
28. een perceel schaapsweide onder de Maaseijckerboompjes, groot 50 aren. Wordt 

verpacht voor 1 jaar. Voor f. 21,-- aan Parren, Lambert te Thorn Lindepadveld. 

Getuigen Kraemers, Michiel kleermaker en Janssen, Jacobus herbergier. 

 

14 februari 1876, akte nr. 101 

Colbers, Christiaan en zijn vrouw Snijkers, Anna Catharina landbouwers  wonend te Neeritter 

hebben verkocht aan Hanssen, Arnold en Sentjens, Sibilla echtelieden, landbouwers wonend 

te Oler onder Grathem een huis met erf, tuin en bouwland, samen groot 74 aren, 20 ca. te 

Neeritter in het Dorp op den Paad en in de Gaberghoeven, sectie A. nr. 478-1173-1174-1456 

en 1532. en alle roerende goederen, die zich daar bevinden, benevens de vruchten te velde op 

enige gepachte percelen. Belast met een schuld van ca. f. 150,-- t.b.v. Clercx, oud notaris te 

Weert. Hij zal na de dood van ieder der verkopers, jaarlijks, ten eeuwige dage, besteden f. 

4,70 , tot het opdragen van lezende missen in de kerk te Neeritter tot lafenis der zielen der 

verkopers., waarvoor het perceel, sectie A. nr. 1456, zal blijven veronderpand met 

hypothecaire inschrijving. Verkoop van f. 300,--, waarvoor de kopers zich verplichten om de 

verkopers hun leven lang, kost en inwoning en verpleging te bezorgen en op fatsoenlijke 

wijze volgens hun staat te laten begraven. Getuigen Eijckheuvels , Jan Hubert landbouwer en 

Ramakers, Gerard klompenmaker, beiden te Neeritter. 

 

15 februari 1876, akte nr. 102 

Op verzoek van Nouwen, Laurent smid te Thorn, Nouwen, Sibilla huisvrouw van Peters, Jan 

Mathijs burgemeester van  Horn en Nouwen, Gertrudis huisvrouw van Indemans, Herman 

onderwijzer te Geleen wordt openbaar verkocht ten sterfhuize van Nouwen, Hendrik in de 

Hostraat, stoffen, garens en textiel, huisraad en mobilaire voorwerpen. Totale opbrengst f. 

515,55. Getuigen Geuskens, Gerardus schoenmaker en Kraemers, Michiel kleermaker. 

 

16 februari 1876, akte nr. 103 

Op verzoek van Michiels, Wilhelmina, weduwe van Corbeij, Mathijs Arnold, landbouwster 

wonend te Thorn voor zichzelf en als voogdes over Corbeij, Jean, Corbeij, Maria en Corbeij, 

Arnold, haar minderjarige kinderen wordt openbaar verkocht huisraad, 

landbouwgereedschappen, 4 koeien, 2 runderen, 1 paard etc. Totale opbrengst f. 1637,40. 

Getuigen Kraemers, Michael kleermaker en Geuskens, Gerardus schoenmaker. 

 

16 februari 1876, akte nr. 104 

Ruiling. Heuten Frans landbouwer wonend te Thorn aan een kant en Dehing, Jan landbouwer 

wonend te Thorn aan de andere kant. 

Frans Heuten draagt over een huis met daarbij behorende tuin te Thorn in de Bogenstraat, 

geheel groot 2 aren, 55 ca., sectie A. nr. 861-862 en 1151. Door hem gekocht bij onderhandse 

akte.Waarde f. 500,-- 

Jan Dehing draagt over een huis met tuin , schuur en verder aanhorigheden, samen groot 5 

aren, 25 ca., sectie A. nr. 814-815-816 en 1213. Aankoop 15 mei 1871. Theelen, notaris te 

Thorn. Waarde f. 800,-- . Door Heuten, Frans te betalen f. 300,--. Getuigen Geurts, Johannes 

landbouwer en Geuskens, Gerardus schoenmaker. 

 

17 februari 1876, akte nr. 105 

Op verzoek van Geurts, Michiel, zoon van Geurts, Jan landbouwer wonend te Wessem en 

Nijssen, Margaretha, weduwe in 2
de

 huwelijk van Geurts, Jan, landbouwster wonend te 

Wessem, voor zich en als voogdes over haar 4 minderjarige kinderen, Geurts, Jan, Geurts, 

Christina, Geurts, Mechtildis en Geurts, Maria, wordt openbaar verkocht een perceel 

bouwland onder Wessem, groot 20 aren, 35 ca. in de Ohe, sectie D. nr. 240. Als toeziende 


