
Riet van, Mathijs landbouwer wonend te Neeritter verklaart schuldig te zijn, een som van f. 

220,-- aan Frische, Charles en Frische, Emile, over wie de voogdes is Schoenmaeckers, Maria 

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

te Thorn. Intrest 5 %. Opeisbaar na 2 juli 1889. Tot zekerheid is met hyptheek bezwaard. 

1. 2 huizen met tuin op de Nieuwstraat te Neeritter, sectie A. nr. 382-1180 en 1181, 

samen groot 2 aren, 70 ca. 

2. een perceel bouwland aldaar, sectie A. nr. 383, groot 15 aren, 35 ca. 

Getuigen Smeets, Lambert landbouwer te Wessem en Crasborn, Nicolaas herbergier te Thorn. 

 

11 november 1884, akte nr. 66 

Kempen van, Willem Hubert koopman wonend te Bree België, voor zichzelf en als voogd 

over de minderjarigen Kempen van, Petronella Maria Hubertina en Kempen van, Elisa 

Hubertina, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Peeters, Anna Maria Gertrudis. Zij hebben 

verzocht openbaar te verkopen in tegenwoordigheid van de toeziende voogd Peeters, Michiel 

opzichter wonend te Elsloo en met toestemming van de rechtbank te Roermond. Een huis met 

tuin en bouwland te Heel, samen groot 19 aren, 75 ca., sectie C. nr. 838-1239 en 1240, aan 

Wandelen van, Frans landbouwer wonend te Stevensweert voor f. 1275,-- Getuigen 

Hendrickx, Christiaan timmerman te Heel en Schippers, Joseph notarisklerk. 

 

12 november 1884, akte nr. 67 

Hendrickx, Christiaan timmerman te Heel en zijn echtgenote Nelissen, Joanna verklaren  

schuldig te zijn. een som van f. 740,-- aan het rk kerkbestuur van Grathem. Intrest  4 ½ %. 

Opeisbaar na 12 november 1890. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard. 

1. een huis met schuur en erf, in het Dorp, sectie C. nr. 1059, groot 1 are, 15 ca. 

2. een bouwland aldaar, sectie C. nr. 1060, groot 10 aren, 50 ca. 

3. een perceel bouwland te Heel en Panheel, sectie B. nr. 259, groot 28 aren, 80 ca. 

eigendom van Nelissen, Joanna. 

Getuigen Tonnaer, Clement schrijnwerker en Tonnaer, Jean koster. 

 

14 november 1884, akte nr. 68 

Vasters, Pieter kuiper wonend te Heel maakt testament. Ik herroep mijn vroegere testamenten. 

Ik geef en legateer aan Bijlmakers, Frans landbouwer wonend te Heel en bij vooroverlijden 

zijn wettige nakomelingen bij plaatsvervulling, een huis met tuin te Heel aan het 

Billenstraatje, sectie C. nr. 1339, groot 10 aren, 75 ca. Ik geef en legateer aan Houben, Arnold 

landbouwer wonend te Heel en bij vooroverlijden zijn wettige nakomelingen de volgende 

onroerende goederen. 

1. aan de kleine Peel, sectie B. nr. 449 bouwland, groot 26 aren, 20 ca. 

2. Aan de Drie weiden, sectie C. nr. 82 bouwland, groot 11 aren, 60 ca. 

3. op den Engel, sectie C. nr. 1277 dito, groot 27 aren. 

4. Hemelrijk, sectie C. nr. 1281 dito, groot 27 aren, 75 ca. 

5. op de Poel, sectie C. nr. 1311 dito, groot 26 aren. 

6. Heide, sectie A. nr. 485 dennenbos, groot 1 ha. 19 aren, 20 ca. 

Onder verplichting om binnen 3 jaar na mijn overlijden uit te betalen aan Bijlmakers, Leonard 

landbouwer te Pol onder Wessem en bij vooroverlijden zijn nakomelingen een som van f. 

300,--. Ik sticht in de rk kerk van Heel tot rust van mijn ziel, een jaarlijkse zingende mis met 

orgel, verder leesmissen met aflezing van de dodenlijst tot het beloop van een jaarlijkse rente 

van f. 8,--. Voor de hoofdsom zal een hypotheek worden gevestigd op een perceel bouwland 

onder Heel, sectie C. nr. 82, groot 11 aren, 60 ca. 

Getuigen Houben, Pieter Theodoor Frans medicinedokter en Schippers, Joseph notarisklerk. 

Herroepen 23 december 1908. 


