Notaris Henri Everard Moers Thorn 1815-1833
27 juni 1815, akte nr. 1
Op verzoek van Joosten, Gabriel koopman won. te Thorn zal publiek verkocht worden
huisraad etc. Totale opbrengst 749 franken, 80 centimes. Gedaan in het huis van Schmaesen,
de heer koopman te Kaldenkirchen. Getuigen Bormans, Andreas schrijnewerker en Swinnen,
Josephus zonder beroep.
4 juli 1815, akte nr. 2
Nijskens, Caspar akkerman won. te Hunsel verklaart schuldig te zijn aan Janssen, Arnoldus
akkerman won. te Thorn wegens een geleverd paard de som van 237 franken, 80 centimes. Te
betalen in 2 termijnen tw. 30 nov. 1816 de helft en de rest 30 nov. 1817. Tot verzekering is
veronderpand een stuk akkerland te Ittervoort, groot 23 aren, 30 ca. Regenoten Stakenborg,
Herman en Meuwissen, Jacobus. Getuigen Paulussen, Gerard zonder beroep en Bormans,
Andreas timmerman.
4 juli 1815, akte nr. 3
Op verzoek van Cox, Simonis molenaar won. te Echt en Stuijns, Paulus mandenmaker en zijn
huisvrouw Cox, Christina bevoegd, won. te Stokhem zal publiek verkocht worden.
1. een houtwas te Thorn in Vuijlbemden. Regenoten Verlaek, Peter en Ruijten, Lambert.
Uitschietende op de straat en Corstjens, Andries, groot 65 aren, 12 ca. Toegewezen
aan Ruijten, Lambert akkerman te Thorn voor 250 franken. (ondertekent met Reuten)
2. een houtwas te Thorn in de Vuijlbemden, Regenoten Donders, Theodorus en
Raemakers, pastoor, Montforts, Ernest en Rubens, de heer, groot groot omtrent 5 aren,
72 ca. Toegewezen aan gemelde Ruijten, Lambert voor 50 franken.
3. een stuk half akkerland half houtwas te Ittervoort aan de Krepperheijde. Regenoten
Montforts, Ernest en Cornelis, Egidius. Uitschietende aan beide zijden op de straat.
Groot 121 aren 20 ca. Toegewezen aan Schaeken, Arnold akkerman won. te Thorn
voor 555 franken.
Gedaan ten huize van Boel van de, Antonius. Getuigen Meijer, Franciscus Ludovicus
rentenier en Boel van de, Antonius herbergier.
6 juli 1815, akte nr. 4
Paulussen, Gerard zonder beroep won. te Thorn heeft verkocht aan Keunen, Joannes
herbergier won. te Thorn een zijmuur blijvende staan achter een looihuis te Thorn achter de
moeshof van de verkoper. Uitschietende op de beek en op de moeshof van de aankoper. Met
voorwaarden. Voor 20 franken. Getuigen Bormans, Andreas en Parren, Peter zoon, akkerman.
8 juli 1815, akte nr. 5
Parren, Franciscus akkerman en zijn huisvrouw Deleur, Elisabeth bevoegd won. te Thorn
verklaren schuldig te zijn aan Meuffels, Gerardus Constantinus employé op de brievenpost te
Antwerpen 3 jaar huishuur, vervallende 1 oktober van een huis te Thorn op de Bogenstraat,
toebehorende aan Meuffels, de som van 275 franken, 50 centimes. Tot voldoening leveren zij
aan Meuffels een perceel akkerland te Thorn op Steppersbos. Regenoten Snijkers, Theodorus
en Geurts, Caitanus, groot 16 aren, 6 ca. belast met 29 ltr, 10 centiliter rogge tvv de
parochiekerk van Thorn. Waarde boven de last 200 franken. Intrest 4 %. Nog te betalen 82
francs, 20 centimes binnen 4 maanden aan de Armenontvanger van Maaseik, dat door
gemelde Meuffels zal betalen aan de armen van Thorn wegens vervallen intrest van een som

