Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: De Kerkenhof te Velden

5

27 februari 1932 EIKENBOOMEN TE VELDEN.
Notaris Joosten te Venlo, zal op Dinsdag 8 Maart 1932, nam. 4 uur, in het café van
den Heer G. Verbeek te Velden, ten verzoeke van het R.K. Kerkbestuur te Velden,
publiek verkopen: 37 zware en gave eikenboomen, staande in de weide aan den
Kuilsenberg, bij den Kerkenhof en op den Smitselt aan den weg naar Genooi.
Aanwijzing doet de heer Jac. Nielissen, Kerkenhof, Velden.
22 februari 1933 Wegens teleurstelling zoo spoedig mogelijk gevraagd een
dienstmeisje van 14—16 j., ook genegen om melken te leeren bij Jac. Nelissen,
Velden, Velgert 260
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26 juli 1934 Wordt gevraagd voor terstond een meisje van 14—17 jaar voor alle
boerenwerk. J. Nilissen, Kerkenhof, Velden, Velgert 260.
3249
------------------------------------------------------------------------------------23 september 1953 Te koop een boerderijtje te Velden, gelegen op de Velgert, groot
circa 3 hectaren, 79 aren, 22 centiaren, waaronder uitstekende tuiniers- en kasgrond,
alles binnenkort te aanvaarden. Adres: Jac. Nelissen-Akkermans, Velden Velgert C 267.
26 september 1953 WEGENS EMIGRATIE
Openbare verkoop van inboedel, landbouwinventaris en levende have TE VELDEN
H. M. J. VERHEGGEN, NOTARIS TE VENLO
zal op Dinsdag 6 October 1953, nam. 2 uur, ten verzoeke en ten huize van de heer Jac.
Nielissen te Velden, Velgert C 267, publiek 5. contant verkopen:
A. inboedelsgoederen, als: eiken buffetkast, kast, massief eikenhouten tafel,
keukentafel, stoelen, canapé, fauteuil, antieke kist, zwart geëmailleerd fornuis,
petroleumcomfoor, trapnaaimachine merk "Singer", hangklok, kapstokken, spiegel,
porcelein, glasen aardewerk, potten, pannen, ketels en verder keukengerief, dames- en
herenrijwiel, gieter, ledikanten met toebehoren, kleerkasten, nachtkastjes,
wastafels, commode, etc.
B. landbouwinventaris, als: slagkar, wendelploeg, ijz. eggen, maaimachine,
graanmaalmolen, varkensmolen, voerketel, klein akkergereedschap, paardentuig,
kruiwagen, ladders, slijpsteen, bascule, melkbussen, weide-afrastering-apparaat,
petroleumvergassers, stallampen, weidepomp, vleeskuip, kunstmoeder, aardappelkistjes,
partij hooi en stro, staken, brandhout, hooiruiters, te velde staande bieten en maïs.
C. levende have, als: 5-jarig zwaar luxe paard, vaars, pink, ongeveer 160 kippen en
180 pullen, en alles wat verder te koop zal worden aangeboden.
16 oktober 1954
Velden.

Prima consumptie aardappelen te koop. Jac. Lenders, Vilgert C 267,

