
1 januari 1925, akte nr. 3506 

Maandstaat testamentenregister december 1924. (volgens repertorium) 

 

10 jauari 1925, akte nr. 3507 

Volmacht door Iersel van, Willem Adriaan Joseph r.k. priester in het Sint Josephgesticht te 

Heel. (volgens repertorium) 

 

27 januari 1925, akte nr. 3508 

Op verzoek van Tegels, Johannes Hubertus landbouwer wonend te Geistingen-België wordt 

openbaar verkocht te Neeritter in de herberg van Coenen, Jan aldaar, dennen staand in de 

dennenbosjes  te Neeritter, heide aan Tulkens, groot ca 50 aren. Toegewezen aan Vilrokx, Jan 

houtkoopman te Haelen voor f. 715,--. Getuigen Coumans, Henri veldwachter en Coenen, Jan 

herbergier. 

 

30 januari 1925, akte nr. 3509 

Coelen, Frans landbouwer wonend te Neeritter, gehuwd met Heven, ook genaamd Hezer, 

Petronella, maakt testament. Ik herroep mijn vroegere testamenten. Ik geef en legateer aan 

mijn zoon Coelen, Peter landbouwer te Neeritter, bij mij inwonend, de bij mijn overlijden te 

velde staande vruchten en gewassen of in de schuur of op zolder voorhanden, alsook het 

aanwezige vee. Het kapitaal groot f. 200,-- verschuldigd aan Keukelaere de, de weduwe is 

door mijn zoon afbetaald en moet uit de nalatenschap van mij en mijn vrouw aan hem 

terugbetaald worden. De legataris is verplicht mij en mijn vrouw levenslang te verzorgen en 

verplegen, zoals in onze stand gebruikelijk is. Ik benoem hem als executeur-testamentair, met 

macht om mijn nalatenschap in bezit te nemen. Getuigen Sarton, Hubert zonder beroep en 

Sentjens, Jacob landbouwer, beiden te Thorn. 

Overleden 28 mei 1929. 

 

30 januari 1925, akte nr. 3510 

Royement door Sarton, Hubert zonder beroep te Thorn, (volgens repertorium) 

 

1 februari 1925, akte nr. 3511 

Maandstaat testamentenregister januari 1925. (volgens repertorium) 

 

1 februari 1925, akte nr. 3512 

Crediethypotheek. Tubee, Jean arbeider wonend te Thorn verklaart ten behoeve van de 

medeverschenen Crasborn, Christiaan hotelhouder te Thorn deze crediethypotheek te stellen. 

Tot zekerheid voor de door schuldeiser aan schuldenaar verleende borgtochten van hem te 

vorderen heeft , recht van hypotheek te verlenen tot een bedraqg van f. 450,--, op de volgende 

goederen, reeds belast met f. 850,--. Gemeente Thorn, sectie A. nr. 2186 en 2291 huis, tuin en 

bouwland, samen groot 14 aren, 85 ca. Getuigen Joris, Peter landbouwer te  Wessem en 

Sentjens, Jacob landbouwer te Thorn. 

 

9 februari 1925, akte nr. 3513 

Op verzoek van Tijssen, Alphons oud burgemeester te Wessem wordt openbaar verkocht  te 

Wessem aan de Markt,  huisraad, hout etc. Opbrengst f. 190,65. Getuigen Stakenborg, Peter 

en Heuvel van den, Lambert, landbouwers te Thorn. 

 

9 februari 1925, akte nr. 3514 

Op verzoek van Tijssen, Mathijs Joseph Alphons Hubertus oud burgemeester van Wessem, 

als lasthebber van Hilkens, Maria Elisabeth hoofdonderwijzeres te ’s Hertogenbosch, wordt 


