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Enkel de korte inhoud van deze akten is bewaard gebleven !!! 

27 frimaire 8 (18 december 1799) – Akte 1: Verkoop van goederen    

De meerderjarige kinderen van Boeckmans Josephus en Sannen Theresia, in hun leven 

inwoners van Zammel, verkopen publiekelijk aan de meestbiedende meubelen en effecten. 

6 nivôse 8 (27 december 1799) – Akte 2: Verkoop van huis     

Verkoop van een huis, hof en 2 percelen land gelegen te Zammel door de meerderjarige 

kinderen van Boeckmans Josephus en Sannen Theresia, in hun leven inwoners van 

Zammel, aan Boeckmans Joannes Franciscus (inwoner van Westerlo). 

24 ventôse 8 (15 maart 1800) – Akte 3: Verhuur van huis      

Wuyts Franciscus verhuurd een huis en hof gelegen tot Westerlo aan Gaethofs 

Franciscus Sebastianus (secretaris van Westerlo). 

27 ventôse 8 (18 maart 1800) – Akte 4: Verkoop van goederen     

Van Looy Joannes Baptista (inwoner van Kasterlee) verkoopt te Kasterlee publiekelijk aan 

de meestbiedende verschilllende meubelen en effecten. 

2 floréal 8 (22 april 1800) – Akte 5: Verkoop van goederen      

De weduwe en de kinderen van wijlen Moymont Franciscus in zijn leven schrijnwerker te 

Tongerlo zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen verschillende meubelen en 

effecten. 

21 prairial 8 (10 juni 1800) – Akte 6: Verkoop van bos      

De erfgenamen van wijlen Van Meerbergen Martinus verkopen 2 percelen bos te 

Morkhoven aan Verdonck Joannes Baptista en zijn vrouw (inwoners van Morkhoven). 

1 thermidor 8 (20 juli 1800) – Akte 7: Verkoop van goederen     

De erfgenamen van Luyten Elisabeth (rentenierster te Tongerlo) verkopen publiekelijk aan 

de meestbiedende klederen en lijnwaad. 

4 fructidor 8 (22 augustus 1800) – Akte 8: Verkoop van land     

Van Hout Amandus weduwnaar van Laenen Joanna Catharina (inwoners van Olen) 

verkoopt een perceel land te Tongerlo gelegen aan Mols Joannes Baptista en zijn vrouw 

Geysen Maria Catharina (inwoners van Tongerlo). 

9 fructidor 8 (27 augustus 1800) – Akte 9: Procuratie      

Procuratie gedaan en gevraagd op rekwest van Vervlimmen Adrianus (inwoner van 

Hulshout) en geaccepteerd door Govaerts Joannes (ook inwoner van Hulshout) over een 

perceel land gelegen te Hulshout. 
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9 fructidor 8 (27 augustus 1800) – Akte 10: Donatie      

Donatie van een perceel land door Witvrouwen Petrus aan Vervlimmen Adrianus zijn 

schoonbroer en Faes Anna Catharina zijn schoonzuster beiden inwoners van Hulshout. 

 

 


