Schans e.o.
23-01-1866. Rep. nr. 81. Anne Aukes van Randen koopt van de gemeente – burgemeester
Nicolaas Wentholt – een nader uit te meten gedeelte van een perceel weidland, kadastraal A
nr. 1, en van dat perceel dat gedeelte belendende ten zuiden het woonhuis van J. Y. Visser, ten
westen de Achteromsdelft en zoo als het ten oosten en ten noorden door eene greppel van het
overige gedeelte is afgescheiden.voor f 26.
23-01-1866. Rep. nr. 85. Jacob Yges Visser, van beroep visscher te Stavoren, koopt van de
gemeente – burgem. Nicolaas Wentholt – een gedeelte van een perceel weidland, kadastraal
sectie A nr. 1. Het gedeelte belendende ten noorden het woonhuis van A.A. van Randen, ten
westen de achteromsdelft en zo als het ten oosten en zuiden van het overige gedeelte is
afgescheiden voor f 26.
03-03-1874. Rep. nr. 8. G.S. keuren een raadsbesluit van 9 dec 1868 goed om Jan Yges
Visser, werkman te Stavoren een plek grond te verkopen, waarop hij al een woning heeft
gebouwd. Kadastraal sectie A nr. 752, groot 1,80 are voor f 33. Burg. A. Alberts.
08-12-1880. Yge Jans Visser, van beroep visser, koopt van de gemeente een stuk van de
Noorder Schans, ten zuiden van sectie A nr. 752, groot ong. 1,92 are voor f 192. Dit is het
noordelijkste deel van sectie A nr. 753. De koper moet op het perceel een dubbele woning
bouwen.
28-10-1880. Hendrik Jans Visser, visser te Stavoren, koopt een gedeelte van de Noorder
Schans, in kadastraal sectie A nr. 752, dat zich uitstrekt van het aan Yge Jans Visser
verkochte gedeelte tot aan de ten zuiden en oosten geslagen piketpaaltjes en de Achteromsdelft. Het op één na noordelijkste gedeelte van A 753. De opp. Is 1,94 are en de prijs
f 194. De koper moet op de zuidelijke grens een staket van 1,20 meter hoogte slaan, de wal
beschoeien en op het perceel een dubbele woning bouwen.
26-05-1884. Rep. nr. 36. De gemeente verkoopt Anne van Randen, mr. timmerman te
Stavoren, voor en ten behoeve van de Christelijk Gereformeerde Gemeente van Hindeloopen
een gedeelte van de Noorder Schans, onmiddellijk naast de woning van Hendrik Visser,
Kadastraal sectie A nr. 896. De oppervlakte is 1, 50 are en de prijs f 150. Binnen een jaar
moet op het terrein een kerkgebouw worden gesticht.
10-03-1885. Rep. nr. 41. Auke Schellinga koopt ten zuiden van de kerk 1,35 are voor f 135
voor de bouw van een huis.
24-02-1886. Rep. nr. 51. Anne Aukes van Randen koopt ten zuiden van Auke schellinga 1,10
are voor f 110, voor de bouw van een huis.
12-04-1886. Rep. nr. 53. Anne van Randen koopt 54 ca. tussen het brugje en de
timmerschuur van de koper op de Noorder Schans. Prijs f 45.

