
Kostcontract. Heuvel van den, Christina, weduwe van Peeters, Mathijs aan een kant en Hürtz, 

Margaretha, weduwe van Peeters, Godfried aan de andere kant, beiden zonder beroep te  

Thorn. Zij zijn overeengekomen als volgt. De eerste zal betalen, zolang ze bij de tweede in de 

kost blijft, per dag f.0,75, te rekenen vanaf 8 januari 1923. Met goedvinden zal zij ook 

genieten, inwoning, vuur en licht en verpleging voor dit bedrag, zoals in hun stand betaamd. 

Mocht de eerste bedlegerig worden dan zal zij dagelijks betalen f. 1,-- voor kostgeld. 

Getuigen Dooren van, Jan schoenmaker en Drossart, Leonard boomkweker, beiden te Thorn. 

 

14 oktober 1924, akte nr. 3491 

Op verzoek van Smeets-Tonnaer, Jan landbouwer wonend te Vlierden wordt openbaar 

verkocht onroerende goederen, 

1. Gemeente Thorn, Kleine Steenberg, sectie B. nr. 681 bouwland, groot 18 aren, 80 ca. 

Toegewezen aan Vogels-Brentjens, Mathieu landbouwer te Wessem voor f. 455,--. 

2. Aldaar, sectie B. nr. 654-655 -656 en 657 hooiland en bouwland, samen groot 53 aren, 

50 ca. Toegewezen aan Vogels-Brentjens, Mathieu, die het koopt voor Vogels, Piet 

directeur van de boterfabriek te Heerlen, voor f. 1032,--. 

3. Gemeente Heel en Panheel, Savelveld, sectie D. nr. 317 bouwland, groot 53 aren, 95 

ca. Toegewezen aan Smeets-Vossen, Renier landbouwer te Wessem, voor f. 711,90. 

4. Rietkamp, sectie D. nr. 816 bouwland, groot 44 aren, 80 ca. Toegewezen aan Hoef 

van, Antoon landbouwer te Wessem voor f. 840,--.  

Getuigen Buggenum van, Jan en Bijlmakers, Willem, landbouwers te Wessem. 

 

27 oktober 1924, akte nr. 3492 

Op verzoek van Tonnaer, Joseph machinefabrikant te Thorn wordt openbaar verkocht in de 

herberg van Tonnaer, Jean, de weduwe te Thorn, huisraad en gereedschap. Opbrengst f. 

1113,25. Getuigen Sentjens, Jacob landbouwer en Sarton, Hubert zonder beroep. 

 

28 oktober 1924, akte nr. 3493 

Stakenborg, Catharine als dienstbode gewoond hebbend te Baarlo, thans te Thorn maakt 

testament. Ik herroep mijn vroegere testamenten. Ik stel en institueer tot mijn enige en 

algehele erfgenaam mijn broer Stakenborg, Peter, bij wie ik thans inwoon, onder verplichting 

om mij gedurende mijn leven te verzorgen en mij fatsoenlijk te doen begraven. Getuigen 

Heuvel van den, Lambert en Brouns, Wolter, landbouwers te Thorn. 

Overleden 30 oktober 1924. 

 

31 oktober 1924, akte nr. 3494 

Verstappen, Peter landbouwer wonend te Hunsel maakt testament. Ik herroep mijn vroegere 

testamenten. Ik stel en institueer tot mijn enige en algehele erfgenamen mijn broers 

Verstappen, Mathias, Verstappen, Jan en Verstappen, Aloijsius, gezamenlijk, te Hunsel 

wonend. Getuigen Sarton, Hubert zonder beroep en Dooren van, Jan schoenmaker. 

Overleden 14 december 1934. 

 

31 oktober 1924, akte nr. 3495 

Verstappen, Mathias landbouwer wonend te Hunsel maakt testament. Ik herroep mijn 

vroegere testamenten. Ik stel en institueer tot mijn enige en algehele erfgenamen mijn broers 

Verstappen, Peter, Verstappen, Jan en Verstappen, Aloijsius, gezamenlijk, te Hunsel wonend. 

Getuigen Sarton, Hubert zonder beroep en Dooren van, Jan schoenmaker. 

 

31 oktober 1924, akte nr. 3496 


