
blad 1858a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 JANUARIJ 1858 
 

VERKOOPING 

voor Hendrik Boverhuis te Smilde, 

van een wel ingerigt WINKELHUIS, bevattende drie VERTREKKEN, ACHTERHUIS en SCHUUR, 

voorzien van een Put en Regenwaterspompen, zeer ter nering staande te Smilde, aan de 
Hoofdvaart N.W.-zijde, in het eerste blok tegen Wind’s Vonder, met daar achter gelegen HOF, - 

voorts twee kampen LAND in hetzelfde blok, achter de Kerk der Israelieten en een kamp LAND 

in het 2de blok achter het huis van SIJMEN ADOLF OLIJVE. 
De eerste veiling zal plaats hebben in het Logement van JOH. WIND te Smilde,  op DONDERDAG 

den 28 Januarij 1858 des avonds te 7 ure. 

        Notaris: H.H. VAN LIER 

J. KLOEKERS te Assen, zal ten verzoeke van J.L. HENDRIKS te Smilde, aan ’t Oranje-Kanaal, 

zonder nadere palmslag, ten overstaan van den Notaris Mr. A. HOMAN, in ’t Logement van de 
Wed. FLEDDERUS te Hooger-Smilde, op ZATURDAG den 23 Januarij aanstaande, des morgens 

ten elf ure, te koop presenteren: 

Een HUIS en p.m. 2½ Bunder GRONDS, in perceelen afgebakend, gelegen aan het Oranje-

Kanaal, nabij de Drentsche Hoofdvaart. 

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal op Woensdag den 20 januarij 1858, des 

avonds te zes uren, in het Logement van J. H. WIND te Smilde, publiek bij inzate veilen: 

Ten verzoeke van den heer H. DE WAL te Smilde: 

1
e
. Eene plaats ONDERGROND, gelegen te Smilde tusschen de Jonkerswijk en de Grietmanswijk 

en bestaande uit zeven kampen GROEN- en BOUWLAND en zeven perceelen ONDERGROND, 

waaronder zeer geschikt te beboekweiting. 

en 2
e
. Een DITO PLAATS, gelegen als voren aan de van Lierswijk, met de op dezelve staande 

BEHUIZING en de op de zelve aanwezige vier kampen BOUWLAND. 

En ten verzoeke van de heeren Mr. A.E.J. NIJSINGH te Meppel en Mr. J. GRATAMA te Nijeveen: 

Onderscheidene perceelen BOVENVEEN, (grootendeels met den Ondergrond), zich bevindende 
op twee Veenplaatsen te Smilde nabij de Kikkertjesdraai, en waaromtrent nadere inlichtingen 

kunnen worden verkregen bij L. MULDER aldaar. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 JANUARIJ 1858 
 
Smilde, 19 Jan. De heer Mr. P. van der Veen heeft als lid van den raad dezer gemeente bedankt. 

Wij betreuren dit zeer, doch vertrouwen, dat Zw.Ed.Gestr. niet zonder gegronde reden hiertoe is 

overgegaan. 

 

Verhuring van uitmuntend 

WEIDELAND TE SMILDE 

en Verkooping van eene 

MARKTPRAAM 

Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde is voornemens publiek te verhuren: Zeven 
kampen uitmuntend Groenland, gelegen te Smilde, en wel een Kamp den Molen en zes 

perceelen op de plaats  ten zuidwesten van den heer KIJMMELL, allen om te weiden; voorts te 

Verkoopen: Eene TURFPRAAM, liggende te Smilde, laatst bevaren door KLAAS BOSMA. Die 

gading maken, komen op VRIJDAG den 29 Januarij 1858, des avonds te 7 uur, in het Logement 
van JOH. WIND te Smilde, en kunnen nadere aanwijzing bekomen bij JACOB WOLTMAN te 

Smilde. 

        Notaris H.H. VAN LIER 

 


