. Franck 

 7 5 - 

De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Starinck om aan Zijl 
Franck te voldoen dese voorstande reekeninge ad seven guld[en] 5 str, dewelcke hem bij 
verhoor sijner reekeninge sullen worden gevalideert. 
Actum Groenlo, den 30 januarij 1728 
Veldink, D. Hummelinck, B. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghb[are heeren], 
M. Iserloe, secretaris 
dije bovenstande an mij voldaen ende betalt. Z. Franck 

    

 


