
3 november 1875, akte nr. 37 

Royement van een hypothecaire inschrijving door Laar van, Willem, als gemachtigde van 

Laar van, Johanna te Beegden, ten laste van Vogels, Antoon te Echt. (volgens repertorium) 

 

3 november 1875, akte nr. 38 

Royement van een inschrijving ten behoeve van Laar van, Willem te Roosteren ten laste van 

Paulissen, Christiaan en zijn vrouw Vergoossen, Maria Ida te Echt. (volgens repertorium) 

 

3 november 1875, akte nr. 39 

Op ver zoek van Helden van, Gisbert koopman wonend te Wijk bij Duurstede wordt publiek 

verkocht te Roosteren in de herberg van Geelen, Herman 5 runderen en 1 os. Totale opbrengst 

f. 285,52. Getuigen Geelen, Herman en Geelen, Walter beiden landbouwer. 

 

4 november 1875, akte nr. 40 

Op verzoek van Coonen, Herman landbouwer wonend te Echt  wordt publiek verkocht 

huisraad en mobilaire voorwerpen, landbouwgereedschap, 1 os en 1 koe. Totale opbrengst f. 

359,85. Getuigen Reijnen, Jan Herman en Roijakkers, Joannes landbouwers. 

 

4 november 1875, akte nr. 41 

Paulussen, Wilhelmus landbouwer wonend te Pey gemeente Echt verklaart schuldig te zijn 

aan Meuwissen, Jan Renier landbouwer wonend te Pey, een hoofdsom van f. 650,--. Intrest 5 

%. Terugbetaling na een waarschuwing na 3 maanden. Tot zekerheid  is verhypotheekt. 

1. een huis en verder getimmerten, tuin, boomgaard en weiland te Pey, sectie G. nr. 

1848-1849-355 en 356, samen groot 22 aren, 75 ca. 

2. een perceel bouwland te Pey, sectie G. nr. 238, groot 18 aren, 20 ca. 

3. een perceel dito en tuin, sectie G. nr. 344 en 1850, groot 13 aren, 25 ca. 

4. een perceel bouwland op de Krekelberg, sectie G. nr. 2489, groot 14 aren, 30 ca. 

5. een perceel dito te Pey, sectie G. nr. 1801, groot 10 aren, 95 ca. 

Getuigen Reijnen, Jan Hermanus landbouwer en Joosten, Hubertus herbergier. 

 

4 november 1875, akte nr. 42 

Peeters, Elisabeth zonder beroep wonend te Neeritter maakt testament. Zij herroept alle vorige 

testamenten en legateert aan haar zuster Peeters, Antoinetta de helft en aan de kinderen van 

haar broer wijlen Peeters, Johannes of hun nakomelingen de wederhelft van  

1. het huis met verdere gebouwen, met de daarbij gelegen tuin en grond, zoals die door haar 

en haar zuster Peeters, Catharina zijn gekocht van Dreessen, Willem en  

2. alle roerende goederen, met verplichting om binnen het jaar van haar overlijden uit te 

betalen aan de kinderen van wijlen haar zuster Peeters, Johanna, een som van 1300 francs. 

Getuigen Eijkheuvels, Jan Hubert landbouwer en herbergier te Neeritter en Stadhouders, 

Cornelis gepensioneerd ambtenaar te Thorn. 

 

6 november 1875, akte nr. 43 

Peeters, Elisabeth zonder beroep wonend te Neeritter maakt testament. Zij herroept alle vorige 

testamenten en legateert aan haar zuster Peeters, Antoinetta, de helft en aan de kinderen van 

haar broer wijlen Peeters, Johannes, de wederhelft van 

1. het huis en verder getimmerten, met de daarbij gelegen tuin en groesje, zoals die 

goederen zijn gekocht door haar en haar zuster Peeters, Catharina zijn gekocht van 

Dreissen, Willem. (akte 7 april 1875, Clercx, notaris te Weert en 

2. alle roerende goederen. 

3. haar stuk land te Neeritter in de Musschenkamp, groot 8 aren, 60 ca., sectie A. rn. 126 


