
blad 1869b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 JANUARIJ 1869 
 
Op Dingsdag 19 Januarij a.s., des namiddags te twee uur, zullen in het Logement DE OUDE VEENHOOP 

te Smilde, 

worden verhuurd, 

ten verzoeke van de Erven van wijlen den Heer JAN VENNIK  aldaar, 

24 perceelen Bovenveen op de Grietmanswijk en 8 perceelen dito op de Molenwijk te Smilde; - 

voorts 4 kampen Land in het eerste blok achter KOOP SMID en twee kampen achter het Houtstek 

aldaar. 

Nog zal alsdan, ten verzoeke van den Heer WILLEM VAN VEEN te Smilde, 

worden geveild: 

Eene plaats Bovenveen en Ondergrond met daarop staand Huisje, aan het einde der van Lierswijk te 

Smilde, groot 3.21.79. 

Inlichtingen en aanwijs zijn te bekomen bij ALBERT SNIPPE bij de Jonkersbrug en JAN JAGT op de 

Grietmanswijk. 

Voorts ten verzoeke van JAN SNIJDER te Smilde worden verhuurd voor drie jaren: 

Een kamp Land op de Grietmanswijk bij JAN FAKE HUIZINGA. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

REGLEMENT 

voor het 

VEENSCHAP DE ZEVEN BLOKKEN 

te Smilde 

(zie de krant) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 JANUARIJ 1869 
 
De Secretaris van het Veenschap: Molenwijk en aanhorigheden te Smilde, maakt bij deze aan 

belanghebbenden bekend, dat op den 9den Januarij ll. door eene Commissie uit het Bestuur van 

bovenvermeld Veenschap 

kwaad zijn geschouwd: 

1
e
. Vast bruggetje in den weg langs de Molenwijk bij Kijmmellsmolen. 

2
e
. Brug over de Suermondswijk. 

3
e
. Draaivonder over Molenwijk bij Suermondswijk. 

4
e
. Draaivonder over Molenwijk bij Eekhoutswijk. 

5
e
. Brug over Eekhoutswijk. 

6
e
. Brug over Duikerslootswijk. 

7
e
. Draaivonder over Molenwijk bij Duikerslootswijk: 

en dat de daartoe betrekkelijke beteekeningen met overgave van afschrift van ’t procesverbaal dier 

schouw en met last tot herstel gedaan zijn ten gemeentehuize te Smilde, waar die stukken dus voor 

belanghebbenden te vinden zijn. 

        De Secretaris voornoemd, 

        M. OLDENHUIS GRATAMA 

Op Zaturdag 23 Januarij a.s., des avonds te 6 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te 

Smilde, ten verzoeke van de Erven van wijlen den Heer J. BIJNEMA aldaar, 

worden geveild: 

Eene plaats Land en Ondergrond en eenig Bovenveen, met daarop staand Huisje, tusschen de 

Suermonds- en Dikkewijk te Smilde, zijnde plaats 23, sectie F, nos 249 en 248, groot 8.01.88. 

Voorts, ten verzoeke van den Heer MA. HOOGERBRUGGE te Smilde, 

eenige perceelen Weekhout, 

waaromtrent inlichtingen zijn te bekomen bij den verkooper en bij WILLEM MAST. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


