
9 november 1832, akte nr. 49 

Volmacht door Philippy, Jeanne, weduwe van Biddelot, Christiaan en Joosten, Maria beiden 

wonende te Wessem op Joosten, Anton te Wessem om te verkopen. (volgens repertorium). 

 

1 december 1832, akte nr. 50 

Indenkleef, Leonard landbouwer wonende te Thorn heeft verkocht aan Wolters, Andres 

winkelier wonende te Thorn een perceel bouwland te Ittervoort genaamd Van Kleefshoef, 

zuid naast Indenkleef, Gelis, oost Bertels, Joannes, noord de Borggraaf en west Stakenborg, 

Herman, groot 19 roeden, 58 ellen vierkant. Toebehorend aan de verkoper als erfgoed. 

Verkoop voor f. 56,70. Getuigen Ex, Pieter Jakob en Grispen, Jan Hendrik. 

 

6 december 1832, akte nr. 51 

Op verzoek van Suchtelen van, Barbara Cornelia, weduwe van Nogarede, Hendrik Ludowik, 

rentenierster wonende te Thorn zal openbaar verkocht worden enige op stam staande canada’s 
populieren, plaanbomen en anderen op het goed Groenenberg te Thorn. Totale opbrengst f. 

124,40. Getuigen Vossen, Matheus en Geelen,Godfried.  

Bijlage de afrekening van de notaris. 

 

8 december 1832, akte nr. 52 

Linssen, Helena dienstmeid, ongehuwd wonende te Roermond heeft verkocht aan Corbeij, Jan 

winkelier wonende te Thorn een perceel bouwland te Thorn aan Sint Annakapelke, zuid naast 

Rubens, Jozef, noord Keunen, Paulus, west de armen van Thorn en oost de weg naar de kapel 

van Lorette, groot 13 roeden, 47 ellen vierkant. De verkoopster toebehorend als erfgoed. 

Verkoop voor f. 110,--. Getuigen, Grispen Jan Hendrik en Ex, Pieter Jakob. 

 

11 december 1832, akte nr. 53 

Op verzoek van Titeux, Alexander Jozef logementhouder, Titeux, Jan Jozef boekdrukker 

wonende te Maaseik, Titeux, Maria Jozefina bijgestaan en bevoegd door haar echtgenoot 

Brilouette, Felix hoofdambtenaar der in-en uitgaande rechten en accijnzen wonende te 

Susteren en Titeux, Josefina bijgestaan en bevoegd door haar echtgenoot Vrenken, Frans 

koopman wonende te Maaseik. Erfgenamen van Joosten, Gertrudis, weduwe van Titeux, 

Pieter Frans Jozef, hun moeder. Zij gaan over tot openbare verkoop van onroerende goederen 

te Kessenich. 

1. een perceel hooiland genaamd de Vuilbeemden, west naast de erven van Linssen, 

Hendrik, oost Zanden van der, Jakob en noord de beek, groot 92 roeden, 40 ellen 

vierkant. Toegewezen aan Joosten, Mathijs akkerman te Kessenich voor f. 491,15. 

2. een perceel hooiland genaamd de Vuilbeemden, zuid naast de beek, noord en oost de 

erven van Waas de, Frans, groot 58 roeden, 20 ellen vierkant. Toegewezen aan Deben, 

Renier akkerman voor f. 251,--. 

3. een perceel akkerland genaamd op de Coul, west naast Rijns, Maria Anna, zuid de 

gemeenteweg, oost de erven van Waas de, Frans, noord Geneijgen van, Theodoor, 

groot 2 bunder, 20 roeden, 90 ellen vierkant. Toegewezen aan Brilouette, Felix en zijn 

echtgenote, medeverkopers  voor ¼ deel, voor f. 1868,40. 

4. een perceel akkerland op de Dom, oost naast Simon, de heer, noord de erven van 

Lales, Mathijs, west Geneijgen van, Jan, zuid Geneijgen van, Theodoor, uitschietend 

op de weg, groot 1 bunder, 5 roeden, 66 ellen vierkant. Toegewezen aan Brilouette, 

Felix en zijn echtgenote voor f. 1045,40. 

5. een perceel akkerland in de Ohé, aan de Steenkuil, noord naast Simon, de heer, zuid de 

erven van Waas de, Frans, oost en west Linssen, Hendrik de weduwe, groot 1 bunder, 


