
 

8 september 1832, akte nr. 43 

Keijers, Gertrude bijgestaan en bevoegd door haar echtgenoot Gielissen, Nikolaas beiden 

landbouwers wonende te Kinrooi gemeente Kessenich hebben verkocht aan Joosten, Joanna 

dienstmeid wonende te Luik, voor wie aanwezig Hermans, Pieter landbouwer wonende te 

Kessenich een perceel bouwland te Kessenich genaamd Boterstoksveld, oost naast de erven 

van Leurs, Renier, west de weg, zuid en noord de koopster, groot 33 roeden, 98 ellen. 

Toebehorende aan de verkoopster als erfgoed. Verkoop voor f. 100,--. Getuigen Grispen, Jan 

Hendrik en Ex, Pieter Jakob bakker. 

 

15 september 1832, akte nr. 44 

Rutten, Franciscus grondeigenaar en landbouwer en zijn echtgenote Janssens. Ludowika, 

bevoegd wonende te Kessenich hebben verklaard gezamenlijk te schenken aan hun zoon 

Rutten, Jan Hendrik theologant, thans wonende te Luik een lijfrente van f. 112,-- jaarlijks. 

Beginnende 1 januari 1834. Tot verzekering is veronderpand. 

1. een stuk bouwland te Kessenich in het Kessenicherveld, genaamd de Heuvelterkamp, 

oost naast Koolen, Pieter, west Brouns, Gerardus, zuid de Nieuwenhof en noord 

Hermans, Joannes, groot 1 bunder, 62 roeden, 61 ellen vierkant. 

2. een stuk bouwland in voornoemd veld, genaamd het Hoogveld, oost naast Hermans, 

Joannes, west Sniekers, Renier de erfgenamen, uitschietend op de Lakerweg en op de 

weg naar het Heijgat, groot 82 roeden, 88 ellen vierkant. Toebehorend aan Janssens, 

Ludowika als erfgoed. 

3. een stuk bouwland in de Kessenicherohé genaamd de Maasbaamd, oost naast Simon, 

de heer, uitschietend met een hoofd op de Oude Beek, het ander op de Voorderkamp 

en op de erven van Dirks, Martinus, groot 65 roeden, 89 ellen vierkant 

Geschatte waarde f.2240,--, door Lamberigts, Martinus en Sanden van der, Jakobus geschat. 

Getuigen Dirks, Martinus en Koolen, Theodorus beiden landbouwers. 

  

4 oktober 1832, akte nr. 45 

Op verzoek van Houben, Franciscus landbouwer wonende te Kessenich zal openbaar verkocht 

worden op de Koolengriend een aantal wilgenbomen op stam. Totale opbrengst f. 313,--. 

Getuigen Bormans, Andries en Donders, Herman. 

Bijlage de afrekening van de notaris. 

 

25 oktober 1832, akte nr. 46 

Ontlasting door Joosten, Gabriel te Thorn aan Moers, Hendrik Everard notaris te Thorn voor 

de som van f. 158,15, de prijs van een meubelverkoop dd. 1 juni 1832. 

 

26 oktober 1832, akte nr. 47 

Smits, Jan Hendrik grondeigenaar en landbouwer wonende te Ittervoort heeft verkocht aan 

Colen, Hendrik landbouwer wonende te Neeritter een perceel bouwland te Ittervoort op de 

Grote Zand, noord naast Donders, Renier de erfgenamen, oost de straat naar Hunsel, zuid 

Bongaerts, Michel en west Donders, Renier de erfgenamen, groot 92 vierkante roeden, 32 

ellen. De verkoper toebehorend als erfgoed. Verkoop voor f. 150,--. Getuigen Grispen, Jan 

Hendrik en Tonnaer, Frans. 

 

27 oktober 1832, akte nr. 48 

Ontlasting door Bonnam de Rijckholt de, Adolf wonende te Grathem aan Moers, Hendrik 

Everard voor de som van f. 176,60, de prijs van verkoop bomen dd. 7 december 1831. 

 


