
 

2 januari 1834, akte nr. 70 

Op verzoek van Heuvel van den, Elisabeth, weduwe van Vossen, Pieter, landbouwster wonende te Thorn  

zal openbaar verkocht worden. 

1. 14 roeden, 43 ellen weiland aan de Koemansbeek, naast Linssen, de weduwe, Heuvel van den, 

Lambert, de Meersstraat en Schoofs, de gebroeders. Toegewezen aan Motkée, Godefridus rentenier 

en grondeigenaar te Thorn voor 299 franken, 25 centimes.  

2. 21 roeden, 95 ellen akkerland aan de IJzerenhoed, naast Heythuysen van Wessem, Dehing, Baptiste, 

Ricé de, de freule en Janssen, Josef de weduwe. Onder de ploeg tot St. Andries 1836 bij Vossen, 

Wouter voor jaarlijks 69 koppen, 9 maatjes rogge. Toegewezen aan Heythuysen, Egidius landbouwer 

wonende te Wessem voor 312 franken. 

Toebehorend aan de verkoopster als erfgoed van haar ouders. Getuigen Emans, Winandus veldwachter en 

Boel van de, Gabriel herbergier. 

 

2 januari 1834, akte nr. 71 

Op verzoek van Heuvel van den, Lambert landbouwer wonende te Thorn zal openbaar verkocht worden. 

1. een stuk akkerland aan het Boukenderveld, groot omtrent 22 roeden vierkant, naast Tonnaer, 

Hendrik, de Ittervoorterstraat en Corbeij, Josef van 2 kanten. Belast met een jaarlijkse grondrente 

van 1 vat rogge oude maat, doende 23 koppen, 3 maatjes, verschuldigd aan de kerk van Ittervoort. 

Toebehorend aan de verkoper als ouderlijk erfgoed. Toegewezen aan Wolters, Andreas, in huwelijk 

met Roumen, Anna Maria koopman en grondeigenaar te Thorn voor 424 franken.  

Getuigen Emans, Winandus veldwachter en Boel van de, Gabriel, herbergier. 

 

3 januari 1834, akte nr. 72 

Keunen, Francisca, weduwe van Janssen, Josephus Baldewinus, koopvrouw wonende te Thorn, voor 

haarzelf en als moeder voogdesse over haar 5 minderjarige kinderen, Janssen, Jan Hendrik, Janssen, 

Antoon, Janssen, Leo, Janssen, Josephus en Janssen, Jacobus. Zij verklaart te hebben ontvangen van 

Corstjens, Pieter wonende in het gehucht Santfort gemeente Thorn een som van f. 62,50 tot 

wederinkoop van een stuk bouwland te Santfort, groot omtrent 20 roeden, 72 ellen, naast Sniekers, 

Lambert, Stakenborg, Theodore en uitschietend op de weg. Akte dd. 24 januari 1831. Moers notaris te 

Thorn. Getuigen Grispen, Jan Mathis eigenaar en Emans, Winandus veldwachter. 

 

4 januari 1834, akte nr. 73 

Corstjens, Pieter landbouwer wonende in het gehucht Santfort gemeente Ittervoort heeft verkocht aan 

Grispen, Jan Mathis grondeigenaar en burgemeester van Ittervoort een stuk bouwland te Santfort 

gemeente Thorn, groot omtrent 20 roeden, 72 ellen vierkant, naast Sniekers, Lambert , Stakenborg, 

Theodore  en de weg. Toebehorend aan de verkoper als erfgoed van zijn ouders. Verkoop voor 200 

franken. Getuigen Emans, Winandus en Tonnaer, Francis. 

 

9 januari 1834, akte nr. 74 

Op verzoek van Straetemans, Cornelis arbeider wonende te Thorn zal openbaar verkocht worden een huisje 

met tuin te Thorn aan de Steegput, groot  omtrent 29 roeden vierkant, naast Bruggener, Cornelis en 

Bokken, Renier.  Hem toebehorend gedeeltelijk bij akte en als representerende zijn zusters en broer 

Straetemans, Beatrix, Straetemans, Johanna, Straetemans, Maria en Staetemans, Jan.  Toegewezen aan 

Bruggener, Cornelis landbouwer te Thorn voor 450 franken. Getuigen Broens, Jacob zadelmaker en 

Emans, Winandus veldwachter. 

 

10 januari 1834, akte nr. 75 

Janssen, Michiel koopman in granen, Nuchelmans, Francis kuiper, Nuchelmans, Renier Bernard koster, 

Keijerts, Maria echtgenoot van Lamerigts, Willem, door hem geassisteerd en bevoegd, Meevissen, 

Gertrudis, weduwe van Godefridus, Keijerts, Janssen, Elisabeth, weduwe van Kaesmakers, Ferdinand, 

de laatsten landbouwers wonende te Thorn,  verklaren schuldig te zijn aan de Kerkfabriek van Ittervoort  

Janssen, Michiel een grondrente van 1 ½ vat oude maat rogge, doende 34 koppen, 9 ½ maatje, en een rente 

van 2 vaten en 1 kop oude maat rogge, doende 52 koppen, 5 maatjes. Tot verzekering is veronderpand 


