
ORA  Asten 1685-1707 m.b.t. Willem Leenders van Heughten 
 

2-4-1681 

Willem Leenders van Heugten is momboir over erfenis van Antonis Slaets 

bldz 7 r108 fol6 

 

25-5-1685 

Willem Leenders van Heugten verkoopt aantal zaken oa groes 1 corps 

naast weduwe Leendert Joost van Heugten 

bldz 11 r81 fol 221 

 

14-9-1686 

de gemeente Asten verkoopt aan Jan Leenders van Heughten 

land aan Vordeldonck voor f 16,00 en aan Willem L van Heughten leegliggend land 

koopsom f 6,00  

bldz 51  r 86  fol 16 

 

5-10-1686 

Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Josina van der Asdonck, Maria 

Hendricx, Clara Fransen, Elske Canters en Antonia Marcelis  f 300,00 a 5% 

bldz 53  r86 fol 20 

 

28-1-1688 

Willem Leenders van Heuchten koopt grond 

blz 81 

 

4-8-1869 

Willem Lenarts van Huchten c.s. gewezen borgemeesters, verkopen enige percelen 

van wijlen Joost Philips Stouten 

bldz 104 

 

2-3-1690 

Willem van Heughten, als collecteur der verpondingen, verkoopt landen van Michiel 

Colen 

bldz 114 

 

Willem van Heughten en Philip Dircx , als collecteurs der verpondingen 1688-91 

verkopen, gelaten door wijlen Herman Rijcken aan Johan van Riet een leegliggende 

hofstad in het dorp 

bldz 155 

 

Willem van Heugten koopt voor 842,00 de goederen - in de Behelp van de kinderen 

van wijlen Jan Dirck Flippsen 

bldz 184 

 

Willem van Heugten verkoopt aan Hendrick Aerts Rosers 

land op den Diesdonck en land in de gemeene beemden 

koopsom f 36,00 

bldz 192 



 

3-11-1694 

Willem Linders van Heuchten, oud collecteur der verponding heeft beslag willen 

leggen opde mobile goederen van Peter Hendricx alias teuytelaer om daaraan zijn 

execturie te kunnen dirigeren. Deze waren echter niet aanwezig. 

Hij verzoekt nu om beslag te mogen leggen op de vaste goederen aan de meulendijck 

blz 193 

 

17-11-1694   

Willem van Heughten en Thomas Huberts zijn aangesteld als momboir over de onm. 

kinderen van wijlen Jan van Heughten - en Anneke Philipssen 

bldz 193 

 

26-7-1695 

Hendrick Leenders van heughten g.g.m. Jenneke Peeter Peeter Slaets, geassisteerd met 

Willem zijn broeder en Peeter Peeter Slaets zijn vrouws vader  en nog een aantal.... 

zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.: 

Hendrick heeft uit zijn huwelijk met Jenneke - vier nog in leven zijnde kinderen 

verwekt, m.m. Jenneken, Maria, Peeter en Jan.  

Overeengekomen is dat deze kinderen met de kinderen die uit het a.s. huwelijk 

geboren zullen worden, zullen zijn één kinderen en in alles de gelijke rechten hebben. 

bldz 208 

 

30-12-1695 

Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Willemken Hendricx te eyndhoven,  

f 100,00 a 4,5 % 

marge: gelost 11-5-1705 

bldz 213 

 

15-9-1696 

Willem van Heugthen verkoopt aan Peter Wouters 

groes op de dijsteldonck koopsom f 180,00 

bldz 8 

 

1697 Willem van Heughten staat vermeld bij schepenen 

 

20-6-1697 als setter wordt aangesteld Joost  van Heughten  - geleerde 

gekomen tot en met bladzijde 35 


