
 

9 april 1875, akte nr. 58 

Grispen, Lambert molenaar wonend te Ittervoort verklaart schuldig te zijn aan Ingendael, Gertrudis 

Elisabeth, zonder beroep, wonend te Sittard, een hoofdsom van f. 799,--. Intrest 5 %. Opeisbaar 9 april 1885. 

Tot zekerheid is veronderpand met hypothecaire inschrijving.  

1. een perceel bouwland genaamd Luisveld, sectie B. nr. 169, groot 31 aren, 10 ca. 

2. een perceel hakhout aldaar, sectie B. nr. 170, groot 11 aren, 50 ca. 

3. een perceel bouwland aldaar, sectie B. nr. 175, groot 70 aren, 10 ca. 

4. een perceel weiland aldaar, sectie B. nr. 176, groot 18 aren, 80 ca. 

Getuigen Schulpen, Lambert landbouwer te Dieteren en Reijnen, Jacob winkelier te Echt. 

 

9 april 1875, akte nr. 59 

Schulpen, Lambert in huwelijk met Walraven, Mechteldis, landbouwer wonend te Dieteren gemeente 

Susteren en Coonen, Cornelia, weduwe van Walraven, Christiaan, zonder beroep, wonend te Echt hebben 

verkocht aan Walraven, Hubertus blauwverver te Echt. 

Schulpen, Lambert een perceeltje bouwland te Echt in de Slonserbeemden, groot 6 aren, 50 ca., sectie I. nr. 

1719. Verkoop voor f. 120,--. 

Coonen, Cornelia een perceeltje bouwland aldaar, groot 8 aren, 50 ca., naast het vorige, sectie I. nr. 1720 

geheel en 1721 gedeeltelijk. Verkoop voor f. 160,--. Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en 

Simons, Theodoor landmeter. 

 

13 april 1875, akte nr. 60 

Pol van, Hendrik, zonder beroep, in huwelijk met Wolfhagen, Petronella, wonend te Thorn, maakt 

testament. Ik herroep al mijn vorige testamenten. Ik noem en institueer voor mijn algemeen erfgenaam mijn 

vrouw Wolfhagen, Petronella en bij voorafsterven Schoor van de, Gertrudis, kind van mijn vrouw.Getuigen 

Docteur, Mathies plafonneur en Docteur, Josef  boomsnijder. 

 

15 april 1875, akte nr. 61 

Geuskens, Gerard schoenmaker wonend te Thorn verklaart schuldig te zijn aan Janssens, Christina 

rentenierster wonend te Thorn, een hoofdsom van f. 200,--. Intrest 5 %.  Opzegbaar na afkondiging 3 

maanden van te voren. Tot zekerheid is veronderpand met hypothecaire inschrijving, een huis en erf te 

Thorn in de Trippaardstraat, sectie B. nr. 1276, groot 65 ca. Getuigen Daemen, Peter Hubert veldwachter en 

Mingers, Pieter kleermaker. 

 

18 april 1875, akte nr. 62 

Inschrijving van een inschrijving door Gorris, Nicolas rentenier te Grathem. (volgens repertorium). 

 

19 april 1875, akte nr. 63 

Op verzoek van Montforts, Ferdinand oud ontvanger wonend te Thorn wordt aan de Galgenberg te Ittervoort 

openbaar verkocht afgekapt dennenhout. Totale opbrengst f. 151,75. Getuigen Melsbach, Conrard rentenier 

en Kraemers, Magiel kleermaker. 

 

23 april 1875, akte nr. 64 

Pelzer, Catharina geassisteerd en bevoegd door haar man Jochems, Peter akkerman, wonend te Ohé en Laak 

heeft verkocht aan Heijthuisen, Hendricus landbouwer op de Slek gemeente Echt. 

1. een huis met aanhorige gebouwen, tuin en weiland op de Slek, sectie G. nr. 1979-1980 en 1025, 

samen groot 4 aren, 35 ca., naast Coonen, Peter. 

2. 8 aren, 40 ca. tuin en weiland uit een groter perceel, naar de kant van Coonen, Peter, zoon van 

Coonen, Willem, sectie G. nr. 1022 en 1023 gedeeltelijk. 

De verkoopster toebehorend ingevolge akte dd. 28 september 1870. Verkoop voor f. 320,--. Getuigen 

Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Simons, Theodoor landmeter. 

 

23 april 1875, akte nr. 65 

Pelzer, Catharina geassisteerd en bevoegd door haar man Jochems, Peter akkeman wonend te Ohé en Laak 

heeft verkocht aan Koonen, Peter, zoon van Koonen, Willem, landbouwer wonend op de Slek gemeente 


