
Op verzoek van 1. Winkel van, Jozef klompenmaker wonend te Neeritter, 2. Winkel van de, 

Peter Hendrik landbouwer wonend te Lobberich, 3. Grispen, Arnold landbouwer wonend te 

Geistingen, als voogd over Grispen, Gerard, Grispen, Jozef, Grispen, Hubertina, Grispen, 

Anna, Grispen, Gertrudis en Grispen, Leonard, geboren uit het huwelijk met Winkel van de, 

Anna Maria, wordt ten sterfhuize van Winkel van de, Leonard openbaar verkocht roerende 

goederen. Opbrengst f. 113,60. Getuigen Leeters, Protasius en Hanssen, Arnold, landbouwers. 

 

1 oktober 1883, akte nr. 183 

Tijssen, Gerardus oud onderwijzer wonend te Wessem, voor zichzelf en als gemachtigde van 

Houba, Carolina en Houba, Christina, vroeger winkeliersters, thans zonder beroep wonend te 

Roermond. Zij willen openbaar verkopen, een huis met erf en tuin te Wessem in het Dorp, 

groot 1 are, 70 ca., sectie B. nr. 624 en 658. Toebehorend voor ¾ deel aan hem comparant 

waarvan  ¼ deel als erfgenaam van Tijssen, Joannes Ludovicus en ½ krachtens aankoop bij 

onderhandse akte, geregistreerd 19 februari 1875. Het resterend ¼ deel behoorde toe aan 

Franken, Christine, weduwe van Tijsen, Joannes Ludovicus en bij haar overlijden overgegaan 

op haar 3 kinderen, Dohmen, Frans bakker te Vlijmen, Dohmen, Jozef landbouwer te 

Hambach in Pruissen en Dohmen, Catharina dienstmeid te Roermond, uit haar eerder 

huwelijk met Dohmen, Frans. Verkoop voor f. 1500,-- aan Walschot, Gerard timmerman en 

herbergier te Wessem. Getuigen Willigers, Cornelis veldwachter en Schippers, Joseph 

notarisklerk. 

Bijlage de schuldbekentenis van Tijssen, Joannes Ludovicus ten behoeve van Houba, Carolina 

en Houba, Christina winkeliers wonend te Roermond, een hoofdsom van f. 500,--. Cornelis, 

notaris te Roermond. 

Bijlage de volmacht aan Tijssen, Gerardus door de dames Houba. 

 

8 oktober 1883, akte nr. 184 

Grispen, Arnold landbouwer wonend te Geistingen, als voogd over 1. Grispen, Gerard, 2. 

Grispen, Gertrudis, 3. Grispen, Josef, 4.  Grispen, Hubertina, 5. Grispen, Anna en 6. Grispen 

Leonard, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Winkel van de, Anna Maria en 

Winkel van de, Jozef klompenmaker wonend te Neeritter, voor zichzelf en als toeziende 

voogd van voornoemde minderjarigen en als gemachtigde van Winkel van de, Peter Hendrik 

landbouwer te Lobberich. Zij hebben verzocht openbaar te verkopen met toestemming van de 

rechtbank te Roermond. 

1. een huis met tuin te Neeritter op de Nieuwstraat, sectie A. nr. 1165 en 1166, samen 

groot 5 aren, 20 ca. voor f. 275,--, aan Fiddelaers, Peter gepensioneerd militair wonend 

te Neeritter. 

2. een perceel bouwland te Neeritter op den Haard, sectie A. nr. 714, groot 21 aren, 60  

ca. 

3. een perceel dito in het Heijstert, sectie A. nr. 1214, groot 11 aren, 80 ca. 

Samen voor f. 240,-- aan Dehing, Willem bakker wonend te Neeritter. Toebehorend  aan de 

verkopers uit de nalatenschap van Winkel van de, Leonard. Getuigen Leeters, Protasius 

landbouwer te Neeritter en Schippers, notarisklerk. 

Bijlage de volmacht. 

 

8 oktober 1883, akte nr. 185 

Sleven, Antoon zonder beroep wonend te Neeritter heeft verkocht aan zijn broer Sleven, Peter 

landbouwer wonend te Neeritter, zijn aandeel of 1/5 deel in de nalatenschap van zijn vader nu 

wijlen, Sleven, Mathijs overleden te Ophoven. Verkoop voor 600 francs of f. 285,--. De koper 

verplicht zich om aan de verkoper geheel zijn leven kost, kleding, inwoning en verpleging in 


