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juni 2022 blz. 34

Helaas is er in bovengenoemd nummer op blz. 35 dezelfde tekst geplaatst als
op blz. 34.
Zij die ons blad digitaal ontvangen treffen op blz. 34 wel de juiste tekst aan
met nadere informatie over kwartier 2066 en aangehaalde akten.
Voor het raadplegen van die tekst hebben we deze op onze website geplaatst.
Desgevraagd willen wij u ook de digitale versie van deze uitgave sturen, wat
mogelijk wel zo makkelijk is.
Onze excuses voor het ongemak.
34
geb. ca. 1627, overl. 10-05-1703 Ottoland, begr. 15-05-1703
Ottoland.
Otr. 1652 Rotterdam, 21-04-1690 Rotterdam volgens Fred
Koorevaar, maar dat lijkt niet waarschijnlijk, tr. Laag Blokland.
1e kind, 23 jan 1702 comp. voor not. J. Brouwer, Gorinchem,
t/v Dirck Teunisz Corevaer als vader en erfgen. van Anthonis
Corevaer anders genaamd Helmich i.l Baijuw van Laech
Blokland), (Ra Blokland 1628-1721: 1679 Dirck Tonisz
Corevaer stedehouder en schepen van Bloklant), (RA Blokland
68: 13-11-1667: Comp. Mathys Cornelisz Groenevelt won. in
Ottelant, speciale last en procuratie hebbende van Willem
Brantwyck van Blocklant, tr. aan de kinderen en erfgenamen
van Anthonis Aeryensz Hellmich zaliger in zjjn leven gewoond
hebbende in Molenaersgraeff, aan weer land groot int geheel 8
morgen op de noordzijde van Blockland, ten oosten den
coopers en ten westen Dirck Thonisz Corevaer), (RA Blokland
69: 25-5-1668: Comp Pieter Jacob Nanninge weduwnaar van
zaliger Comertgen Jans, Cornelis Janssen als bloedvoogd van
de voorn. Commertgen Jans zaliger, haers kinderen, tr. aan
Dirck Theunisz Corevaer, schepen, een weer lants groot 6
morgen op de noordzijde, ten oosten den weduwe van zaliger
Jacob Adriaan Huygensen en ten westen d'Heer van
Blocklandt), (RA Blokland 70: 25-5-1668: Comp Dirck
Theunisz Corevaer, volgt de schuldacte bij nr. 69 afgelost 4-61670), RA Blokdand 82: 28-11-1676: Comp Jan Huygens
Creuck als last en procuratie hebbende van zijn halve broeder
en susters woonend Brandwyck tr. aan Huybert Aertsz Lopick
en aan Aerien Jansz Winter als heilige Geest Armenmeesters
van Brandwyck en Gybelant, 4 morgen lant etc. ten oosten
Dirck Thonisz Corevaer en ten westen Cors Adrianesz, RA
Blokland 84: 6-6-1679: Comp Adriaen van Asperen, schout
van Streefkerk, Floris Cornelisz, mede won. Streefkerk,
Cornelis Jansz en Heyndrick Egbertsz won. tot Ouderkerk voor
hen selven en speciale last hebbende van de verdere mede
erfgenamen van Laurus Egbertsz. zalg. in leven wonende tot
Streefkerck, tr. aan Dirk Thonisz Corevaer, stedehouder en
schepen van Blocklant, 2 morgen 37 roede land etc. op de
noordzijde van Blocklant en een weer int geheel 12 morgen,
ten oosten de Heer van Blocklant en ten westen de koper zelf),
(RA Blokland 89: 31-1-1684: Comp schout en schepenen op

