
blad 1861e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 FEBRUARIJ 1861 
 

BELANGRIJKE VERKOOPING 

VAN 

ONROEREND GOED. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 16 Februarij a.s., des avonds 6 uur 
precies, in het Logement DE VEENHOOP, bij J. WIND aldaar, bij inzate en op later te bepalen tijd bij 

finale toewijzing in het openbaar verkoopen: 

Ten verzoeke van de H.H. CORNELIS DE JONGE en JAN JOFFERS te Smilde, van: 
 zes bunder best BOVENVEEN en ONDERGROND en 1½ bunder BOUWLAND, met daarop staand 

HUIS, gelegen op de Grietmanswijk in het 4
e
 blok op plaatsen Nos 28 en 41. 

Ten verzoeke van genoemden heer H.C. DE JONGE, van: 
1

e
. Enige perceelen BOUWLAND, met daarop staande WONINGEN, gelegen nabij het Schut op de 

Molenwijk te Smilde, te zamen groot twee bunders. 

2
e
. Eene klink BOVENVEEN, gelegen in het 2

e
  blok o.d. plaats No. 32 op de Jonkerswijk te Smilde. 

3
e
. Eene klink BOVENVEEN, gelegen in het 2

e
 blok Z.O. zijde der hoofdvaart aan de Suermondswijk te 

Smilde. 

4
e
. Eene klink BOVENVEEN, gelegen in het 3

e
 blok Z.O. zijde der hoofdvaart aan de Eekhoutswijk 

aldaar. 
5

e
. Een  kamp BOUWLAND te Smilde, in het 2

e
 blok op plaats no 7, groot 58 roeden 60 ellen. 

Ten verzoeke van de heer PIETER Rs. ZWIERS te Smilde: 

Een kamp BOUWLAND, gelegen bij de Meesterswijk, tegenover het tolhek aan de N.W. zijde der 

Hoofdvaart te Smilde, groot 70 roeden. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Verkooper en ten kantore van genoemde Notaris. 

De Notarissen Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo en A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zullen op Maandag 

den 18 Februarij a.s. des avonds te 6 uur, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP bij R. BERKENBOS 

aldaar, ten verzoeke van den heer REINDER KRAMER c.s. te Smilde, bij inzate, en op later te bepalen 

tijd en plaats bij toewijzing in het openbaar verkoopen: 
Een HUIS met annex SCHUUR, ingerigt tot Grutterij, met bij gelegen BOUW- en WEILAND, TUIN en 

BOOMGAARD, alle staande te Smilde, nabij de Veenhoopsbrug in het 1
e
 blok, Noordwestzijde der 

Hoofdvaart, op plaats No. 5 kadaster sectie II nos. 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 534, 535 en 536, te 
zamen groot 4 bunders, zes en negentig roeden veertig ellen. 

Genoemde Notaris TELLEGEN zal alsdan, ten verzoeke van GEERT HAVEMAN c.s. te Smilde, tevens 

veilen: 
Een HUIS, bevattende  twee kamers en achtergelegen TUIN, staande op de Evert Hendrikswijk in het 

1
e
 blok op  plaats no 19, groot p.m. 34 roeden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 FEBRUARIJ 1861 
 
+ Smilde, 9 Febr. Heden is een gemotiveerd adres door een 14tal schippers dezer gemeente 

onderteekend, aan den Commissaris des Konings dezer provincie opgezonden, inhoudende het 
verzoek “dat het vergund worde, ten allen tijde des nachts de bruggen op de hoofdvaart, ook de 

Veenhoopsbrug, te mogen doorvaren.” 

Getrouwd:      J. VENEMA, 

Wedr. van M. WESTERHOF, 
en A.J. GERAETS. 

Strekkende deze zoowel tot bijzondere als algemene kennisgeving. 

Smilde, 7 Februarij 1861 


