
echtgenoot, met last om na mijn overlijden te laten doen een eeuwigdurend jaargetijd tot lafenis van 

mijn ziel,  in de parochiekerk van Kessenich. Te betalen volgens bisschoppelijk tarief. 

Ik geef aan mijn man Goijen, Antoon Mathis mijn huis met boomgaard en moestuin te Kessenich omtrent 17 

roeden vierkant naast Jakobs, Renier Linssen, de weduwe, de straat en Magiels, de heer. 

Ik geef aan mijn man een stuk akkerland te Kessenich in de Ummelekamp, groot omtrent 15 roeden 

vierkant, naast Snijkers, Renier de weduwe en Deben, Renier de weduwe en van 2 kanten de straat. Met 

last aan mijn man en zijn erfgenamen te laten doen rrn jaarlijkse eeuwigdurende leesmis tot lafenis van 

de zielen van mijn ouders Ingenhut. Johannes en Sniekers, Elisabeth, in de kerk van Kessenich in de 

maand december. Tot verzekering bijft het land en het huis veronderpand. De erfgenamen moeten na de 

dood van mijn man ook een eeuwigdurende mis laten doen tot lafenis van zijn ziel, op zijn sterfdag. Ik 

geef aan mijn man alle meubelen en mobilaire voorwerpen met last om binnen 2 jaar na mijn overlijden 

50 leesmissen te laten doen tot lafenis van mijn ziel. Ik grrf aan mijn echtgenoot zijn leven lang het 

genot van al mijn goederen zonder borgtocht te moeten stellen. Getuigen Lsmberigts, Pieter, Hermans, 

Hubert beiden landbouwers, Steffanie, Frans schrijnewerker en Wolters, Jakob dienstknecht. 

 

25 november 1833, akte nr. 22 

Deleur, Agnes, weduwe van Koemans, Christiaan, renteniers wonende te Thorn heeft verkocht aan Sniekers, 

Pieter in huwelijk met Winkel van de, Sibilla landbouwer te Thorn een stuk akkerland, groot 8 roeden, 

49 ellen, 52 palmen vierkant te Thorn aan de Lindenkapel, naast de aankoper en Port van de-Grispen, de 

weduwe van Ittervoort en de weg. Verkoop voor 180 franken. Getuigen Weijer van de, Bernard 

winkelier en Nederdael, Bernard kuiper. 

 

27 november 1833, akte nr. 23 

Nieuwe titel. Hilven, Martinus in huwelijk met Stinkens, Anna Margareta, landbouwer te Kinrooi in eigen 

naam en voor Hilven, Rutgerus zonder beroep te Kunrooi. Zij verklaren schuldig te zijn aan de Armen 

van Kinrooi gemeente Kessenich, een onopeisbaar kapitaal, groot 180 franken. Intrest 2 % .  Tot 

verzekering is veronderpand een stuk akkerland te Kinrooi genaamd Revereveld?, groot 1 bunder, 86 

roeden, 32 ellen, naast Kamp op den, de weduwe en de gemeentestraat en de Camperrant?  De schuld is 

afkomstig van hun ouders en door deze wordt de titel vernieuwd . Voor het armenbestuur is aanwezig 

Sijmkens, Jan. Getuigen Peerlings, Jan hoefsmid en Sniekers, Jakob landbouwer. 

 

27 november 1833, akte nr. 24 

Nieuwe titel. Siemkens, Helena, weduwe van Kamp op den, Willem, landbouwster wonende te Kinrooi gem. 

Kessenich  verklaart schuldig te zijn aan de Armen van Kinrooi een kapitaal groot 270 franken. Intrest 2 

%. Kon. Besluit  dd. 5 maart 1823 gevestigd op een huis met schuur, stallingen, moestuin en boomgaard 

te Kinrooi van 3 kanten de gemeentestraat en Bosmans, Willem, groot 41 roeden, 44 ellen vierkant. 

Hiermede wordt de titel vernieuwd. Getuigen Kamp op den, Leonard en Lamberigts, Martinus beiden 

landbouwer. 

 

27 november 1833, akte nr. 25 

Nieuwe titel. Cuijpers, Peter landbouwer wonende te Kinrooi verklaart schuldig te zijn aan de Armen van 

Konrooi gem. Kessenich een kapitaal groot 90 franken. Intrest 2 %. Tot verzekering is veronderpand 

een huis met schuur, stallingen moestuin en boomgaard te Kinrooi, groot 11 roeden vierkant, naast de 

straat, Sniekers, Jakobus en Brukers. Een stuk land te Kinrooi naast het huis groot 21 roeden vierkant, 

naast Sniekers, Jakob, Brukers en de straat. Bij deze wordt de titel vernieuwd. Getuigen Kamp op den, 

Leonard en Lamberigts, Martinus. 

 

27 november 1833, akte nr. 26 

Nieuwe titel.  Snijkers, Gerard landbouwer wonende te Kinrooi verklaart schuldig te zijn aan de Armen van 

Kinrooi een onopeisbaar kapitaal, groot 225 franken. Intrest 2 %. Kon. Besluit dd. 5 maart 1823  

gevestigd op een huis, schuur en stallingen en akkerland, groot 25 roeden, 20 ellen te Kinrooi, van beide 

kanten naast de straat en Hanssen, de weduwe. Bij deze wordt de titel vernieuwd. Getuigen Lamberigts, 

Martinus en Kamp op den, Leonard. 

 

27 november 1833, akte nr. 27 


