
28 november 1833, akte nr. 33 

Nieuwe titel. Penders, Theodorus landbouwer en Kwix, Nicolaas kleermaker wonende te Kinrooi verklaren 

schuldig te zijn aan de armen van Kinrooi een onopeisbaar kapitaal groot 112 franken, 50 centimes. 

Intrest 2 %. Tot verzekering is veronderpand. 

Door Penders, Theodoor een stuk akkerland te Kinrooi genaamd Zwaantjeskamp, groot 22 vierkante roeden, 

naast Wal van de, Jan, Renet, Gerard, afkomend van zijn ouders. 

Door Kwix, Nicolaas een stuk land te Kinrooi genaamd de Kakkerd, groot 22 roeden vierkant, naast 

Maubax, Mathias en Keijaerts, Jan, afkomend van zijn ouders. Getuigen Sijmkens, Christiaan 

herbergier en Peerlings, Jan smid. 

    

2 december 1833, akte nr. 34 

Jorissen, Johanna  geassisteerd en bevoegd door haar echtgenoot Joosten, Didacus, akkerlieden wonende te 

Thorn heeft verkocht aan Wolters, Andreas in huwelijk met Roumen, Anna Maria koopman en 

grondeigenaar te Thorn een landhoeve genaamd Kootackers met schuur, stallingen, wei en akkerlanden, 

houtgewas te Hunsel op Uffelsen. 

1. de gebouwen met de moestuin en gedeelte akkerland daar achter, samen 38 roeden, 31 ellen, ten 

noorden en oosten naast de gemeentewegen en west het volgende perceel. 

2. een stuk akkerland genaamd de Heuvel, naast de straat en Schoofs, de heer en de huisplaats, groot 63 

roeden, 55 ellen vierkant. 

3. een stuk akkerland genaamd de Moolenweg, groot 77 roeden, 45 ellen, 30 palmen vierkant, zuid 

naast Scoofs, Mathias en noord de gemeente. 

4. een stuk akkerland genaamd Drieserhoek, groot 60 roeden, 48 ellen vierkant. Reinende zuid Schoofs, 

noord het wedergedeelte. 

5. een beemd genaamd de Bil, groot 21 roeden, 91 ellen vierkant, west naast Simon, de heer en aan de 

andere kanten de wederhelft. 

6. een stuk gedeelte land en weide voor de huisplaats, groot 90 roeden, 14 ellen vierkant, noord naast de 

gemeentestraat en zuid de wederhelft. 

7. een stuk akkerland genaamd Koulehoof, groot 56 roeden, 23 ellen vierkant, naast Kolen, Pieter de 

weduwe en de gemeentewegen. 

8. een stuk akkerland genaamd Spitsehoef, naast de gemeente, een weg en de wederhelft, groot 42 

roeden, 64 ellen vierkant. 

9. een beemd genaamd Veldjenshoef, naast de gemeente en de wederhelft, groot 22 roeden, 29 ellen 

vierkant. 

10. een perceel bouwland en hakhout genaamd Kleihoef, naast Geraeds en de wederhelft, groot 32 

roeden, 26 ellen vierkant. 

11. 5/9 onverdeeld uit een ven od moerassige grond te Hunsel, geheel groot 63 roeden, 61 ellen vierkant, 

naast Michiels, de heer, een weg en Dresens, Jan. 

Al dit onroerend goed komt uit de nalatenschap Jorissen, Hendrik en Geraets, Johanna. Akte dd. 13 juni 

1831 Cornelis, Josef notaris te Roermond. 

Tot last bij deze verkoop komt. 

1. 5/9 deel van een grondrente, geheel groot 2 mudden, 7 schepels, 2 ¼ maatje rogge tvv. Moors, 

Renier ontvanger te Maaseik, op het stuk land Moolenweg. 

2. 5/9 deel van een rente geheel groot 47 koppen, 8 ½ maatje rogge tbv de RK Armen van Kessenich, 

op alle voorschreven erven. 

3. 5/9 deel van een rente geheel groot 2 mud, 36 koppen, 4 ½ maatje rogge. tvv de kerkfabriek van 

Hunsel, op het land genaamd Drieserhoek. 

Verkoop voor 1693 franken, 12 centimes. Het recht om water te putten en brood te bakken omtrent de 

huizing is voorbehouden aan de gemeenschaop en geregeld in de akte van deling. Getuigen Tonnaer, 

Franciscus en Tonnaer, Hendricus beiden hoefsmid. 

 

3 december 1833, akte nr. 35 

Nieuwe titel. Janssens, Sophia, weduwe van Hermans, Jaspar landbouwster wonende te Kessenich verklaart 

schuldig te zijn aan de Kerkfabriek der gemeente Kessenich een kapitaal groot 90 franken. Intrest 3 %. 

Tot verzekering is veronderpand een huis met schuur, stal en moestuin te Kessenich, samen groot 30 

roeden vierkant aan 2 kanten naast de gemeentestraat, afkomend van haar ouders. Namens de 


