
2. een onverdeeld 1/6 deel van een perceel bouwland met hakhout onder Neeritter in de 

Heihoeven, sectie A. nr. 941 en 942, geheel groot 45 aren, 50 ca.  

Verkoop voor f. 100,--, waarvan is betaald f. 30,-- en het restant  f. 70,-- wordt betaald zodra 

de koper het huis kan betrekken. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, 

Michiel kleermaker. 

Bijlage de volmacht. 

 

25 februari 1884, akte nr. 26 

Bilzen van, Peter Mathijs landbouwer wonend te Neeritter maakt testament. Ik legateer aan 

mijn huisvrouw Snieders, Maria het vruchtgebruik van mijn nalatenschap met vrijstelling van 

borgtocht. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, Michiel kleermaker. 

 

25 februari 1884, akte nr. 27 

Snieders, Maria, huisvrouw van Bilzen van, Peter Mathijs te Neeritter maakt testament. Ik wil 

dat zo spoedig mogelijk na mijn dood 200 missen zullen worden gelezen, elk tegen een 

stipendium van 75 cent. Ik legateer aan mijn man Bilzen van, Peter Mathijs het vruchtgebruik 

van mijn nalatenschap met vrijstelling van borgtocht. Getuigen Schippers, Joseph 

notarisklerk. 

 

25 februari 1884, akte nr. 28 

Royement van een inschrijving ten behoeve van Coulen, Peter Hendrik te Antwerpen ten laste 

van Collee, Peter te Echt door Jennissen, Christiaan te Echt. (volgens repertorium). 

 

28 februari 1884, akte nr. 29 

Op verzoek van Venne van de, Henri landbouwer te Beegden wordt openbaar verkocht ten 

huize van Rutten, Christiaan te Beegden, een partij varkens. Opbrengst 6 varkens f. 267,--. 

Getuigen  Schippers, Joseph notarisklerk en Crasborn, Nicolaas herbergier. 

 

28 februari 1884, akte nr. 30 

Schreurs, Petrus Mathijs zonder beroep wonend te Beegden heeft verkocht aan Boost, Charles 

landbouwer wonend te Thorn, een perceel bouwland te Beegden op de Krang, sectie C. nr. 

766, groot 30 aren. Door de verkoper verkregen bij akte van scheiding dd. 24 november 1863, 

Cornelis notaris te Roermond. Verkoop voor f. 400,--. Getuigen Schippers, Joseph 

notarisklerk en Crasborn, Nicolaas herbergier. 

 

28 februari 1884, akte nr. 31 

Leurs, Gerardus Hubertus kapelaan wonend te Heel maakt testament. Ik legateer aan mijn 

ouders Leurs, Jan Renier en Otten, Elisabeth en bij vooroverlijden de langstlevende de 

eigendom van mijn roerende goederen en het vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap vrij 

van borgstelling en bij overlijden de langstlevende tot aan zijn dood. Getuigen Stroux, 

Joannes Hubertus Blasius organist en Stroux, Martinus Hubertus koster, beiden wonend te 

Heel. 

Overleden 19 juli 1884. 

 

9 maart 1884, akte nr. 32 

Verstappen, Gerardus landbouwer wonend te Oler onder Grathem maakt testament. Ik 

benoem tot mijn enige erfgename mijn huisvrouw Winkel van de, Helena, met dien verstande, 

dat zij wat van mijn erfenis onverteerd of onvervreemd nagelaten zal worden genoten wordt 

door mijn naaste bloedverwanten. 

Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, Michiel kleermaker. 


