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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 DECEMBER 1861 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 23 December a.s., des avonds te 6 

uur, in het Logement de Nieuwe Veenhoop aldaar ten verzoeke van de Erven HELPRIG MULDERS 
te Smilde, bij inzate en later bij finale toewijzing, in het openbaar verkoopen: 

1
e
. Een HUIS, SCHUUR HUISPLAATS in de onmiddelijke nabijheid van het Logement de Nieuwe 

Veenhoop; 2
e
 Een kamp te Hijkersmilde, achter M.H. DE VROOME, Sectie E no. 46; - 3

e
 Drie 

kampen LAND te Hijkersmilde, achter L.F. MULDERS, Sectie D no’s 365, 366 en 367; 4
e
 Twee 

kampen LAND op ’t Noorden te Smilde, Sectie H no’s 207 en 208; en 5
e
 Een kamp LAND in het 2

e
 

blok op plaats no. 5 te Smilde, Sectie H no. 406; - 6 Een PACHT, groot f 6,- ’s jaars, op eenige 

HUIZEN, toebehoorende aan J.T. BOERHUIS en H. SCHIFFER, bij de Groote Kerk te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 DECEMBER 1861 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag de 27sten December a.s., des avonds te 6 

uur, in het Logement de Nieuwe Veenhoop aldaar, ten verzoeke van Mevr. de Wed. Mr. J. 

TONCKENS te Westervelde in het openbaar verkoopen: 

Een HUIS, LAND- en VELDGROND, onmiddelijk aan het Oranje Kanaal bij Sluis No. 1, onder de 

Gemeente Smilde, in gebruik bij TJEERD DE HAAN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 DECEMBER 1861 
 
+ Smilde, 16 Dec. Naar men verneemt is het zeer te vreezen, dat de schipper B.F. Jansen direct na 

den storm van den 12 Nov. jl. met eene lading steenkolen, bestemd voor den heer C. Hubenet 
alhier, van het Nieuwediep vertrokken, vergaan is; althans genoemde schipper is nog afwezig, 

terwijl alle nasporingen tot nu toe vruchteloos zijn. Een onderzoek bij de Directie der 

Strandvonding, ’t welk thans wordt ingesteld, zal hopen we, eenig licht omtrent deze zaak 

aanbrengen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 DECEMBER 1861 
 
+ Smilde, 19 Dec. Heden namiddag arriveerde hier met zijn schip de reeds sedert vijf weken 

vermiste schipper B.F. Jansen, komen van het Nieuwe Diep met eene lading steenkolen, bestemd 

voor den heer C. Hubenet alhier, nadat hij reeds drie dagen te voren door den kapitein der 

hargedienst bij den Havelterberg gepraaid was. Deze langdurige reis schijnt men te moeten 
toeschrijven, doordien, naar men verneemt, genoemde schipper voor eigen rekening mede er eene 

aanzienlijke partij koolen en rapen in had en daarmede in de provincie Friesland aan ’t venten is 

geweest. Op ’t Rugbot moet hij gestrand zijn en er een gedeelte van zijn lading over boord hebben 
geworpen. 

Mag een schipper, die ter lading is aangenomen en zich verbonden heeft met den gunstigen wind 

naar de bestemde losplaats te varen, zich tot groote schade van den handelaar zulk eene 

handelwijze veroorlooven? 


