
Opkeng, Agnes, weduwe van Gansser,  Joannes zonder beroep wonend bij haar schoonzoon 

Winkel van de, Lambertus verver om onenigeheden te voorkomen heeft bij deze verklaart dat 

een glazeren kast, 2 koperen weegschalen, 1 koperen mortier, 1 zilveren tabaksdoos, een 

ronde tafel en 2 zilveren zakuren, in bewaring bij haar zoon Gansser, Egidius verver won. te 

Heythuysen en haar in eigendom toebehoren samen met haar andere roerende goederen in 

gelijke porties tussen kaar kinderen verdeeld moeten worden. Getuigen Nederdael, Joannes 

bakker en Denier, Joannes muzikant. 

 

23 april 1816, akte nr. 48 

Heythuysen, Wilhelmus akkerman en zijn huisvrouw Joosten, Maria Joanna bevoegd, won. te 

Maasbracht hebben verkocht aan Keijaerts, Godefridus ongehuwd, schrijnewerker won. te 

Ittervoort een stuk akkerland te Thorn in de Meers genaamd. Regenoten Joosten, Peter 

Gerardus en Indencleef, de erfgenamen. Uitschietende op de Meersstraat, groot omtrent 17 

aren, 60 ca.  Voor 160 franken. Voortkomend als ouderlijk erfgoed van Joosten, Maria 

Joanna. Getuigen Keunen, Joannes schoenmaker en Nuchelmans, Renerus kaarsenmaker. 

 

23 april 1816, akte nr. 49 

Op verzoek van Parren, Elisabeth, weduwe van Haus, Christiaan, akkervrouw won. te Thorn 

zal publiek verkocht worden huisraad, landbouwgereedschap, aardappelen, 1 varken, 3 

koeien, 3 runderen, 1 veulen, haver, rogge, hooi, gras stro etc. Totale opbrengst 1059 franken, 

60 centimes. Getuigen Corbeij, Joannes en Parren, Ernestus.  

Bijlage de verklaring van Wolfhagen, Lambertus won. te Thorn als voogd over de 

minderjarige kinderen van wijlen Haus, Christiaan dat hij het geld ontvangen heeft van de 

notaris. 6 maart 1818. 

 

24 april 1816, akte nr. 50 

Nieuwe titel. Dirix, Catharine landbouwster won. te Neeritter vernieuwt de erfpacht op een 

stuk akkerland te Ittervoort, 21 aren, 40 ca. Regenoot Lodewig, de heer, uitschietend op de 

Riet, afkomstig van Bracus?, Theodorus Getuigen Deijaert, Joseph en Vanderdonck, Henricus 

Jacobus beiden won. te Maaseik. 

 

25 april 1816, akte nr. 51 

Oproot, Mathijs akkerman won. te Heythuysen, vruchtgebruiker zich sterk makend voor zijn 

meerderjarige en minderjarige kinderen Oproot, Petronella, Oproot, Anna Maria, Oproot, 

Gertruda, Oproot, Aldegonde en Oproot, Theodorus akkerlieden, aleen won. te Heythuysen, 

als eigenaars voor de helft. 

Stappers, Joannes akkerman won. te Heythuysen zich sterk makend voor zijn meerdere 

erfgenamen, eigenaars, voor de andere helft.  

Zij hebben verkocht aan Deben, Petrus Joannes akkerman won. te Haler gem. Ittervoort, de 

helft van een pachthof genaamd Martensgoed met schuur, stalling, moeshof, met bijbehorende 

landerijen eb houtwassen gelegen om de gemeente Hunsel, groot 3 ha. 41 aren en een 

elsenboske genaamd Meertensboske gem. Ophoven, groot omtrent 11 aren en een beemt 

onder Weerth genaamd Broekbamt. Regenoten Hoeventerhoff en het Broek, groot omtrent 88 

aren. Deze helft is geheel groot 4 ha. 40 aren. Voor 772 franken, 34 centimes, makend 133 1/3 

Franse cronen. Getuigen Paulussen, Gerardus en Linssen, Cornelis kleernaker. 

 

25 april 1816, akte nr. 52 

Nieuwe titel. Zeegers, Maria rentenierster, ongehuwd won. te Thorn, erfgename van Tackoen, 

Anna rentenierster, overleden te Thorn vernieuwt de titel van een erfpacht van 34 ltr. 92 cl. na 

1 jaar  40 ltr. 74 cl. rogge daarna 20 ltr. 80 cl. tbv de staat. Op een stuk akkerland te Thorn 


