
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 29 JANUARIJ 1828 

 
De Veen-Compagnie op de Smilde, van Mr. S. Gratama, C.W.E. Kijmmell etc., gedenkt, in 

kleine percelen van om de vijfhonderd roeden en op lange betalings-termijnen, publiek aan 

de meestbiedende, geheel of gedeeltelijk, te verkoopen de twee nu geheel  BESNEDEN VEEN-

PLAATSEN, gelegen op de Smilde, tusschen de Meesters- en Grietmans-wijken, zijnde nos. 

20 en 21, namelijk alleen het Boven-veen, zonder Onder-grond. 

Van deze verkooping zal, ten overstaan van den Notaris Mr. A. Homan, op de gewone wijze 

met hoog- en strijkgeld, de inzetting worden gehouden op vrijdag den 8 en de palmslag op 

vrijdag den 15 Februarij 1828, telkens des avonds te 6 ure, in het logement de Veenhoop, op 

de Smilde. 

-Op vrijdag den 8 Februarij voormeld zullen, door de zelfde Compagnie, ook aan de 

meestbiedende worden verkocht de 50 dagwerken beste zwarte en om de 60 dagwerken 

nieuwe graauwe TURF, op de gezegde veenplaatsen te velde staande; zullende deze Turf 

eerst worden geveild op het veld, ’s morgens 10 uur te beginnen en vervolgens worden 

verkocht des avonds te 5 ure, in genoemd logement. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 5 AUGUSTUS 1828 

 
Heden verloste voorspoedig van eenen welgeschapen Zoon, J. Bootsman, geliefde 

Echtgenoote van 

                                                                                                      A. van Tonderen 

Smilde,                                                                                   fungd. Inspecteur van het 

den 30 Julij 1828                                                           Kadaster in de provincie Drenthe 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 5 SEPTEMBER 1828 

 
Men is voornemens, na bekomene authorisatie, door den ondergeteekende Notaris, in bijzijn 

van het Vredegeregt van het kanton Assen, den 13den September 1828, des morgens te 9 

uren, ten woonhuize van Sipke Luxwolde te Smilde, aan de genoegbiedende te verkoopen: 

een jaarlijksche geldpacht ad f.2-50 cents, gevestigd op het huis  van nu wijlen Christiaan 

de Groot te Smilde, benevens een veenplaats en ondergrond, met daarop staande 

behuizingen, alles staande en gelegen te Smilde, aan de noordwest-kant van de hoofdvaart 

zijnde de plaats no. 10, door den heer Wolf en consorten uit de nalatenschap van mevrouw 

Rebenscheijdt, te Smilde overleden, aangeërfd. 

                                                                                                                                       M. SCHUKKING 

                                                                                                                  Notaris 


