
daarachter gelegen tuin en bouwland in de Dorpstraat te Heel, reinend een hoofd de Heerbaan, 

voor mijn aandeel, groot ca. 21 aren, 22 ca. en aan Metten, Catharina, huisvrouw van 

Delhoven, Mathijs, landbouwer wonend te Heel het vruchtgebruik van bovengenoemde 

goederen, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidsstelling.  Ik geef en legateer aan 

Delhofen, Mathijs landbouwer wonend te Heel al mijn roerende goederen, die ik bij mijn 

overlijden zal achterlaten, alsook de eigendom van een perceel bouwland onder Wessem in de 

Beekbeemden, naast Smeets en Renne van de , groot ca. 4 aren, 50 ca. Getuigen Schippers, 

Joseph notarisklerk en Drabbels, Frans landbouwer. 

 

24 oktober 1884, akte nr. 53 

Parren, Gertrudis, weduwe van Geurts, Ernest, 2. Geurts, Johannes, 3. Geurts, Cajetanus, 4. 

Stakenborg, Mathias, gehuwd met Geurts, Anna Catharina , allen landbouwers te Thorn, 

verklaren schuldig te zijn, een som van f. 300,-- aan Schmitz, Antonius professor wonend te 

Kerkrade en Schmitz, Maria Hubertina Sibilla rentenierster wonend te Thorn, ieder voor de 

helft. Intrest 5 %.  Opeisbaar na 24 oktober 1890. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard. 

1. Gemeente Thorn aan de Kersenboom, sectie A. nr. 1322-1323-1327, sectie B. nr. 987 

en sectie C. nr. 310 bouwland, samen groot 82 aren, 50 ca. 

2. huis schuur en erf met tuin sectie A. nr. 1458 en 1459, groot 9 aren, 85 ca. en een 

perceel bouwland op Kleine Steinberg, sectie B. nr. 889, groot 21 aren, 35 ca. 

3. Gemeente Ittervoort Branskamp, sectie A. nr. 166, 626 en sectie B. nr. 580, samen 

groot 56 aren, 10 ca. bouwland. 

Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Crasborn, Nicolaas herbergier. 

 

24 oktober 1884, akte nr. 54 

Royement door Schippers, Joseph te Thorn, als gemachtigde van Rousseau, Anna Maria Rosa 

Hubertina, weduwe van Dirix, Josephus Aloijsius, te Roermond. (volgens repertorium) 

 

26 oktober 1884, akte nr. 55 

Herten van, Nicolaas landbouwer wonend te Beegden verklaart schuldig te zijn, een som van 

f. 300,-- aan het rk kerkbestuur van Grathem, waarvoor aanwezig Schreurs, Louis molenaar te 

Grathem, als ontvanger van het kerkbestuur. Intrest 5 %. Opeisbaar na 1 oktober 1890. Tot 

zekerheid is met hypotheek bezwaard, onroerende goederen te Beegden. 

1. sectie A. nr. 130 bouwland op de Heide, groot 41 aren, 50 ca. 

2. sectie C. nr. 855-854-878-879 en 522 bouwland, samen groot 71 aren, 80 ca. 

3. sectie D. nr. 173 bouwland, groot 16 aren, 5 ca.  

4. een perceel bouwland te Heel, sectie B. nr. 443, groot 30 aren, 45 ca. 

Getuigen Ex, Jacques herbergier en Tonnaer, Clemens schrijnwerker. 

 

29 oktober 1884, akte nr. 56 

Deneer, Renier landbouwer wonend te St.Joost onder Echt  heeft verkocht aan Beckers, Jacob 

landbouwer wonend te Grathem, een perceel bouwland onder Heel op de Schutteheide, sectie 

D. nr. 1346, groot 13 aren en de helft van een perceel bouwland aldaar in de Hoeven, sectie D. 

nr. 90, geheel groot 21 aren, 20 ca. te nemen in de lengte, naast sectie D. nr. 89, Verkoop voor 

f. 210,--. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Janssens, Jacques koopman, beiden te 

Thorn. 

 

29 oktober 1884, akte nr. 57 

Royement door Schippers, Joseph, als gemachtigde van Houba, Carolina  en Houba, Christina 

te Roermond. (volgens repertorium). 

 


