
 

blad 1867q1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 DECEMBER 1867 
 

Veen, Smilde. 

Op Maandag den 13 Januarij 1868, ’s avonds te zeven uur, zullen te Smilde, ten huize van J.H. WIND, 

zonder nadere palmslag, 

publiek worden verkocht: 

1
e
. Onderscheidene perceelen Bovenveen, gelegen te Smilde, op de Molenwijk in het Eekhoutsblok, 

waarvan de grootte op nommerpaaltjes bij de perceelen is aangegeven, ten verzoeke van de Heeren H. 

REMMELTS, T. SIKKENS en H. BAKKER te Assen. 

2
e
. Onderscheidene perceelen Bovenveen, gelegen in het Kijllot te Smilde, Zuid-Oostzijde der 

hoofdvaart, ten verzoeke van den heer E. TONCKENS te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN, ter standplaats de Smilde, zal, door vertrek naar elders, ten verzoeke van 

zijnen principaal, op Woensdag 15 Januarij 1868 in het openbaar veilen, en op Woensdag 29 Januarij 

daarna, 

finaal verkoopen: 

(beide dagen des avonds te 6 uur, in het logement DE OUDE VEENHOOP, ten huize van den Heer J.H. 

WIND aldaar): 

De in volle werking zijnde BOOMKWEEKERIJ, genoemd de Eikenterpen, met daarop staand 

Woonhuis, bevattende vijf Kamers, Keuken, twee Kelders, Zolder en annexe groote Schuur, alsmede 

vier Arbeiderswoningen, zijnde eene opstrekkende plaats, zeer gunstig gelegen onmiddelijk aan de 

Drentsche Hoofdvaart en omringd door bevaarbare wijken, te Smilde, op ruim een uur afstand van de 

stad Assen, hebben eene oppervlakte van 6 b., 44 r., 50 el. 

Het Plantsoen en Kaphout zal daags vóór de finale toewijzing worden geveild, en zal de kooper der 

geheele Boomkweekerij het regt van naasting hebben, tegen vergoeding van 5 % aan de daarvan 

hoogste bieders. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. 

Mevrouw de Wed. C.W.E. KIJMMELL is voornemens 

te verhuren, 

voor den tijd van één jaar: 

 eenige perceelen BOVENVEEN, tijd en plaats nader te bepalen. 

Informatiën te bekomen bij den veenbaas JOCHEM DIJKSTRA te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 DECEMBER 1867 
 
+ Smilde, 28 Dec. Eindelijk is de stemming voor notabelen en plaatsvervangers afgeloopen. Bij de 

herstemming tusschen Engb. de Vries en B.J. Homan als notabelen en J. Woltman en K. Smidt als 

plaatsvervangers zijn de Vries en Woltman benoemd. 

Smilde. 

Op Zaturdag den 4 Januarij 1868, des morgens te 10 uur, zullen te Smilde, ten verzoeke van de Erven 

R.T. BOERHOF aldaar, publiek worden verkocht: 

1 driejarig paard, 4 Koeijen, 1 Jongbeest, 2 Friesche Schapen, 3 Varkens; 2 Wagens; Ploeg, Eegde 
en verdere Boergereedschappen, pl.m. 8000 ponden Hooi, eenig Stroo en Aardappels; voorts 

Huismeubelen en ‘t geen meer te voorschijn zal worden gebragt. 

         Notaris MR. H. VAN LIER 


