
 

DRENTSCHE COURANT 

Vrijdag, den 3 November 1826 

 

Op zaturdag den 11 November aanstaande des morgens te 11 uren, zal, onder approbatie van H.H. 

Gedeputeerde Staten dezer provincie, door het Gemeente-Bestuur te Smilde, ten gemeentehuize publiek 

worden aanbesteed, het leggen van eene nieuwe houten-vloer, het maken van een doorschutting, benevens 

nieuwe tafels en stoelen en banken enz., in de Hoofdschool te Smilde, mitsgaders de reparatie aan gezegde 

school en de daaraan verbondende Onderwijzers-woning en schuur, alles met de leverantie van de benoodigde 
materialen, waarvan het bestek en de conditien van nu aan ten gemeentehuize ter lezing zullen liggen. 

Smilde, den 2 November 1826 

                                                                                                      Het Gemeente-Bestuur te Smilde, 

                                                                                                                                           C.W.E. KIJMMEL, LZ., 

                                                                                                               Van wege Hetzelve, 

                                                                                                                                                  E . JONKERS 

 

 
DRENTSCHE COURANT 

Vrijdag, den 17 November 1826 

 
Mijne geliefde echtgenoote, H. Manden, verloste heden avond, te vijf uren, zeer voorspoedig, van een zoon. 

 Smilde,                                                                                                                 H. DOORENBOS 

den 12 November 1826                                                                                              Predt. 

DRENTSCHE COURANT 

Dingsdag, den 21 November 1826 

 
Mr. M. Schukking, Notaris te Assen, zal ten verzoeke van Roelof Koops, te Haren, op den 25sten November 

aanstaande, bij inzate, en acht dagen later bij finale toewijzing, telkens des avonds te zes uur, in de Veenhoop 

te Smilde, aan de genoegbiedende verkoopen eene BEHUIZINGE, genaamd De Hoek, met groote tuin, 

groenland, toegemaakt en ontoegemaakte ondergrond, zeer geschikt tot een herberg of winkel, alles staande en 

gelegen aan de Witter-weg te Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

Vrijdag, den 22 December 1826 

 
Op zaturdag den 30sten December 1826, des morgens te 9 uren, ten huize van den kastelein H.C. 

Meijring, te Smilde, zal de ondergeteekende Notaris, ten verzoeke van de erven Hendrik Timmer, op 

bekomene autorisatie en in bijzijn van het Vredegeregt van het kanton Assen, overgaan tot de 
verkoop van: 

I. Een aanzienlijk BOERENHUIS met annexe TUIN, en de daarachter in een optrek gelegene 

kampen bouw-, groenland, veld en veen, op Hijker-Smilde, thans door de wed. Hendrik 

Timmer wordende bewoond. 
II. Een dito HUIS en annexe TUIN, mede aldaar gelegen. 

III. Een dito HUIS en TUIN, met een stuk groenland, staande en gelegen te Kloosterveen op 

de plaatse nr. 15, in het eerste blok, zuid-oostkant der Vaart. 
IV. ¼ Aandeel in VIER VEENPLAATSEN, in compagnie met L. Hoving, waarvan 2 zijn 

gelegen in het vierde blok op de Molenwijke, en de andere twee in het zesde blok, 

achter de zoogenaamde van Liers-wijke te Kloosterveen. 

V. Nog eenig VEEN met ONDERGROND, in het tweede en derde blok, te Kloosterveen. 
VI. Twee PRAAMSLEEPEN met ZEIL en TREIL, gelegen in de Wijke te Smilde, bij het huis 

van de wed. Timmer voornoemd. 

                                                                                                             M. SCHUKKING 
                                                                                                                    Notaris 

 


