
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                            VRIJDAG, DEN 30 OCTOBER 1846      

De GOUVERNEUR der provincie DRENTHE brengt ter kennis van de belanghebbende, dat, ten 

gevolge van den LAGE WATERSTAND op de Drentsche Hoofdvaart, te rekenen van en met 

maandag den 2den November aanstaande, tot nader order dóór het Veeneschut, te Smilde, 

niet dieper dan 74 duim (2½ voet) zal mogen worden op- en afgevaren. 

En zal deze twee achtereenvolgende malen worden geplaatst in de Drentsche Courant, en 

voorts te Meppel en te Smilde op de gebruikelijk wijze afgekondigd. 

Assen,                                                                                  De Gouverneur voornoemd, 

29 October 1846                                                                    DE VOS VAN STEENWIJK 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 30 OCTOBER 1846      

Te huur, om dadelijk te aanvaarden, een in 1842 nieuw gebouwde en net HEEREN HUIS, met 

grooten TUIN, op het schoonste gedeelte van de Smilde; nader te bevragen bij den eigenaar 

E.R. Homan aldaar. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 20 NOVEMBER 1846      

De Erven van wijlen den Heere E. Suermondt van Rotterdam zullen in de maand Januarij 

ek., na bekomene regterlijke autorisatie, op nader te bepalen tijd, aan den koop doen 

brengen, ten overstaan van den Notaris van Lier de navolgende in de gemeente Smilde, 

provincie Drenthe, gelegene VEENEN en ONDERGRONDEN, daarop aanwezige HUIZEN, 

BOUW-, en WEIDELANDEN en het daarop staand HOUT, als: in het Eerste Blok, zuidoostzijde 

der Hoofdvaart, achter de Molenwijke, drie plaatsen bovenveen met dalgronden, te 

zamen groot ongeveer 19 B. 80 R., eene plaats bovenveen, zonder dalgronden, groot 1 B. 

17 R., vijf percelen bovenveen, zonder dalgronden, te zamen groot 2 B. 63 R. In het 

Tweede Blok twee percelen bovenveen, zonder dalgronden, groot 1 B. 34 R., twee 

dwarsplaatsen bovenveen en dalgronden, groot 17 B. 50 R. In het Derde Blok 

Noordwestwijde der Hoofdvaart, vier dwarsplaatsen bovenveen en dalgronden, groot 31 

B. 46 R. In het Vierde Blok, Noordwestzijde der Hoofdvaart, vier dwarsplaatsen 

bovenveen met dalgronden, groot 34 B. 84 R., vier naast elkander gelegene op de 

Hoofdvaart strekkende plaatsen, bestaande in bouw-, weideland en dalgronden, met de 

daarop aanwezige huizen en het daaropstaande hout, te zamen groot 26 B. 9 R., uitnemend 

geschikt ter oprigting van eene groote Fabrijk of Boerderij. In het Vijfde Blok, 

Noordwestzijde der Hoofdvaart, twee percelen dalgronden, groot 1 B 34 R. 

Nader bij biljetten te beschrijven, en inlichtingen zijn te bekomen bij Bauke Jonker, 

veenbaas te Smilde, en bij den ondergeteekende. 

Assen, 4 October 1846                                              Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA 

                                                                                            Procureur te Assen  


