
ineens, zonder intrest te betalen een som van 300 francs. Getuigen Bongaerts, Gerard landbouwer en 

Kraemers, Magiel kleermaker. 

 

7 mei 1875, akte nr. 71 

Cox, Gertrudis Elisabeth, echtgenote van Corbeij, Josephus Antonius, landbouwster wonend te Thorn, 

maakt testament. Ik geef en legateer aan mijn echtgenoot Corbeij, Josephus Antonius, het vruchtgebruik en 

genot zijn leven lang van al hetgeen ik achter zal laten vrij van borgstelling. Ik geef en legateer aan mijn 

zoon Corbeij, Karel Hubertus mijn aandeel in het huis met schuur, stalling en mestplaats en alle ab-en 

dependentiën te Thorn op de Hofferstraat, naast deze straat, de beek, en het armhuis met schuur om ervan te 

genieten na het overlijden van mijn man, met last om aan mijn andere kinderen en bij voorafsterven hun 

representanten, te betalen, ineens, een som van  300 francs. Getuigen Bongaerts, Gerard landbouwer en 

Kraemers, Magiel kleermaker. 

 

23 mei 1875, akte nr. 72 

Huwelijkstoestemming door Klerks, Jan Mathies en zijn vrouw Puts, Anna Maria tot het huwelijk van hun 

dochter Klerks, Maria Christina. (volgens repertorium). 

 

27 mei 1875, akte nr. 73 

Peulen, Frans in huwelijk met Trost, Clara, landbouwer  wonend te Waldfeucht, verklaart schuldig te zijn 

aan Willems, Jan koetsier wonend te Walborg gemeente Ohé en Laak een hoofdsom van f. 940,--. Intrest 5 

%. Opeisbaar 27 mei 1881. Tot zekerheid is veronderpand met hypothecaire inschrijving. 

1. een perceel bouwland op de Paalweg, sectie B. nr. 3821, groot 15 aren 20 ca. 

2. een perceel dito op het Kerkveld, sectie B. nr. 3996, groot 14 aren, 40 ca. 

3. een perceel dito op de Lijkweg, sectie B. nr. 2976, groot 11 aren, 70 ca. 

4. een perceel hooiland op de Snep, sectie I. nr. 1949, groot 14 aren, 30 ca. 

5. een dennenbos op de Kuiper, sectie F. nr. 2902, groot 29 aren, 20 ca. 

6. een perceel bouwland aan de Hulterkamp, sectie E. nr. 2260, groot 11 aren. 

Getuigen Coenegracht, Gustaaf rentenier en grondeigenaar wonend te Maasbree en Reijnen, Jan Herman 

landbouwer. 

 

27 mei 1875, akte nr. 74 

Huwelijkscontract. Zegers, Theodoor, weduwnaar van Vos, Christina, landbouwer wonend te Berkelaar 

gemeente Echt bruidegom aan een kant en Cuijpers, Anna, weduwe van Ras, Lambert, landbouwster 

wonend te Ohé, gemeente Ohé en Laak, bruid aan de andere kant. Zij verklaren dat de onroerende goederen 

die zij voor hun huwelijk bezitten en die zij tijdens hun huwelijk zullen erven, niet in de gemeenschap zullen 

vallen. De gemeenschap zal uitsluitend bestaan uit de roerende goederen en de onroerende goederen, die zij 

gedurende hun huwelijk zullen aankopen als winst. Verder geven zij de langstlevende het vruchtgebruik 

zonder gehouden te zijn borg te stellen. Getuigen Coengegracht, Gustaaf rentenier en grondeigenaar wonend 

te Maasbree en Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer. 

 

1 juni 1875, akte nr. 75 

Op verzoek van Soupart, Louis koopman te Maaseik wordt publiek verkacht in het Annadaalsbos onder Echt 

afgekapt dennenhout. Totale opbrengst f. 314,50. Getuigen Willems, Peter Gerard opzichter wonend te Echt 

en Nogarede, Laurens landbouwer wonend te Thorn. 

 

2 juni 1875, akte nr. 76 

Montforts, Ferdinand Jan Baptist, oud rijksontvanger en grondeigenaar wonend te Thorn heeft aageboden 

een gesloten papier, op 3 plaatsen met zwart lak verzegeld, waarvan hij verklaart, dat het zijn uiterste wil 

bevat. 

Het testament. Ik geef al mijn opgemelde goederen aan mijn enigste zuster Montforts, Agnes Theresia 

Constnatina, weduwe van Weijer van de, Pieter Bernard, rentenierster thans wonend te Weert, in volle 

eigendom, onder voorwaarde dat zij gedurende haar leven geen derzelve kan bezwaren, verkopen of 

wegschenken, opdat zij alle vruchten alleen zal genieten, met last dat zij mijn mobilaire schulden zal 

betalen, en bij vooroverlijden institueer ik in alle rechten haar vier wettige kinderen.  

1. Zij zullen de rechten van sacrefisie aan het land verschuldigd  moeten betalen. 


