Schepengriffie Nederokkerzeel, register 5900, dd 4 juni 1734.

Acte van Beleijde gedaen binnen de
heerlijckheijt van Nederockerzeel ten versoecke van
Sr. Guilliemus de Cuijper meijer, de welcke sijn als volght.
1. Eerst beleijt Guilliam Boels over de beke door sijnen Boomgaert, de selve beke niet
behoorelijck geruijmpt, wort geordoneert de selve behoorelijck te ruijmen binnen de
14 dage op pene dat t’selve sijnen dobbele costen sal worden gedaen ende verclaere
een halff geleijde.
2. Item beleijt Joos Tael over dat sijnen mestpoel te verre in de straete loopt een halff
beleijt wort geordoneert ut ante.
3. Item Jacobus van Fraesem beleijt aen de quade bempt van Nederockerzeel de beke aen
sijn goet niet behoorelijck geruijmpt wert geordoneert ut ante & verclaeren een volle
beleijde
4. Item beleijt Guilliam Wauters & Joost Tael aen de Raesom straete de beke noet
behoorelijck geruijmpt wordt geordoneert als voren & verclaerende samen een
belijde.
5. Item beleijt de Abdije van Sinte Michiels aen de voorschreven Raesom straete aen
hunne bosch de beke aldaer niet geruijmpt wort geordoneert de selve te ruijmen tot
heden & 14 daege op pene dat ‘tselve t’hunnen dobbele coste sal worde gedaen &
verclaerende een volle beleijde.
6. Item beleijt Guilliam Boels aen sijn weijde aen de voorschreven Raesom straete over
valaerde door de loop van het water wort geordineert ettha & verclaerende een halff
beleijde.
7. Item beleijt Ingel van Haecht in de Balcke straete aen sijn block het gat open
bevonden wort geordineert ettha & verclaerende een beleijde.
8. Item beleijt Peeter de Coninck over geen schauwpijp op sijn huijs te hebben een
beleijt.
Aldus gedaen & wettelijck beleijt voorde heeren van Nederockerzeel op den 4 Junij 1734.
Coram de Meijer, Judocus de Busscher, Geeraert vande Put, Nicolaes Blockmans,
Guilliam de becker, Jacobus Stevens & Daneel Coppens Schepenen, de welcke dijen
volgende ter manissen des Meijers dese belijde hebben verclaert opde utoriael tit laste
van de gebreckelijcke partijen geheel ettha.
Judocus de Busscher schepene
Geeraerdt vande Put schepene
Jacobus Stevens schepene
Daniel Coppens schepene
Gilliam De Becker schepene
d’merck van + Nicolaes Blockmans
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