DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 30 JANUARIJ 1846

Op woensdag den 4 Februarij 1846, des avond ten 7 ure, zal ten huize van den Logementhouder S.
Luxwolda, in de Veenhoop te Smilde, door den Notaris Mr. H.H. A. Sluis, standplaats hebbende te
Dwingeloo, ten verzoeke van de Erven Albert Pot en Geertruida Houwer, in leven ehelieden te
Hoogersmilde, publiek bij inzate ter verkoop worden gepresenteerd: Een HUIS met los daarbij staande
groote SCHUUR en nevens gelegen TUINGROND,in de breedte nevens elkander liggende te
Hoogersmilde aan de Straatweg en Smildeger-Hoofdvaart, juist tegen over de Beilervaart, zijnde het
Huis eene van ouds beklante HERBERG en thans in verband met de uitbreiding der Beilervaart en de
plannen tot kanalisatie aller gunstigst gelegen, met en benevens onderscheidene perceelen BOUW-,
HOOI- en WEIDELAND, BOSCHGROND en HEIDEVELD, mede te Hoogersmilde, en een stuk HOOILAND
van omstreeks 3½ bunder in het Hijker-Vorrelveen onder Beilen.
Dwingeloo, 29 Januarij 1846

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 3 FEBRUARIJ 1846

Op maandag avond den 9 Februarij 1846, bij der palmslag der VEENEN en verdere GRONDEN van J.L.
Wolters en zijn minderjarig Kind, te Smilde, zal, ten huize van Johannes Wind aldaar, alsmede worden
te koop gepresenteerd: Een wel doortimmerd HUIS, voor alle neringen en handteringen geschikt, en
annexe groote SCHUUR, voor een paar jaren nieuw gebouwd, en daarbij staand WAGENSCHUURTJE,
alsmede eenen grooten TUIN, met ruim 3 Bunders best gecultiveerd LAND en ruim 3 Bunders
ongecultiveerde ONDERGRONDEN, in ééne opstrek achter voormeld HUIS gelegen; uitmakende de
plaats no. 10 in het derde Blok, Noordwestzijde, aan de Hoofdvaart te Smilde. Dit een en ander
bewoond en gebruikt wordende bij J. L. Wolters voornoemd.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 13 FEBRUARIJ 1846

De erven van wijlen Roelof Strik, zijn voornemens, op woensdag den 18 Februarij ek., des
avonds te 6 uur, ten huize van S. Luxwolda in de Veenhoop te Smilde, ten overstaan van Mr.
J.T. Kijmmell, Notaris te Westerbork, publiek bij palmslag te verkoopen: een HUIS en drie
KAMPEN LAND, alles staande en gelegen op de Jonkerswijk te Smilde.
Westerbork, 9 Febr. 1846
J.T. KIJMMELL

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 17 FEBRUARIJ 1846

Ten overstaan van Mr. J.T. Kijmmell, Notaris te Westerbork, zal, op den 18 Februarij
aanstaand, des avonds om zes uren, ter Gemeentehuize de Veenhoop, publiek aan den
meestbiedende bij inzate en palmslag dien avond worden verkocht: Een HUIS en HOF met
beklante SMEDERIJ en de daarachter gelegene GRONDEN; wordende bewoond en gebruikt door
den smid K. Jansen Koerts.

