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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 DECEMBER 1863 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 14 December a.s., des avonds te 6 uur, in 

het Logement de Veenhoop bij J. H. WIND aldaar, in het openbaar veilen: 

Ten verzoeke van de Wed. EISE Js. DE VRIES en Kinderen: 

Eene opstrekkende plaats BOUW- en WEILAND en HEIDEVELD, met de daarop staande twee HUIZEN, 
nabij de Leembrug Z.O.zijde der hoofdvaart te Smilde, groot p.m. 8 bunders. 

Ten verzoeke van ALBERT DE BOER: 

Een WOONHUIS en SCHUUR en bijgelegen TUIN, op den hoek der Timmerswijk te Hijkersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 DECEMBER 1863 
 
+ Smilde, 29 Nov. Gisteren avond, omstreeks zeven uur, is de koorn- en pelmolen te Hoogersmilde 

eene prooi der vlammen geworden. De oorzaak van den brand is onbekend. Gelukkig dat de wind in ’t 

oosten was, daardoor bleven de nabijzijnde huizen buiten gevaar. Er is nog al veel koren en meel 

mede verbrand. De molen was tegen brandschade verzekerd, doch naar wij vernemen, niet zoo hoog, 

of de brand is schadelijk voor den eigenaar. 

KERK- EN SCHOOLNIEUWS 

+ Hoogersmilde, 30 Nov. Gisteren werd onze nieuwe leeraar alhier in zijn dienstwerk bevestigd door 
professor Metzlar van Deventer. De bevestiger sprak eene rijke leerrede uit en had tot tekst: Hand. 20 

vers 84. Des nademiddags aanvaardde de bevestigde zijne dienst, houdende eene schoone leerrede, 

waarin de tekst was: 11 Cor. 1 vers 24. 

TE HUUR EN TE KOOP, 

tegen 1 Mei e.k.: een goed betimmerd HUIS, geschikt voor boerderij en affaire, met pl.m. 3 bunders 

annexe GROND, waarvan ongeveer ⅓ ontgonnen, staande en gelegen te Kloosterveen, nabij de 

Norgervaart, kunnende in cas van verkoop de helft der koopschat over hetzelve verblijven. Te 

bevragen bij J. HAAK te Assen en A. BOXMA, Veenbaas te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 DECEMBER 1863 
 
Op Donderdag 17 December, des avonds 6 uur, in het logement van JOHANNES WIND te Smilde, 

zullen publiek worden verkocht: 
1

e
. De ONROERENDE GOEDEREN, nagelaten door wijlen den Heer JAN TEUNIS BOERHUIS, bestaande in 

3 ARBEIDERSWONINGEN met ERF en TUINEN, drie perceelen BOUWLAND, WEILAND, VEEN en 

HEIDEGRONDEN, groot te zamen ongeveer 10 Bunders, toebehoorende aan H.R. STRIJK. 
Vooraf zal te 5 uur ZITDAG worden gehouden tot ontvangst van aan de Erven BOERHUIS 

verschuldigde gelden en mijnpenningen. 

        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN 

          notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 DECEMBER 1863 
 
Zaturdag 12 Dec. e.k., ’s namiddags te 3 uur; bij J.H. WIND te Smilde, 

verkooping van 

50 loopvarkens. 

ZWOLSCH RAS, ten overstaan van 
         A.J.C. TELLEGEN 

          Notaris 


