
16 september 1883, akte nr. 171 

Buggenum van, Frans landbouwer wonend te Wessem, in eigen naam en als mondeling 

gemachtigde van zijn echtgenote Garé, Barbara, heeft verkocht aan Giessen, Antoon Peter 

landbouwer wonend te Pol, gemeente Wessem, een perceel bouwland onder Wessem in 

Polderveld, groot 14 aren, 70 ca. sectie A. nr. 249. Hun toebehorend ingevolge acte van 

scheiding 18 januari 1883 van Tijssen, Jan. Verkoop voor f. 390,-- . Getuigen Knoops, 

Hubertus metselaar en Mestrom, Martinus zonder beroep. 

 

17 september 1883, akte nr. 172 

Op verzoek van Hompesch Rurich de, Adolf graaf, grondeigenaar wonend te Walborg 

gemeente Ohé en Laak wordt openbaar verkocht, wilgenbomen, staand op Keulkensgriend 

onder Stevensweert en een paard. Opbrengst f. 302,20. Getuigen Croughs, Willem herbergier 

en Halbeek van, Jan Antoon landbouwer. 

 

20 september 1883, akte nr. 173 

Royement van een hypotheekinschrijving toegestemd door Cox, Jacobus en Schippers, Joseph 

beiden te Thorn, de laatste als gemachtigde van Botty, Christiaan te Antwerpen. (volgens 

repertorium) 

 

30 september 1883, akte nr. 174 

Royement van een inschrijving ten behoeve van Schrijnen, Karel te Venlo ten laste van 

Schreurs, Petrus Franciscus te Beegden. (volgens repertorium). 

 

21 september 1883, akte nr. 175 

Huwelijkscontract. Buggenum van, Johannes Alexander Hubertus landbouwer, Heijthuijzen, 

Helena Hubertina zonder beroep wonend te Wessem. Zij verklaren dat tussen hun een 

algemene gemeenschap van goederen zal bestaan, echter de schulden van voor het huwelijk 

door ieder ten laste zal blijven, evenals de kleren en lijfstoebehoren blijven persoonlijk 

eigendom. Zij geven de langstlevende het levenslang vruchtgebruik van hun nalatenschap met 

ontheffing van zekerheidsstelling. Getuigen Crasborn, Pieter herbergier en Kraemers, Michaël 

kleermaker. 

 

21 september 1883, akte nr. 176 

Sentjens, Peter Johannes kleermaker wonend te Ittervoort verklaart schuldig te zijn, een som 

van f. 130,-- aan Hermans, Antoon koopman wonend te Maasbracht. Intrest 5 %.  Opeisbaar 

te allen tijde op eerste aanvraag. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard. 

1. 2 aren, 35 ca. bouwland onder Ittervoort in Laagveld, sectie B. nr. 793. 

2. huis stal en erf aldaar in het Dorp, groot 1 are, 85 ca. sectie B. nr. 879. 

Getuigen Kraemers, Michiel kleermaker en Hilgers, Jan bakker. 

 

23 september 1883, akte nr. 177 

Op verzoek van Boel van de, Hubertina Cornelia, weduwe van Tonnaer, Hendricus,  

landbouwster te Thorn, voor zichzelf en als voogdes van haar minderjarige kinderen Tonnaer, 

Jan, Tonnaer, Nicolaas en Tonnaer, Anna Maria en de toeziende voogd van Boel van de, 

Lambert landbouwer. De beschrijving vindt plaats ten sterfhuize van Tonnaer, Hendricus  op 

de Trippaardstraat nr. 48. Als deskundige waardeerder is aanwezig Baats, Willem landbouwer 

te Thorn. Titels en papieren. 

1. afschrift van een koopakte dd. 27 december 1878 van een perceel land onder 

Ittervoort, sectie A. nr. 207. 


