
2. een perceel bouwland aan de Hagendoorn, sectie C. nr. 627, groot 11 aren, 80 ca. 

Verkoop voor f. 300,--. Verder hebben zij verkocht aan hem, 1 koe, 1 os, 2 varkens, een 

ploeg, een egge en verder akkergereedschap voor f. 200,--. Getuigen Schippers, Joseph 

notarisklerk en Schreurs, Louis molenaar te Grathem. 

 

1 augustus 1884, akte nr. 14 

Op verzoek van Leurs, Jan Renier zonder beroep wonend te Heel wordt publiek verkocht, 

huisraad en mobilaire voorwerpen. Opbrengst f. 508,80. Getuigen Schippers, Joseph 

notarisklerk en Crasborn, Nicolaas herbergier. 

 

1 augustus 1884, akte nr. 15 

Leurs, Jan Renier schrijnwerker wonend te Heel maakt testament Hij herroept alle vroegere 

wilsbeschikkingen en verklaart te benoemen tot zijn enige erfgenaam van alles wat hij zal 

achterlaten en waarvan de wet hem de vrije beschikking laat, zijn kleinzoon Willems, Jan 

Hubert, thans student te Weert. Gedaan in de kapelanie te Heel. Getuigen Schippers Joseph 

notarisklerk en Beunen, Adriaan brouwer te Heel. 

 

1 augustus 1884, akte nr. 16 

Schreurs, Wendelina, echtgenote van Kocken, Adrianus Petrus, zonder beroep wonend te 

Heel, maakt testament. Zij herroept alle vroegere wilsbeschikkingen en legateert aan haar man 

Kocken, Adrianus Petrus hoofdonderwijzer te Heel de volle eigendom van haar roerende 

goederen en het vruchtgebruik van haar onroerende goederen met vrijstelling van 

zekerheidsstelling. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Brouns, Hendrik veldwachter 

te Heel. 

 

7 augustus 1884, akte nr. 17 

Royement door Verstappen, Anna Catharina, weduwe van Joosten, Jan Mathijs, te Grathem, 

als voogdes van Joosten, Peter Jan, Joosten, Hendricus en Joosten, Jacobus en 2. Joosten, 

Sevrina te Grathem. (volgens repertorium). 

 

10 augustus 1884, akte nr. 18 

Kuijpers, Michiel landbouwer wonend te Thorn verklaart schuldig te zijn, een som van f. 75,-- 

aan de minderjarige Frische, Charles en Frische, Emile, van wie de voogdes is 

Schoenmaeckers, Maria Jacquelina Hubertina, weduwe van wijlen Frische, Hubert Jakob 

Karel Frans, rentenierster wonend te Thorn. Intrest 5 %. Opeisbaar na 10 augustus 1889. Tot 

zekerheid is met hypotheek bezwaard, een huis te Thorn in den Hemel, sectie A. nr. 444, 

groot 65 ca. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, Michiel kleermaker. 

 

10 augustus 1884, akte nr. 19 

Renet de, Mathijs landbouwer wonend te Thorn verklaart schuldig te zijn, een som van f. 90,-- 

aan de minderjarige Frische, Charles en Frische, Emile, van wie de voogdes is 

Schoenmaeckers, Maria Jacquelina Hubertina, weduwe van Frische, Hubert Jakob Karel 

Frans, rentenierster wonend te Thorn. Intrest 5 %. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard, 

een huis met tuin te Thorn, sectie A. nr. 857 en 858, groot 2 aren, 70 ca. Getuigen Schippers, 

Joseph notarisklerk en Kraemers, Michiel kleermaker. 

 

10 augustus 1884, akte nr. 20 

Lalieu, Joseph leiendekker wonend te Thorn verklaart schuldig te zijn, een som van f. 100,-- 

aan de minderjarige Frische, Charles en Frische, Emile, over wie voogdes is Schoenmaeckers, 

Maria Jacquelina Hubertina, weduwe van Frische, Hubert Jakob Karel Frans, rentenierster 


