
Op verzoek van Telders, Catharina Elisabeth, weduwe in eerste huwelijk van Klaassen, Arnold, overleden te 

Ohé en Laak en geassisteerd en bevoegd door haar tweede man Beulen, Peter Hendrik Hubert, landbouwer 

op de Slek gemeente Echt, in eigen naam en als moeder voogdes over haar minderjarige kinderen Klaassen, 

Willem en Klaassen, Maria door haar in huwelijk verwekt met wijlen Klaassen, Arnold en Klaassen, 

Herman klompenmaker wonend te Susteren, als toeziende voogd wordt openbaar verkocht. 

1. een perceel bouwland in het Lakerveld, sectie A. nr. 1495, groot 11 aren, 70 ca., naast Knarren en 

Kanters. Toegewezen aan Luiten, Willem herbergier wonend op de Laak voor f. 338,52. 

2. een perceel bouwland in het Lakerveld, sectie A. nr. 1226, groot 7 aren, 60 ca., naast Laar van, de 

kinderen en Smeets, Peter. Toegewezen aan Corstjens, Helena, weduwe van Bongaerts, Joannes, 

landbouwster  wonend op de Laak voor f. 179,--. 

3. een perceel bouwland in het Lakerveld, sectie A. nr. 1851, groot 6 aren, 30 ca., naast Dirks, Joannes 

en Michiels van Verduijnen, baron. Toegewezen aan Dirkx, Joannes akkerman wonend op de Laak 

voor f. 132,--. 

4. een perceel bouwland in Schroevendaal, sectie A. nr. 1843, groot 8 aren, naast Laumen, Mathis en 

Storms, Herman. Toegewezen aan Coonen, Jacobus akkerman wonend te Ohé voor f. 75,--. 

5. een perceel bouwland op de Laak, sectie A. nr. 1880, groot 4 aren, 25 ca. , naast Mantels en de 

gemeente. Toegewezen aan Beunen, Karel Willem landbouwer op de Laak voor f. 65,--. 

6. een perceel bouwland in het Lakerveld, sectie A. nr. 1497, groot 10 aren, 80 ca., naast Beunen. 

Toegewezen aan Bongers, Elisabeth, weduwe van Crijns, Hendrik, landbouwster wonend op de 

Laak, voor haar zoon Crijns, Frans, zoon van Koetzier, Jacob wonend te Antwerpen voor f. 316,20. 

7. een halve koeweide, geheel groot 10 aren, 61 ca. sectie A. nr. 1658 t/m 1662 gedeeltelijk. 

Toegewezen aan Crijns, Frans, zoon van Crijns, Hendrik, zonder beroep wonend op de Laak, voor 

zijn zusters Crijns, Elisabeth en Crijns, Gertrudis, zonder beroep voor f. 180,--. 

8. 10 aren, 29 ca. hooiland uit een onderdeeld groter perceel in Milleweerd, sectie A. nr. 1788 ged.. 

Toegewezen aan Laar van, Willem landbouwer te Roosteren voor f. 169,75. 

Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Heijnen, Joannes veldwachter. 

 

12 februari 1875, akte nr. 14 

Walenberg, Gabriël pachter wonend te Grathem in eigen naam en voor zijn broer Walenberg, Theodoor 

burgemeester van Roggel en zijn zuster Walenberg, Elisabeth dienstmaagd wonend te Lobberich Pruissen, 

Walenberg Peter landbouwer wonend te Thorn, Pol van, Joseph landbouwer wonend te Maasbracht, als 

representant van zijn echtgenote Walenberg, Mechtildis, Walenberg, Ernest winkelier wonend te 

Molenbeersel-België en Walenberg, Maria Magdalena naaister wonend te Thorn. Zij hebben verkocht aan 

Walenberg, Maria Elisabeth en haar man Beijnsberger, Jan Mathijs landbouwers te Thorn 7/8 deel 

onverdeeld in een huis met schuur en tuin te Thorn in de Steegputstraat, sectie A. nr. 448-443 en 450, geheel 

groot 7 aren, 60 ca. Hun toebehorend als erfgoed van Walenberg, Jan en Geurts, Rosalie. Verkoop voor f. 

235,--.. Dit bedrag blijven zij schuldig aan Ex, Antonetta Maria, dienstmeid te Antwerpen.. Intrest 5 %. Tot 

de volledige betaling blijft het verkochte verhypotheekt. Het huis moet tegen brandschade verzekerd zijn. 

Getuigen Daemen, Peter Hubert en Hilven, Pieter veldwachters. 

Bijlage de volmachten. 

 

16 februari 1875, akte nr. 15 

Op verzoek van Loomans, Agnes, weduwe van Graus, Jan Joseph, landbouwster wonend te Roosteren wordt 

openbaar verkocht huisraad en mobilaire voorwerpen, 2 koeien, 1 vaars, mest, karotten, hout, aardappelen 

etc. Totale opbrengst f. 894,85. Getuigen Pustjens, Jan Willem veldwachter en Reijnen, Jan Herman 

landbouwer. 

 

16 februari 1875, akte nr. 16 

 Loomans, Agnes, weduwe van Graus, Jan Joseph, landbouwster wonend te Roosteren maakt testament. Ik 

wil en begeer dat de volgende onroerende goederen aan mijn zoon Graus, Jan Willem zullen toekomen na 

mijn overlijden. 

1. een perceel landbouw te Roosteren, uit een groter perceel in de Grasslijen, te nemen naar de 

westzijde. 

2. een perceel bouwland te Born aan de Eikerweg, groot 23 aren, 76 ca., naast de weg. 


