
Toegewezen aan Keijaerts, Mathieu arbeider te Thorn, voor f. 750,--. Is mede verschenen 

Levels, Jacob arbeider te Thorn, als hoofdelijke borg voor de koper. Het verkochte is 

aangekomen bij onderhandse akte van 17 april 1922, geregistreerd te Weert op 25 apil 1922. 

Getuigen Sentjens, Jacob landbouwer en Crasborn, Christiaan hotelhouder. 

Bijlage een volmacht. 

 

1 april 1924, akte nr. 3458 

Maandstaat testamentenregister over maart 1924. (volgens repertorium) 

 

7 april 1924, akte nr. 3459 

Schmitz, Peter Paulus Mathias landbouwer te Sint Odiliënberg verklaart schuldig te zijn aan 

Halmans, Peter Mathias tuinier wonend te Sint Odiliënberg. Intrest 5 %. Ingaande op 13 

november 1923. Opeisbaar na de vervaldag in 1925, na een waarschuwing van 3 maanden. 

Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard, gemeente Hunsel, de Halersche Heide, sectie D. nr. 

416 weiland en stal, samen groot 6 ha. 68 aren, 30 ca. Getuigen Tonnaer, Jean slager en 

Sentjens, Jacob landbouwer. 

 

7 april 1924, akte nr. 3460 

Op verzoek van Dreessen, Jan landbouwer te Thorn wordt openbaar verkocht, 9 biggen en 2 

varkens. Opbrengst f. 313,--. Getuigen Sarton, Hubert zonder beroep en Sentjens, Jacob 

landbouwer. 

 

23 april 1924, akte nr. 3461 

Op verzoek van Stakenborg, Mathijs, Klein Heg landbouwer te Thorn wordt openbaar 

verkocht, huisraad, 1 koe en 1 kalfje. Opbrengst f. 463,55. Getuigen Sarton, Hubert zonder 

beroep en Sentjens, Jacob landbouwer. 

 

27 april 1924, akte nr. 3462 

Kamen aus dem, Johannes Petrus zonder beroep wonend te Roermond, weduwnaar van 

Riether, Maria Christina Hubertina kinderloos overleden, bruidegom aan een kant en Danis, 

Antoinette Wilhelmina zonder beroep wonend te Roermond, bruid aan de andere kant.  Zij 

verklaren hun huwelijk te willen voltrekken in de gemeenschap van winst en verlies, zoals dit 

door de wet geregeld is en beschrijving van ieders roerende goederen niet nodig te achten. 

Getuigen Ramakers, Hubert en Sentjens, Jacob, landbouwers. 

 

27 april 1924, akte nr. 3463 

Kamen aus dem, Johannes Petrus zonder beroep wonend te Roermond maakt testament. Ik 

herroep mijn vroegere testamenten. Ik geef en legateer het vruchtgebruik van mijn 

nalatenschap aan Danis, Antoinette Wilhelmina zonder beroep wonend te Roermond, onder 

bepaling dat bij haar overlijden dat vruchtgebruik bij opvolging zal verkregen worden door 

Danis, Maria Hubertina winkelierster wonend te Roermond, in beide gevallen met vrijstelling 

van de verplichting tot zekerheidsstelling. Getuigen Ramakers, Hubert en Sentjens, Jacob, 

landbouwers. 

 

27 april 1924, akte nr. 3464 

Danis, Antoinette Wilhelmina zonder beroep wonend te Roermond maakt testament. Ik 

herroep mijn vroegere testamenten. Ik geef en legateer het vruchtgebruik van mijn 

nalatenschap aan Kamen aus dem, Johannes Petrus zonder beroep wonend te Roermond, 

onder bepaling dat bij zijn overlijden dat vruchtgebruik bij opvolging verkregen zal worden 

door Danis, Maria Hubertina winkelierster wonend te Roermond, in beide gevallen met 


