
wonend te Thorn. Intrest 5 %. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard, een huis te Thorn in 

het Dorp, sectie A. nr. 694, groot 45 ca. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, 

Michiel kleermaker. 

 

10 augustus 1884, akte nr. 21 

Peeters, Hendrik landbouwer wonend te Hunsel verklaart schuldig te zijn, een som van f. 

400,-- aan Tonnaer, Frans Hubert, in huwelijk bij Crasborn, Anna, hoefsmid wonend te 

Thorn. Intrest 5 %.  Opeisbaar na 10 augustus 1889. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard  

1. een perceel bouwland onder Hunsel in het Kemken, sectie C. nr. 136, groot 70 aren, 

50 ca. 

2. een perceel dito aldaar, sectie C. nr. 943, groot 70 aren, 50 ca. 

Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, Michiel kleermaker. 

 

10 augustus 1884, akte nr. 22 

Tonnaer, Johannes landbouwer wonend te Thorn op de Trippertstraat verklaart schuldig te 

zijn, een som van f. 300,-- aan de minderjarigen Frische, Charles en Frische, Emile, over wie 

voogd is Schoenmaeckers, Maria Jacquelina Hubertina, weduwe van Frische, Hubert Jakob 

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

bezwaard. 

1. een perceeltje bouwland te Thorn in den Hemel, sectie A. nr. 1367, groot 4 aren, 65 

ca. 

2. een huis met tuin aldaar op te Trippaerdstraat, sectie A. nr. 1930,  groot 3 aren. 

Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Kraemers, Michiel kleermaker. 

 

18 augustus 1884, akte nr. 23 

Smolenaars, Catharina zonder beroep wonend te Heel, voor haar en als moeder-voogdes over 

Mooren, Elisabeth en Mooren, Pieter, minderjarigen, verwekt in haar huwelijk met wijlen 

Mooren, Theodorus, overleden 23 juli 1884 te Heel. Als toeziende voogd Mooren, Peter 

Hendrik postbode te Heel, maakt inventaris. Als deskundige is door de rechtbank benoemd 

Suntjens, Peter landbouwer te Heel. De waarde van de huisraad, 2 varkens, 1 koe en 2 

percelen haver en 1 perceel aardappelen en Nederlandse munten bedraagt f.  548,40.   

Onroerende goederen. 

1. een huis met tuin, bouwland, stal en erf te Heel in de Bovenste Hoeven, sectie D. nr. 

1038 en 1039, groot 22 aren, 30 ca. 

2. een perceel bouwland te Heel, sectie D. nr. 1126, groot 11 aren, 50 ca. 

In genoemd huis heeft Mooren, Johanna dienstmeid te Maastricht te vorderen haar aandeel 

van f. 133,60. 

Schulden geneeskundige hulp f. 26,--, pacht f. 45,--, huishouden f. 53,--, begrafeniskosten f. 

81,--, Schreurs, Louis molenaar te Grathem lening f. 169,--. 

Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Schreurs, Jacob landbouwer. 

 

19 augustus 1884, akte nr. 24 

Smolenaars, Catharina, weduwe van Mooren, Theodorus, landbouwster wonend te Heel, voor 

zichzelf en als voogdes over haar minderjarige kinderen, Mooren, Elisabeth en Mooren, 

Pieter, verklaart te willen verpachten voor resp. 3 jaar en 6 jaar. 

1. een huis met tuin te Heel in de Bovenste Hoeven, groot 14 aren, 85 ca. Aan Levels, 

Peter  metselaar en Verlinden, Martin brouwer,  beiden te Grathem, voor f. 80,--. 

2. een perceel bouwland aldaar, groot 16 aren, 90 ca. voor f. 3,-- aan dezelfden. 

Getuigen Goor van, Peter veldwachter en Schippers, Joseph notarisklerk. 

 


