
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 23 JANUARIJ 1846 
 
Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal, ten gevolge bekomen autorisatie, ten verzoeke van 

Jan Lucas Wolters, te Smilde, ten huize van Johannes Wind aldaar, op vrijdag den 30 Januarij 

aanstaande, des avonds te 6 uren, publiek verkoopen: 

1
e
 Eene VEENPLAATS met den ONDERGROND, gelegen in het 5

de
 Blok aan de Noordwestzijde der 

Hoofdvaart, zijnde de Plaats no. 25. 

2
e
. Een stukje ONDERGROND met eenig aangemaakt LAND, op de Plaats no. 15 van hetzelfde Blok. 

3
e
. Een stukje VEEN en ONDERGROND, BOEKWEITENLAND en het daarop staande HUISJE, in het 4

de
 

Blok, aan de Zuidoostzijde der Hoofdvaart aldaar, op de plaats no. 5 (de Bakkerije genaamd). Nader 

aanwijs en informatie te bekomen bij J.L. Wolters voornoemd. 

Zuidlaren, 21 Jan. 1846                                                           De notaris voornoemd, 

                                                                                                      C.E. KNIPHORST 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 30 JANUARIJ 1846 
 
Tengevolge bekomene autorisatie zullen de Weduwe en Erven Jannes Hovingh, te Smilde, op 

maandag den 16 Februarij 1846 bij finale veiling, in het logement van Johannes Wind, te Smilde, 
telkens des avonds ten 7 ure, publiek aan genoegbiedenden verkoopen, de navolgende vaste 

goederen, te weten: 

1
e
. Een HUIS op afbraak , op de Jonkerswijk. 

2
e
. Een HUIS en HOF, in gebruik bij Jan Martens, in het derde blok, plaats no. 11, noordwestzijde 

der Hoofdvaart. 

3
e
. Een kamp LAND, gelegen achter voorschreven HUIS. 

4
e
. Twee perceelen ONDERGROND, mandeelig met E. Jonkers, aangekocht door de Erven van Veen. 

5
e
. Een Heeren HUIS en TUIN, te Smilde, aan de Hoofdvaart zuidoostzijde, thans in gebruik bij de 

weduwe Jannes Hovingh. 

6
e
. Een HUIS en HOF, te Smilde, in gebruik bij Snippe, gelegen als het perceel no. 2. 

7
e
. Een kamp BOUWLAND, gelegen achten voorschreven HUIS. 

8
e
. Eene plaats VEEN en ONDERGROND, op de Suermondtswijk, groot ruim 8 Bunders. 

9
e
. Eene plaats VEEN en ONDERGROND, op de van Liers wijk, het zesde blok no. 19, met daarop 

staand Arbeiders HUISJE, groot ruim 6 Bunders. 
10

e
. Eene plaats VEEN en ONDERGROND, no. 23, groot 4 Bunders, gelegen als voren. 

11
e
. Eene plaats VEEN en ONDERGROND, gelegen als voren, no. 25, groot 3 Bunders, met daarop 

staand Arbeiders HUISJE. 
12

e
. Eene plaats VEEN en ONDERGROND, in het zevende blok, op de van Liers wijk no. 191, groot 6 

Bunders. 

13
e
. Een perceel VEEN, zonder ONDERGROND, gelegen als voren, zesde blok no. 14. 

14
e
. Een perceel VEEN en ONDERGROND, gelegen als voren no. 15. 

Ten dage van inzate zal in eene zitting worden verkocht de te velde staande TURF van 

bovengenoemde Veenplaaten, zijnde min of meer 60 dagwerken, te beginnen op de van Liers wijk; 

zullende over de dag de TURF worden in gezet, en des avonds finaal verkocht. 

                                                                                                                                  H.H. VAN LIER 

Willem Vennik, benevens de weduwe en erven Jannes Hovingh, te Smilde, zullen op maandag den 2 

Februarij 1846, bij Inzate, en op maandag 16 Februarij, bij Palmslag aan de meest biedenden doen 
verkoopen: twee opene TURFPRAAMEN, de een groot 28 ton, bevaren door Klaas Rouw, liggende in 

de Hoofdvaart bij het huis van de weduwe Hovingh, de andere groot 26 ton, laatst bevaren bij Harm 

Schuiring, liggende in de Molenwijk, met alle opgoed. 

                                                                                                                       H.H. VAN LIER 


