
Nieuwe titel. Penders, Gertrudis, weduwe van Hanssen, Jan, landbouwster wonende te Kinrooi verklaart 

schuldig te zijn aan de Armen van Kinrooi een onopeisbaar kapitaal, groot 45 francs. Intrest 2 %. Een 

kapitaal, groot 15 francs. Intrest 2 %.. Kon. Besluit dd. 5 maart 1823 gevestigd op een huis met schuur 

en stal en moestuin te Kinrooi, groot 11 roeden vierkant, naast Snijkers, Jakob aan 2 kanten, Siemkens, 

Theodorus en de straat en op een stuk akkerland aldaar, groot 21 roeden vierkant, naast Siemkens, 

Theodoor en Sniekers, Gerard. Haar toebehorende als geerfd van haar ouders.Bij deze wordt de titel 

vernieuwd. Getuigen Camp op den, Leonard en Lamberigts, Martinus beiden landbouwers. 

 

27 november 1833, akte nr. 28 

Nieuwe titel. Penders, Jan landbouwer wonende te Kinrooi verklaart schuldig te zijn aan de armen van 

Kinrooi een kapitaal, groot 90 franken. Intrest 2 %. Tot verzekering is veronderpand een huis, 

stallingen, schuur, moestuin en boomgaard te Kinrooi gemeente Kessenich, groot 21 roeden vierkant, 

naast de gemeentestraat van alle kanten. Bij deze wordt de titel vernieuwd. Getuigen Peerlings, Jan 

hoefsmid e Kamp op den, Leonard landbouwer. 

 

27 november 1833, akte nr. 29 

Nieuwe titel. Smeets, Mathieu linnenwever in eigen naam en voor Leurs, Pieter Jan zonder beroep beiden 

wonende te Kinrooi verklaart schuldig te zijn aan de armen van Kinrooi een kapitaal van 45 franken. 

Intrest 2 %. Tot verzekering is veronderpand een huis met schuur, stal, moestuin en grond te Kinrooi, 

groot 11 roeden vierkant, naast de straat van 2 kanten, Hilven Jan en Hilven, Mathis. Afkomstig van de 

ouders van zijn vrouw Hilven, Elisabeth. Bij deze wordt de titel vernieuwd. Getuigen Sijmkens, 

Christiaan herbergier en Penders, Theodorus landbouwer. 

 

27 november 1833, akte nr. 30 

Nieuwe titel. Hilven, Jan in huwelijk met Penders, Catharina, landbouwer wonende te Kinrooi verklaart 

schuldig te zijn aan de armen van Kinrooi een onopeisbaar kapitaal, groot 45 franken, restant van 90 

franken. Intrest 2 %. Tot verzekering is veronderpand een huis met schuur, stallingen, moestuin en 

boomgaard te Kinrooi, samen groot 21 roeden vierkant, naast de straat van 2 kanten en Kamp op den, 

Leenderd. Afkomstig van zijn ouders. Bij deze wordt de titel vernieuwd. Getuigen Smeets, Mathis 

linnenwever en Peerlings, Jan hoefsmid. 

 

28 november 1833, akte nr. 31 

Nieuwe titel. Scheijmans, Jan in huwelijk met Peters, Maria, landbouwer wonende te Kinrooi verklaart 

schuldig te zijn aan de armen van Kinrooi. 

1. een onopeisbaar kapitaal groot 585 franken. 

2. een kapitaal groot 90 franken. 

Intrest 2 %.  Tot verzekering is veronderpand een huis met schuur, stallingen, moeshof en boomgaard te 

Kinrooi, samen groot 1 bunder, 25 roeden,vierkant, naast de straat van 2 kanten en Schroijen, Maria. 

Afkomend van de nalatenschap van zijn vader. Bij deze wordt de titel vernieuwd. Getuigen Smeets, 

Mathis linnenwever en Hilven, Jan landbouwer. 

 

28 november 1833, akte nr. 32 

Nieuwe titel. Heuvel op den, Godefridus landbouwer, Vleeshouwers, Pieter Jan kleermaker en Sniekers, 

Renier landbouwer allen wonende te Kessenich in eigen naam en voor Mobers, Elisabeth in huwelijk 

met Hamakers, Leonard landbouwster wonende te Wehr Pruissen verklaren schuldig te zijn aan de 

armen van Kinrooi een onopeisbaar kapitaal, groot 90 franken. Intrest 2 %. Tot verzekering is 

veronderpand. Doot Heuvel op den, Godefridus een huis met schuur, stal en moestuin te Kinrooi, groot 

32 roeden, naast de straat, Bosmans, Willem Teijbers, Sepherina. Door Mobers, Elisabeth een stuk land 

te Kessenich genaamd de Agterste Hoef, groot 44 roeden, naast Bosmans, Willem, de heide en 

Scheijmans, Gerardus. Door Vleeshouwers, Pieter Jan een stuk akkerland te Kinrooi aan Schrumbers, 

groot omtrent 1 bunder vierkant, naast de heide, de straat en Vleeshouwers, Jan. Door Sniekers, Renier 

een stuk land te Kinrooi genaamd Barthelshoofd, groot 1 bunder, 22 roeden vierkant, naast Joosten, 

Mathis, Zegers, Pieter, de gemeentestraat en Hermans, de weduwe. Bij deze wordt de titel vernieuwd. 

Getuigen Sijmkens, Christaan herbergier en Peerlings, Jan smid. 

 


