
 

6 augustus 1874, akte nr. 99 

Smeets, Joseph werkman wonend te Luik heeft verzocht over te gaan tot openbare verkoop van onroerende 

goederen te Echt. Een perceel bouwland op de Lijkweg, sectie B. nr. 3012, groot 19 aren, 20 ca. , naast 

Everaets, Hendrik en Smeets, Willem. Toegewezen aan Everaets, Hendrik landbouwer te Echt voor f. 400,--. 

Gedaan in de herberg van Everaets, Peter. Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Graus, Jan 

Leonard landbouwer. 

 

6 augustus 1874, akte nr. 100 

Huwelijksvoorwaarden. Clercx, Adriaan Gerard Alphons veearts wonend te Echt bruidegom aan een kant en 

Graus, Anna Maria Hubertina zonder beroep wonend te Echt, minderjarige dochter van Graus, Jan Leonard 

landbouwer en Leurs, Maria Catharina, wonend te Echt, aan de andere kant. Zij verklaren dat de onroerende 

goederen die zij bij het aangaan van hun voorgenomen huwelijk zullen bezitten, alsook die zij gedurende 

hun kuwelijk zullen erven of verkrijgen bij gifte of schenking, niet in de gemeenschap zullen komen en dat 

de gemeenschap alleen zal bestaan uit de roerende goederen en de onroerende goederen, die zij samen zullen 

aankopen als winst. Verder geven zij de langstlevende het vruchtgebruik hun leven lang zonder het stellen 

van borgtocht. Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Reijnen, Jan Herman landbouwer. 

 

25 augustus 1874, akte nr. 101 

Coonen, Jacobus akkerman wonend te Ohé gemeente Ohé en Laak, Kempen van, Jan in huwelijk met 

Coonen, Catharina, landbouwer wonend te Echt, Vorst van der, Frans in huwelijk met Coonen, Maria, 

pannenbakker wonend te Echt. Zij hebben verzocht over te gaan tot scheiding en deling van onroerende 

goederen te Echt, nagelaten door Coonen, Peter Renier en Walraven, Anna Maria overleden te Echt. 

Lot 1 voor Coonen, Jacobus. 

1. een perceel bouwland op Palmbruggerbelke, sectie I. nr. 309, groot 10 aren, 60 ca. 

2. een perceel hakhout in de Doort, sectie H. nr. 1119, groot 6 aren, 30 ca. 

3. een perceel dito aldaar, sectie H. nr. 1701, groot 6 aren, 30 ca. 

4. een perceel bouwland in de Lindestraat, voorheen boomgaard, sectie H.  nr. 355 en 356 ged., groot 

15 aren, naast de Beek en lot 2. 

Waarde f. 670,--. 

Lot 2. voor Kempen van, Jan. 

1. een perceel bouwland op het Kerkveld, sectie B. nr. 1283, groot 11 aren, 80 ca. 

2. een perceel bouwland op het Hamveld, sectie H. nr.1896, groot 7 aren, 50 ca. 

3. een perceel bouwland in de Lindestraat, voorheen boomgaard, sectie H. nr. 355 en 356 ged., groot 8 

aren, 80 ca., naast Brouwers, de erfgenamen en lot 1. 

Waarde f. 670,--. 

Lot 3. voor Vorst van der, Frans. 

1. een huisje en tuin te Echt op de Bovenstestraat, sectie B. nr. 2349 en 2350, samen groot 7 aren, 35 

ca. 

2. een perceel bouwland op het Kerkveld, sectie B. nr. 1449, groot 10 aren, 90 ca. 

Waarde f. 670,--. 

Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Reijnen, Jan Herman landbouwer. 

 

25 augustus 1874, akte nr. 102 

Handlichting door Meuwissen, Jacob landbouwer wonend te Berg, van een inschrijving. (volgens 

repertorium) 

 

25 augustus 1874, akte nr. 103 

Everaets, Thomas landbouwer wonend te Echt in eigen naam en als mondeling gemachtigde van Everaets, 

Gertrudis, weduwe van Geurts, Antoon, landbouwster wonend te Echt, Everaets, Peter, Everaets, Theodoor 

en Everaets, Hendrik de 3 laatsten landbouwers wonend te Echt. Zij hebben verzocht over te gaan tot 

openbare verkoop vanonroerende goederen te Echt. Akte van scheiding en deling dd. 11 augustus 1866, 

Linssen notaris te Echt. 


