
blad 1867b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 22 JANUARIJ 1867 
 
+ Smilde, 15 Jan. Gisteren hebben eenige jagers alhier, eene zoogenoemde klop- of drijfjagt gehouden 

en zijn zoo gelukkig geweest van twee, “reintjes”, een moervos en een rekel het levenslicht uit te blazen, 

een derde is men op het spoor geweest, met wien men spoedig hoopt nader kennis te maken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 JANUARIJ 1867 
 

Te huur te Smilde, 

tegen 1
e
 Mei a.s., een HUIS, bevattende 3 KAMERS en SCHUUR, met achtergelegen TUIN, bij de 

Muldersdraai, thans bewoond door ISAAC VAN DAM. Te bevragen bij den eigenaar HERM. DE VROOME. 

VERHURING. – SMILDE. 

Op Woensdag 6 Februarij 1867, ‟s middags te 2 uur, zullen, ten huize van D. DUURSMA in de Nieuwe 

Veenhoop te Smilde, publiek worden verhuurd: 

Drie HUIZEN en p.m. 30 bunder BOUW- en WEILAND te Smilde, aan de Molenwijk gelegen, en vier 

perceelen BOUWLAND op de Scheid aldaar, terwijl tevens een aldaar op stam staand perceel HAKHOUT 

alsdan publiek zal worden verkocht, - alles ten verzoeke van den heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde, 

bij wien aanwijs en inlichtingen kunnen worden verkregen.  

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

Op Dingsdag den 5 Februarij a.s., des avonds te 6 uur, zal, ten huize van den Logementhouder D.P. 

DUURSMA, in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, krachtens art. 1223 van het Burg. Wetboek,  

worden verkocht: 

Een HUIS en TUIN met achtergelegen kamp WEILAND te Smilde, nabij de Veenhoopsbrug, aan de N-W. 

zijde der Drentsche Hoofdvaart, sectie H nos. 55, 56 en 57, te zamen gr. 54 r., 70 el, bewoond door 

SALOMON POLAK, toebehoorende aan ROELOF DIETERS te Assen, staande in veiling op f 1002,-. 

Voorts zal alsdan, almede krachtens art 1223 van het Burg. Wetboek,  

worden ingezet: 

Een kampje LAND te Smilde, sectie G nr. 303, gr. 25 r.,   60 el, gelegen naast de tuinmanswoning des 

Heeren P.J.L. EEKHOUT en behoorende tot den onbeheerden boedel van FRENS ROELOFS STRIK. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 JANUARIJ 1867 
 
Smilde, 26 Jan. Gisteren avond hield het zanggezelschap „Harmonie”, onder leiding van den heer A. 

Spier, zijne jaarlijksche potverteering, bij welke gelegenheid den directeur en J. Klok, ten wiens huize de 

zangoefeningen worden gehouden, onder gepaste toespraken aanzienlijke geschenken werden 

overhandigd. Dat het gezelschap, gedachtig zijn devies, den avond verder in gepaste vrolijkheid en 

eensgezindheid  doorbragt, behoeft als ‟t ware niet vermeld te worden. – Hier zagen wij reeds de 

voorboden van de lente, nl. spreeuwen, vrolijk fluitende. 

Op Dingsdag den 5 Februarij a.s., des avonds te 7 uur, zal, ten huize van den Logementhouder D.P. 

DUURSMA te Smilde, ten verzoeke van het BESTUUR DER GEMEENTE SMILDE, 

worden geveild: 

Een HUIS, ingerigt tot Broodbakkerij, met SCHUUR en TUIN, gelegen te Hijkersmilde, nabij de 

Wittewijk te Smilde, sectie D nos. 225, 226 en 227, gr. 18 roeden, afkomstig van de Wed. PIETER DE 

VRIES. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 


