
Hunsel als toeziende voogd.  Zij gaan over tot scheiding en deling van een stuk akkerland te Ittervoort 

van 25 roeden, 90 ellen vierkant, naast de grote weg en de deelgenoten en de weg van Ittervoort naar 

Hunsel 

Lot A. 5 roeden en 18 ellen. Toegewezen aan Thissens, Cornelis. 

Lot B. 5 roeden en 18 ellen. Toegewezen aan Donders, Johanna. 

Lot C. 5 roeden, en 18 ellen. Toegewezen aan Donders, Herman. 

Lot D. 5 roeden en 18 ellen. Toegewezen aan Donders, Simon. 

Lot E. 5 roeden en 18 ellen. Toegewezen aan Donders, Laurens. 

Getuigen Emans, Winandus veldwachter en Nuchelmans, Renier koster. 

 

7 september 1833, akte nr. 4 

Donders, Hermanus landbouwer te Thorn,  Donders, Laurens en Donders, Simon akkerlieden, beiden 

wonende te Ittervoort. Donders, Johanna echtgenote van Leijendekkers, Winand, Grispen, Hendrik 

molenaar wonende te Ittervoort als voogd over Thissens, Cornelis, minderjarige zoon van wijlen 

Tissens, Servaes en Donders, Anna Catharina en Thissens, Jan landbouwer te Hunsel als toeziende 

voogd. Zij gaan over tot openbare verkoop van een huis met stallingen, moestuin en verder 

aanhorigheden te Ittervoort, naast Donders de erfgenamen en Grispen, Hendrik, uitschietend op de beek, 

samen groot omtrent 27 vierkante roeden.  Onverdeeld aan de verkopers toebehorend als deel van de 

nalatenschap van wijlen Donders, Mathijs hun vader en grootvader. Toegewezen aan Donders, Simon 

landbouwer te Ittervoort voor 1525 franken, mede-eigenaar voor 1/5 deel. Getuigen Emonts, Winand en 

Nuchelmans, Renier. 

 

20 september 1833, akte nr. 5 

Op verzoek van Dael van, Laurens landbouwer wonende te Swartbroek gemeente Weert zal openbaar 

verpacht worden land te Thorn voor 4 jaar. 

1. 27 roeden, 34 ellen land aan de Biënkamp, naast de straat, Parren, Jannes en Parren, Gerardus voor 2 

mud, 4 schepels, 5 koppen rogge. Toegewezen aan Ramakers, Mathis landbouwer. 

2.  32 roeden, 70 ellen land aan Itje Pitje steeg, naast de straat en Parren, Gerardus voor 3 mud, 4 

schepels, 9 koppen rogge. Toegewezen aan Genende van, Hendrik landbouwer. 

Getuigen Emans, Winand veldwachter en Brouns, Jacob herbergier. 

 

21 sptember 1833, akte nr. 6 

Op verzoek van Houben, Petrus landbouwer wonende te Katert gemeente Heel zal voor 3 en 6 jaar worden 

verpacht aan Meekels, Johannes landbouwer wonende te Grathem een pachthof met schuur, stallingen 

en akkerland, beemden, boomgaard en heide te Grathem genaamd Diddenhof, groot omtrent 8 bunder, 

28 ellen vierkant in 4 percelen aan de pachter bekend. Met diverse voorwaarden, zoals de pachter is 

verplicht te houden minstens 5 stuks hoornvee en 1 paard om de pachthof te bebouwen. Hij mag geen 

slaghout kappen voordat het vier volle jaren oud is. Het dak moet jaarlijks worden gerepareerd met 100 

pond goed stro. Bij vertrek moeten 41 roeden leeg zijn en de boomgaard gelegen aan het huis, alsmede 

naast genaamd aan Heijntjens mag het jaar van vertrek niet worden gemaaid. De pachter zal geen 

kwijtslag kunnen vergen voor hagelslag, miswas, heijerkrag of andere onvoorziene gevallen. 

De jaarlijkse pacht van 16 mud, 77 schepels rogge te leveren met Sint Andries (30 november ) op de zolder 

van de verpachter. Voor huishuur met Pasen te betalen 36 francs.  Getuigen Docteur, Jan Josef 

metselaar en Bogie, Frans kleermaker te Bingelrade.  

 

2 oktober 1833, akte nr. 9 

Huwelijkstoestemming door Gaertzen, Aldegonda, weduwe van Möring, Antonius, te Thorn wonende tot het 

huwelijk van haar dochter Möring, Elisabeth, weduwe van Wolbring, Arnold, met Rijbrachts van, Jan, 

beiden te Rotterdam wonend. (volgens repertorium). 

 

8 oktober 1833, akte nr. 7-8 en 10 

Janssens, Jan Baptist burgemeester van Kessenich en Lamberigts, Martinus assessor, Storms, Jakob, Rutten, 

Martinus, Haeffenter, Lambert, 3 leden van de gemeenteraad en Grispen, Jan secretaris van Kessenich 

wonende te Thorn. Zij gaan over tot openbare verkoop van onroerende goederen te Kessenich. Met 

diverse voorwaarden, zoals, de grachten langs de communicatiewegen zullen een breedte van 1 el en 3 


