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486.1     
Bekenne van de heer borgem[eeste]r Schalen als pagter van deser stadswatermolen door 
Engelbert Pikkard ontfangen te hebben de summa van hondert en twee en dartigh gulden in 
voldoeninge van een jaar interesse uijt deser stadswatermolen mij competerende en 
verschenen geweest op den 15 juli deses jaars 1728, segge seventijn honderd en acht en 
twintig, sodat daarvan quitere mids desen. Groenlo den 29 september 1728 
Veldink 

    

Den rentmeester Bernard Starinck wordt bij desen geordonneert te betaalen aan Jan 
Lieftinck vier gulden, dewelke die veertien borgeven den dagh doen de confirmatie van de 
heeren van de magistraat gedaan is verteert hebben. Act[um] in de maant julij 1728.  
Die voorstaande vier gulden sall aan den rentm[eeste]r in sijn uijtgave geleden worden. 
B. Holbarent 

    

 
486.2     
De hoogagtbaere maagistraed der stadt Groll. 
1728 den 22 dec[ember], over het extra repaerieren van den slaende haamer op de groote 
klock die uitgesleeten waer, nevens die veer onder den haamer waerover ik met mijn knegt 
twe daegen heb gevaaseert, stelle daervoor 
U hoogagtbaare onderdaenige dienaer, Ant. ter Swaak 
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Den rentmeester Bern. Starinck wordt bij desen geordonn[eert] dese bovenstaande 
reekeninge te betaalen, sael in sijn uijtgave gevalideert worden. Act[um] Groenlo den 22 
decembris 1728. 
Bern. Holbarent 

    

Dit bovenstaande voldaan. Groll den 16 junij 1729. Ant. ter Swaak     
 
486.3     
Reckninge so mij ondergeschreven toekomt van de stadt Groenloe so de heer rentmeister 
Bernhart Starinck mij geordenert heft om te arbeijden an de wattermoelle 

    

1728 den 7 jannewarij an het uijrwerck verdent  0 10 0 
nog 3 haecken gemackt an de keetten van de klocke  0 8 0 
nog an de klocke verdent  0 2 0 
den 13 octoeber an de waettermoele gemackt 27 schennen weegende 65 lb et 5 st tesammen  16 5 0 
nog an de wattermoelle 3 bande vermackt  1 12 0 
nog an de waettermoelle gemackt 24 groete naegels  1 10 0 
nog 2 neijwe bande gemackt op de schennen an de wattermoelle  1 10 0 
nog 4 neijwe windelbande gemackt an de wattermoelle  4 0 0 
nog 2 oude windelbande vermackt an de wattermoelle  0 6 0 
nog 100 naegels gemackt tot de windelbande  1 0 0 
nog aen de watermoelle verdent  0 3 0 
nog een neijwe feeder gemackt onder den hammer an de klocke  0 18 0 
nog an naegels voor  0 2 0 
de weduwe Assinck                                                                                                       somma  28 6 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eeste]r Starinck dese voorstaande 
rekeninge ter somma van agt en twintig 

    

 
486.4     
ses stuiver aan de wed[uwe] Assinck te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner 
reekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 15 febr[uari] 1729. 
Veldink, D. Hummelinck, Bern. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris 

    

Dese reken[ing] voldaen en betalt an de weduwe Assinck     
 
486.5     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bern. Starinck om aan 
Frits ten Broeke te betaelen wegens arbeidsloon bij het repareren van het orgel de somma 
van vijftijn gulden, dewelcke hem bij verhoor sijner reekeninge sullen gevalideert worden. 
Actum Groenlo in curia den 1? octob[er] 1728. 
Rud. Jan Schalen, Veldink, D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris 
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Hiervan voldan en betaelt. Frijets ten Broeck 
 
486.6     
1727 Reekeninge an de rentmeister Staerinck van de waere die hij in de stadt heeft laeten 
haelen 

    

ten eersten Willem Oenck                 400 staen     
Toenes Eemaeus                                400      
Garrit Eemaeus                                  400     
Walterbos                                          800     
Blankenborgh                                    400     
Schermaet                                          800     
Paepe                                                 800     
Garrit te Leemeler                             400     
Samen                                              4400     
het 1000 f 5 gl 10 st f 24 4 0 
Laerbargh 1200 pan an de brantspaijtzenhuies en an de waetermolle het 100 1 gl 5 st f  15 0 0 
noch laeten haelen 12 voer leem het voer 6 st f 3 12 0 
facit  42 16 0 
Joost Simmelinck     
De heeren van de magistraat ordonneren den rentmeester Starinck     
 
486.7     
dese voorstaande reekeninge ter somma van twee en veertigh gulden 16 str aan Joost 
Simmelinck te voldoen, dewelke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden 
gevalideert. 
Actum Groenlo den 4 febr[uari] 1729 
Rud. Jan Schalen, Veldink, D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secretaris 

    

Van dit bovenstande voeldaen. Joost Simmelinck     
 
486.8     
1728 den 27 septemb[er] hebbe ick tot Grol an de watermoole gearbeijt ….. 
niet leesbaar 

    

De heeren van de magistraat ordonneeren den tijdlijken rentm[eeste]r Starinck om aan Geert 
te Roller te voldoen dese voorstaande rekeninge ter s[omm]a van vijftijn gulden vijftijn str, 
dewelcke hem bij verhoor sijner reekeninge sullen gevalideert worden. 
Actum Groenlo den 26 januari 1729. 
Rud. Jan Schalen, D. Hummelinck, B. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris 

    

Dit bovenstaende is voldaen. Geert te Roller     
 


