
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 14 SEPTEMBER 1847      

Smilde, 10 Sept. 1847. Bevallen van een welgeschapen meisje 

                                                                                                        C.K. Stemfoort-de Groot 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 21 SEPTEMBER 1847      

In de Veenhoop te Smilde, op donderdag den 11 November 1874 inzate en donderdag den 18 

November daaraanvolgende palmslag, telkens des avonds te zes uren, van: 
1

e
 Ongeveer 12 Bunders besneden Veen, ter vergraving in twaalf perceelen, op de dwarsplaatsen in 

het 3
de

 blok van de Smilde. 

2
e
 Een Huis, Erf en Tuin, in gebruik bij Roelof Vos; 3

e
 dito bij de wed. Gerrits; 4

e
 dito bij de wed. 

Ten Voorde; 5
e
 dito bij Harm Soer; 6

e
 dito bij de wed. Regtop en Jan Vos; 7

e
 dito bij Wolter 

Hendriks, alle te Smilde, toebehoorende aan Mr. G. Kniphorst te Assen. 

Nader inlichting bij Roelof Rademaker aan de Asser wijk en bij Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te 

Zuidlaren. 
                                                                                                                   De Notaris, 

                                                                                                                                             MR. A. HOMAN 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 15 OCTOBER 1847 

Smilde, 14 October 1847. Heden morgen beviel voorspoedig van eene welgeschapen Dochter 

H.A.K. Meijeringh-Rebenscheijdt. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 2 NOVEMBER 1847 

Zaturdag jl., ’s avonds 6 ure, werd door G. van Veen, zoon des veerschippers  van Zwol op Assen, 

terwijl zij langs de Smilde voeren, nabij het armhuis aldaar uit het water gehaald en nog levend aan 

wal gebragt, een kind in het armhuis tehuis behoorende. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 19 NOVEMBER 1847 

De Weduwe en erven van wijlen den Heer Harm Wind, te Smilde zijn voornemens, op Vrijdag den 

26 November 1847, des voordemiddags te tien uur te beginnen aan het sterfhuis te Smilde, publiek 
te verkoopen: Onderscheidene nieuwe en oude houtmaterialen, metselsteenen, timmermans- en 

molenmakers-gereedschappen, waaronder een nieuwe talie-looper lang 200 ellen , en verder 

touwwerk, kettingen, takelblokken, enkele en dubbele dommekrachten, kaapstanders, 
zandkrooijen, enz., benevens een partij veengereedschappen, een nieuwe boerenwagen en 

eindelijk een watermolen, zijnde een zoogenaamde Tjasser. 

In de maand December aanstaande zullen, uit dezelfde nalatenschap, na bekomene regterlijke 

autorisatie, worden geveild: twee kapitale huizen te Smilde, in gebruik bij J. Wind en A. Pomper, 
benevens onderscheidene perceelen veen op de Molenwijk, Grietmanswijk en van Lierswijk te 

Smilde. 

                                                                                                                                                    H.H. VAN LIER 


