
Op verzoek van Joosten, Gabriel rentenier wonende te Thorn zal openbaar verkocht worden 

huismeubelen. Totale opbrengst f. 158,15. Getuigen Bormans, Andries timmerman en 

Krugten van, Pieter slachter. 

 

11 juni 1832, akte nr. 36 

Huwelijkstoestemming door Colen, Maria Catharina, weduwe van Bertjens, Jan Mathijs 

wonende te Oler gemeente Grathem aan haar zoon Bertjens, Lambert te Sint Janssteen. 

(volgens repertorium). 

 

18 juni 1832, akte nr. 37 

Op verzoek van Magnée, Ernestine, weduwe van Magnée, Simon, rentenierster wonende te 

Maaseik zal openbaar verkocht worden voor- en nagras staand te Maaseik op de Catharina 

Weert. Totale opbrengst f. 525,--. 

Getuigen Wouters, Mathijs herbergier en Deckers, Kaspar linnenverver. 

Bijlage de afrekening van de notaris. 

 

6 juli 1832, akte nr. 38 

Landrain, Melchior hoefsmid wonende te Thienes, in eigen naam en als gevolmachtigde van 

Jamar, Eugenia Maria, bijgestaan en bevoegd door haar echtgenoot Perichon, Carolus 

Jozephus boekverkoper, Jamar, Catharina bijgestaan en bevoegd door haar echtgenoot Coster 

de, Constantinus Victor kamerdienaar, Jamar, Franciscus Josephus kleermaker allen wonende 

te Brussel, Landrain, Martinus Josephus hoefsmid wonende te Namen hebben gecedeerd en 

overgedragen aan Bongaerts, Carolus zaakwaarnemer wonende te Roermond en diens zwager 

Naus, Arnold Hubert rijksontvanger wonende te Thorn 

1. een onverdeelde som van f. 1096,20 tlv. de gemeente Wessem. Ontrest 5 %. Akte 15 

oktober 1795. Overgenomen door burgemeester en schepenen van  Bidlot, Gertrudis 

de erfgenamen. 

2. f. 472,50 in een onverdeelde hoofdsom van f. 1964,02 tlv. de gemeente Pol en 

Panheel. Intrest 5 %. Akte 25 november 1794. 

De achterstallige intresten der verkochte kapitalen zijn ook in deze verkoop begrepen. 

Verkoop voor f. 800,--. Grispen, Jan Hendrik winkelier en Tonnaer, Frans hoefsmid. 

Bijlage de volmacht. 

 

8 augustus 1832, akte nr. 39 

Keijaerts, Joanna Maria bijgestaan en bevoegd door haar echtgenoot Grispen, Jan Mathijs 

molenaar wonende te Ittervoort, heeft verklaard te schenken aan de kerkfabriek van Ittervoort 

een perceel bouwland te Ittervoort in het Ittervoorterveld aan de Eikenboom, naast Bongers, 

Michel en Grispen, Jan Mathijs, groot 30 roeden, 36 ellen vierkant. Toebehorend aan de 

schenkster als enige erfgenaam van haar vader Keijaerts, Gerardus, die de eigendom 

verkregen had van zijn broer Keijaerts, Godefridus . Akte 26 februari 1831, Schoolmeesters, 

Jan Hendrik Frans notaris te Maaseik. Met last om een eeuwigdurende jaargetijde te 

celebreren in de kerk van Ittervoort voor de zielerust van wijlen Keijaerts, Godfridus in leven 

burgemeester van Ittervoort. Getuigen Tonnaer, Frans smid en Ex, Pieter Jakob bakker. 

 

8 augustus 1832, akte nr. 40 

Ras, Sophie Elizabeth, weduwe in eerste huwelijk van Dehing, Mathijs, nu bijgestaan en 

bevoegd door haar echtgenoot Graus, Frans landbouwer wonende te Stevensweert gaat over 

tot openbare verkoop. 


