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OPMERKINGEN

(1) heer van de parochie
(2) veken,van der elisabeth
(3) voorts land, beemden, bogaert, dreef, hofstede

stuk land op 't meyvelt, schaarbos, lammerdrefken,
pachthof, houtcant

(4) waterput, weide, bosch,land en drefken
(5) gezamenlijke eigendom van JB vd Moortel en Anna Van Nuffel
(6) gezamenlijke eigendom van Gheeraert Van Camp en Jan

Van Ingelghem
(7) wwe Gillis Verhavert is eigenares, Dominicus Van Achter

is gebruiker
(8) blok land 't heyblommeke, een venne met motten, de echelput

de sterre op de cruysheyde en pachthof Wolfput
(9) peeter aerts is griffier van puurs
(10) bogaert "elsbosschen", een coolhof, een dreve voor de poorte

een beplant erf niet opgaande eyckeboomen, de nortsijde
van het casteel de dreve bommelers, een boschken, een
hofstede zonder vruytplant, een groenwey tegen bommelersdreef
en de dammen, een pachthof, een kasteelvijver,schuur,stallingen
bascour, grachten en wallen, kasteel, warande, bosch
land genoemd : hoogeweyde, party bosch aan de Sannaertstrate
Elsbosch en vruytweg, weyde en beste meersch tegen de
Molenbeke met een dam

(11) canoninck van haerlebeke
(12) wintmolenhuys, coolhoff, molenberg, rosmolen en de

schrans met waterval en de slobberkant
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Wijken

I Kasteel van Marselaer, pachthof Winterpoel, de polder
dijkveld, sluis en 't meiveld tegen Lippelo en Liezele

II t Cleynbroeck, de Cruysheyde en de Wolfput
III Groenhof, Cruysheyde tot Swaenten, over de Molenbeek

tussen de Molenbeek en Broeckstraete met het hof ten Broecke
IV Brugcouter, Maldercouter, Vismere, Paddepoel en het veld

genoempt het Stap
V Waterlee, Boonhoven, Bogaert en Huyssteden in het Dorp
VI Goederen gelegen tegen d'Eeckhoutstraete, de Smisstraete

en de Malderheyde
VII Mannaerden, Melkspinne, Wauterbosschen, 't Holbroeck,

Bekerenveldt, Hoffveldt en Herbodinnemolen
VIII Beeckstraete en Bempten langs de Molenbeke

Saeghsken en Helst
IX Eeckhoutveldt tegen Opdorp, de suytseyde van de

Eeckhoutstraete, de Boeckxheide, Wintmolenhuys, de
hoffsteden langs de Mattestraet en tegen de Malderheyde
tot tegen Buggenhout
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