
Bijlage de kwitantie. 

 

5 juli 1883, akte nr. 129 

Janssen, Maria Elisabeth, weduwe van Bastings, Johannes Jacobus, zonder beroep wonend te 

Thorn verklaart schuldig te zijn, een som van f. 570,-- aan Gorris, Nicolaas rentenier wonend 

te Grathem. Intrest 5%. Opeisbaar 1 juli 1889. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard. 

1. een huis te Thorn in het Dorp, sectie A. nr. 985, groot 45 ca. 

2. een huis met tuin aldaar, sectie A. nr. 987 en 988, groot 5 aren, 15 ca. 

Getuigen Kraemers, Michiel kleermaker en Schreurs, Lambert landbouwer. 

 

7 juli 1883, akte nr. 130 

Scheepers, Anna, weduwe van Tijssen, Jan Hyronimus, zonder beroep wonend te Wessem, 

maakt testament. Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. Ik 

benoem tot mijn enige en algehele erfgenaam mijn broer Scheepers, Peter landbouwer te 

Wessem op de Steenweg. Getuigen  Nijssen, Andries kuiper te Wessem en Geelen, Frans 

landbouwer te Thorn. 

 

7 juli 1883, akte nr. 131 

Scheepers, Peter landbouwer wonend te Wessem maakt testament. Ik herroep alle vroeger 

door mij gemaakte wilsbeschikkingen. Ik benoem tot mijn enige en algehele erfgename mijn 

zuster Scheepers, Anna, weduwe van Tijssen, Jan Hyronimus zonder beroep, wonende te 

Wessem. Getuigen Nijssen, Andries kuiper en Geelen, Frans landbouwer. 

 

7 juli 1883, akte nr. 132 

Huwelijkstoestemming door Smeets, Peter te Wessem aan zijn zoon Smeets, Sevrinus 

Hubertus te Antwerpen. (volgens repertorium)  

 

9 juli 1883, akte nr. 133 

Op verzoek van Grispen, Jan Mathijs grondeigenaar te Ittervoort, als burgemeester, wordt 

openbaar verkocht, gras staand op het Vijverbroek onder Ittervoort. Opbrengst f. 115,50. 

Getuigen Kraemers, Michiel kleermaker en Scheijven, Andries herbergier. 

 

10 juli 1883, akte nr. 134 

Op verzoek van 1. Schreurs, Godfried, de erfgenamen en  2. Hendrix, Willem landbouwer te 

Beegden wordt openbaar verkocht, rogge, tarwe, klaver, haver, gerst, boekweit en 

aardappelen. Opbrengst f. 145,50. Getuigen Rutten, Christiaan gemeentescretaris en 

Verheggen, Jean zonder beroep, beiden te Beegden. 

 

16 juli 1883, akte nr. 135 

Parren, Sibilla zonder beroep wonend te Heel en Snijkers, Theodoor landbouwer wonend te 

Thorn, voor zichzelf en als voogd over zijn twee minderjarige kinderen Snijkers, Jean en 

Snijkers, Petronella, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Parren, Cornelia. Zij hebben 

verzocht openbaar te verkopen, een huis met stal, schuur, erf en bouwland te Thorn aan de 

Notengeer, sectie A. nr. 1553 en 1613, samen groot 14 aren, 90 ca. Voor 1/3 deel toebehorend 

aan Parren, Cornelia en voor 1/3 deel aan genoemde minderjarigen, legaat dd. 18 september 

1879 acte van scheiding en aan Snijkers, Theodoor en zijn genoemde minderjarigen, samen 

1/3 deel blijkens aankoop gedaan van Parren, Peter Lambert. Onderhandse akte  De toeziende 

voogd Snijkers, Jacob landbouwer te Neeritter. Toegewezen voor f. 900,-- aan Snijkers, 

Theodoor, in deze koop gerechtigd voor 1/6 deel.  Aankoop de helft voor zichzelf en de 


