
 
DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 6 JANUARIJ 1829 

 Ten overstaan van Mr. A. Homan, Notaris te Assen, zullen op donderdag den 8sten Januarij 1829, 

des avonds te 5 uren, te Smilde, ten huize van S. Luxwolde, finaal bij palmslag worden verkocht een 

HUIS, bewoond door Harm Daling, en twee ARBEIDERS-WONINGEN, eenige LANDERIJEN, VEENEN 

en ONDER-GRONDEN, allen bij elkander gelegen te Smilde, toebehorende aan den Heer E. Tonckens 
aldaar, en vroeger door denzelven aangekocht van de erven wijlen den Heer J. Kniphorst, waarvan 

inzate op dingsdag den 30sten December 1828 heeft plaats gehad. 

Assen                                                                                                   A. HOMAN 
den 3 Januarij 1829                                                                              Notaris 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 23 JANUARIJ 1829 

 
De heer Mr. J.L. Homan te Vries en Comp. zijn voornemens, ten overstaan van den 

ondergeteekende Notaris te Assen, op dingsdag den 27sten dezer, des avonds te zes uren, ten huize 
van den kastelein S. Luxwolde, te Smilde, te laten veilen de navolgenden VEENEN en ONDER-

GRONDEN, te Smilde gelegen, als: 

Negen plaatsen Veen en Onder-grond, gelegen in het zesde Blok, en zeven Dito in het zevende 
Blok, beide aan de noordwest-zijde der Hoofdvaart; benevens vijf-en-twintig Plaatsen in het eerste 

Blok, en elf Dito in het vierde Blok, zuidoostkant der Hoofdvaart. 

Zullende de finale toewijzing nader worden bekend gemaakt. 

                                                                                                                                        M. SCHUKKING 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 3 FEBRUARIJ 1829 

 
De VEENEN en ONDER-GRONDEN, te Smilde, namens den heer en Mr. J.L. Homan te Vries en 

consorten, op den 27sten Januarij 1829 ingezet, zullen op maandag den 9den Februarij 1829, des 

avonds te zes uur, ten huize van Sipke Luxwolde, te Smilde, aan de genoegbiedenden, ten overstaan 

van den ondergeteekende Notaris, worden verkocht. 
                                                                                                                                       M. SCHUKKING 

                                                                                                                Notaris 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 17 FEBRUARIJ 1829 

 
De erven A. H. Nijsingh en Comp. zijn voornemens, ten overstaan van den Notaris Mr. M. 

Schukking te Assen, en in bijzijn van het Vredegeregt van het kanton Assen, op vrijdag den 20sten 
Februarij 1829, des morgens te tien uren, ten huize van de kastelein S. Luxwolde, te Smilde, aan de 

genoegbiedenden finaal te verkoopen de navolgende VEENEN en ONDER-GRONDEN, gelegen aan de 

noord-westkant der Hoofdvaart te Smilde, als: 
1. Het Boven-Veen en Onder-Grond van de plaats nr. 4, in het tweede Blok, met de daaropstaande 

BEHUIZING. 

2. Het Boven-Veen en Onder-Grond van de plaats nr. 7, in het tweede blok, met de daaropstaande 

BEHUIZING. 
3. Het Boven-Veen en Onder-Grond van de plaats nr. 21, in het eerste blok. 

4. Zeven Veen-plaatsen met de Onder-Gronden, zijnde de plaatsen nr. 51 tot en met nr. 57 in het 

eerste blok; alsmede de plaats Veen- en Onder-Grond nr. 21, in het tweede blok; benevens TWEE 

HUIZEN, staande op de plaats nr. 14, in het eerste blok, en een OPENE PRAAM, met zijn toebehooren, 

liggende thans in de Hoofdvaart te Smilde, bij het derde Hoofd-Diep. 

                                                                                                                                                M. SCHUKKING 


