
 

blad 1866b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 JANUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 17 Jan. Heden avond werd de onderwijzer Meijering zeer verrast. De president van het onder 

zijne leiding bestand zanggezelschap, A. de Vries, bood hem, uit naam van al de leden, onder het 

uitspreken van eenige zeer gepaste dichtregelen, een extra fraai bewerkt zilveren inktstel, als bewijs van 

erkentelijkheid, aan. De onderwijzer dankte den spreker en al de leden voor dat kostbaar en hem zoo 

aangenaam geschenk, beloofde geene moeite te veel te achten, om het zanggezelschap zoo veel mogelijk 

te doen bloeijen, en werd de avond verder onder ’t zingen van eenige zangstukken zeer genoeglijk 

doorgebragt. 

GROOTE VEENVERKOOPING. 

Op Maandag 29 Januarij 1866 ’s morgen te 10 uur, zullen, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. 

TONCKENS te Westervelde, ten huize van R. BERKENBOSCH in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, 

ZONDER NADERE PALMSLAG, PUBLIEK WORDEN VERKOCHT: 

In de gemeente Smilde: 

7
e
. Twee perceelen BOVENVEEN op de scheiding van de gemeente Norg. 

8
e
 . Onderscheidene uitmuntende perceelen besneden BOVENVEEN op de plaats numero 31, 3

de
 blok, 

tusschen de Jonkers- en Grietmansbrug. 

Voorts zal alsdan tevens ter verkoop worden aangeboden: 

Een PRAAM, 

zijnde een  BOEIJER, groot 38 tonnen, met completen INVENTARIS, thans bevaren door KLAAS 

BOSMAN, genaamd DE VROUWE GEZIENA. 

Aanwijzing kan worden bekomen bij JACOB WOLTMAN, Veenbaas te Smilde. 

         Notaris mr. H. VAN LIER 

Boeldag 
van 1 dragtig MERRIEPAARD, 2 KOEIJEN, 2 VARKENS, 3 BOERENWAGENS, PLOEG, EIDE, BOEREN-, 

KARN- en MELKGEREEDSCHAPPEN, KOORNWAAIJER, eene partij HOOI en STROO, ten huize van JAN 

BLOEMBERGEN ZWIERS, op  het Noorden te Smilde, op Dingsdag den 23 Januarij 1866, ’s morgens om 

10 uur. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 JANUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 20 Jan. ‘t Geen hier anders zelden gebeurt, is hier thans geschied. Men heeft bij een vijftal 

eigenaren, alle in de nabijheid van de Wittewijk, de buiten ’s huis zijnde aardappelkuilen bezocht en uit 

den een meer, uit den ander minder ontvreemd. De donkere en onstuimige nachten, die we onlangs 

hadden, hebben dat bedrijf zeker begunstigd. Indien dat werk herhaald mogt worden, twijfelen we niet 

of de daders vallen in de handen onzer ijverige politie. 

INZATE 

op Dingsdag den 30 Januarij a.s., des avonds te 6 uur, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te 

Smilde, ten verzoeke van JENE MARTENS OOSTERGA en kinderen aldaar, van: 

Eene opstrekkende BOERENPLAATS, met daarop staand HUIS en SCHUUR, benevens BOUW- en 

WEILAND en VELDGROND, aan de Zuidoostzijde der Drentsche Hoofdvaart bij de Leembrug te Smilde, 

te zamen groot ruim 15 bunders. 

Verder, ten tijde voormeld, ten verzoeke van R. DIETERS, 

Verhuring 
voor een jaar, van het HUIS, TUIN en kamp LAND, bij de Veenhoopsbrug te Smilde, laatst bij de 

Verhuurder in eigen gebruik. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


