
 

14 juni 1833, akte nr. 11 

Parren, Jan landbouwer wonende te Thorn heeft verkocht aan Gielen, Godfried landbouwer 

wonende te Thorn een perceel bouwland te Thorn in de Esselerkamp, west naast  Linssen, 

Hendrik de weduwe, zuid de weg, noord de Rijdt en oost Rigano de weduwe, groot 24 roeden, 

86 ellen vierkant. Ver verkoper toebehorend als erfgoed. Verkoop voor 265 franken. Getuigen 

Ex, Pieter Jakob bakker en Grispen, Jan Hendrik winkelier. 

 

24 juni 1833, akte nr. 12 

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 

Catharinaweert. Totale opbrengst 1848 franken. Gedaan ten huize van Wouters, Mathijs 

tapper. Getuigen Hacken, Simon bakker en Dekkers, Caspar linnenwever, beiden wonende te 

Maaseik. 

 

16 juli 1833, akte nr. 13 

Classen, Magdalena dienstmaagd, ongehuwd wonende te Thorn heeft verkocht aan haar vader 

Classen, Winandus linnenwever, weduwnaar in eerste huwelijk van Rebos, Elisabeth, th 

gehuwd met Verkissen, Sibilla wonende te Thorn een onverdeelde helft van een huis net 

moestuin te Thorn op de Bogenstraat, zuid naast Staekenborg, Laurens, noord aan Grispen, 

Gerion, groot omtrent 7 roeden, 46 ellen vierkant. Toehorend aan de verkoopster als eninge 

erfgename van haar gemelde moeder, gekocht van Janssen, Gerard de erfgenamen bij 

openbare verkoop. Akte dd. 19 februari 1808. Borne van de, Martin notaris te Maaseik. 

Bezwaard met de helft van. 

1. een hoofdsom van 180 francs. Intrest 5 %. Tbv Ludwig, Jakob de erfgenamen, in 

leven rentenier. 

2. een hoofdsom van 50 francs tbv Cornelis, Willem de erfgenamen, in leven ontvanger. 

Intrest 4 %. 

3. een hoofdsom van 50 francs tbv. Zegers, Leonard de erfgenamen, in leven smid. 

Intrest 4 % 

4. een hoofdsom van 50 francs tbv de armen van Thorn. Intrest 4 %. 

Verkoop voor 100 francs boven de last. Getuigen Dehing, Willem dagloner en Motkée, 

Jozefus timmerman.   

 

17 juli 1833, akte nr. 14 

Kwitantie. Tulkens, Arnold landbouwer wonende te Weert in eigen naam en als voogd van 

Tulkens, Cornelia en Tulkens, Elizabeth, minderjarige kinderen van wijlen Tulkens, Hendrik, 

Houben, Joannes landbouwer wonende te Ophoven als universeel erfgenaam van zijn 

huisvrouw Tulkens, Johanna ingevolge testament 4 april 1823. Aandekerk, Lambert akkerman 

wonende te Hunsel zich sterk makend voor zijn vrouw Tulkens, Catharina, Ratingen van, 

Cornelis akkerman wonende te Baexem, zich sterk makend voor zijn moeder Tulkens, 

Elizabeth, weduwe van Ratingen van, Jakob, landbouwster te Baexem, zich eveneens sterk 

makend voor Tulkens, Anna Catharina in huwelijk met Christis, Jan landbouwers wonende te 

Kinrooi gem. Kessenich, alsook voor Tulkens, Micheel afwezig soldaat. Zij hebben 

ontvangen van Pouls, Willem landbouwer wonende te Thorn de som van 423 francs, ter 

voldoening van een kapitale som van f. 750,-- Maaseiker koers. Intrest 2 %. Verschuldig door 

Gijsen, Jacomina, weduwe van Pouls, Jan. Akte 20 juli 1822, Schoolmeesters, Jan Hendrik 

Frans notaris te Maaseik. Getuigen Ex, Peter Jakob bakker en Naus, Arnold rijksontvanger. 

 

 


