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Smilde – Houtstek. 

Op Woensdag 2 Januari a.s., 

des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van de Wed. HOMAN te Smilde, in publieke veiling 

worden gebracht: 

1e. Eene ruime, goed getimmerde, uitmuntend ter nering staande BURGERBEHUIZINGE 

met HOUTSTEK, TUIN en kamp LAND aan de Hoofdvaart te Smilde, waarin sedert jaren met succes 

de Houthandel is gedreven. 

Ten verzoeke van den heer R. BALMAN aldaar. 

Inmiddels uit de hand te koop. 

2e. DRIE KAMPEN BOUWLAND 

en een kamp ONDERGROND, N.Z.  der Hoofdvaart te Smilde. 

Ten verzoeke van den Heer JOFFERS Jr.     Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
Houtverkooping te Smilde. 

Op Zaterdag 29 Dec. 1888, 

des avonds te zes uur, in het Logement “de Nieuwe Veenhoop “ te Smilde, zullen publiek worden 

verkocht: 

VERSCHILLENDE perceelen Hout, 

allen te Smilde, ten verzoeke van: 

1. Den heer W. EDEMA te de Leek, a. twee perceelen Weekhout op dwarsplaats no. 35, b. het 

Kaphout op een wal v. h. Land in gebruik bij G. SNIPPE aan de Jonkerswijk, c. eenige Boomen 

staande aan de zuidzijde v. h. huis bewoond door H.J. DENNEBOOM bij de Veenhoopsbrug. Aanwijs 

geeft G. SNIPPE en van de Boomen H.J. DENNENBOOM. 

2. Den Heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde, a. een hectare Schilhout op het Koeland, b. ¼ hectare 

Schilhout op het Koeland, c. twee hectaren Schilhout a. d. Jonkerswijk, 3e blok, plaats 36. 

3. Mevr. de Wed. Mr. J. OOSTINGH-STHEEMAN te Assen:  a. het Walhout (Els) tot de 1e kamp bosch 

op plaats 37 i. h. 3e blok, b. ½ hectare Els aan de Sickenswijk, naast de plaats van de Wed. G. DE 

JONGE, c. ½ hectare Els aldaar, d. 2/3 hectare Els aldaar. 

4. Den Heer N.E. SERVATIUS te Leeuwarden: a. ¾ hectare Schilhout te Hoogersmilde o. d. 

Schoolkiele, achter H. BOER, b. ¾ hectare Schilhout aldaar. 

5. Den Heer W.J. BOELKEN te Smilde: Een perceel Schilhout a. d. Dikkewijk, groot p. m. 70 are, 

gelegen a. d. oostkant der plaats en grenzende aan het land van den Heer A.D. POT. 

6. Den Heer JOHs. HOMAN KIJMMELL te Smilde: a. een Wal (Els) om het Dennebosch, b. een perceel 

Kaphout (Berk) en c. een Wal (Els) om een Eikenbosch, alles gelegen achter de Behuizing bewoond 

door den eigenaar, die daarvan aanwijs geeft. 

7. Mej. A. KIJMMELL te Peize: a. de Wallen (Berk) om twee perceelen land voor het Dennenbosch,  

b. de Wallen (Els en Berk) achter het Dennenbosch, om twee Bouwkampen, alles gelegen op de 

Scheid. Aanwijs hiervan geeft JAN BOELEN. 

8. Den Heer H.P.. SICKENS te Smilde: drie perceelen Schilhout in het 4e blok op pl. 31, 32 en 33. 

Aanwijs geeft HAGEDOORN, wonende a. d. Sickenswijk pl. 31. 

9. Den heer Dr. H.W. v. VEEN te Zuidlaren: 12 Eikenboomen, aan de Molenwijk achter WALTHAUS. 

10. Den Heer H.S. GRATAMA te Assen: a. 1 hectare Schilhout op Paaschlo en b. een wal Schilhout op 

Paaschlo, naast het vast Goed van de heer H. v. VEEN. Aanwijs hiervan doet J. MIDDEL. 

11. Den Heer D. FONTEIN te Franeker a. een perceel Berk, no. 6, en b. twee perceelen Els, nos. 22 en 

23, op Rodenburg en op Nieuw-Salverdt: a. een perceel Eik en Berk, links van de Iepenlaan (2e kamp 

achter de oude Eikenkamp), b. een perceel Els, rechts van de Iepenlaan, achter de nieuwe Bouwkamp, 

c. een perceel Berk daarnaast gelegen, d. een perceel Schilhout aan de Leemdijk. Aanwijs hiervan 

wordt gegeven door den Heer DE VRIES op Nieuw-Salverdt. 

Voorts zullen alsdan, ten verzoeke van den heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde, voor zes jaren publieke 

worden verhuurd: 

8 perceelen Groenland, 

samen groot pl. m. 8½ hectare, op het Koeland, strekkende tot aan het bosch. 

De verschillende perceelen Hout enz. zijn op de terreinen aangewezen door nummers of 

nummerpaaltjes. 

Met het oog op de talrijke perceelen begint de verkooping precies om 6 uur en worden gegadigden 

verzocht tijdig aanwezig te zijn. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 

 

 

 


