
 

blad 1868d 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 FEBRUARIJ  1868 
 
Op Zaturdag den 15 Februarij a.s., des avonds te 6 uur, zal, ten huize van den Logementhouder J.H. 

WIND te Smilde, ten verzoeke van de Erven HENDRIK HENDRIKS KOOPS aldaar,  

finaal worden verkocht: 

Een Keuterij, liggende nabij de Leembrug, aan de Zuid-Oostzijde der Drentsche hoofdvaart, bestaande 

in best Bouw- en Weiland, te zamen groot 6.45.40. 

Zullende alsdan mede worden verkocht, het daarop aanwijzige, doch uitbedongen opgaand Geboomte, 

Week- en Schelhout. 

Voorts zullen tevens worden verkocht eenige zware EIKEN BOOMEN, staande bij het Diakonie-armhuis 

te Kloosterveen, bij de Grietmansbrug. 

         A.J.C. TELLEGEN , Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 FEBRUARIJ  1868 
 
+ Smilde, 11 Febr. Heden hebben de jagers alhier eene zoogenaamde klop- of drijfjagt in de bosschen 

van den heer v.d. Veen gehouden, en het geluk gehad van twee moervossen te schieten. De jagers R. 

Fledderus en L. Hovingh mogt het voorregt te beurt vallen, elk een der “Reintjes” het licht uit te blazen. 

Plantsoen te koop 

De ondergeteekende, door aankoop eigenaar geworden van de BOOMKWEEKERIJ van den Heer DE 

WAL te Smilde, bestaande in Vruchtboomen, hooge-, halfstam- en leideboomen, Rhododendrons, 

Kalmias, Taxissen en meer altijd groene – als ook gewone Struikheesters en Stamboomen, Beuken, 

Esdoorns, Kastanjes en Lindenboomen, Hagedoorns, Hazelnoten, Zilverdennen en gewone fijne 

Dennen, enz., voornemens zijnde dit Plantsoen zoo spoedig mogelijk van de hand te doen, is hij 

genegen tegen uiterst billijke prijzen te verkoopen. 

Smilde, Febr. 1868        

          H.P. SICKENS. 

Ook is bij dezelven TE HUUR, 1 Mei e.k. te aanvaarden, een HEERENHUIS en TUIN. 

Op Zaturdag den 15 Februarij a.s., des avonds te zes uur, zal, ten huize van den Logementhouder H.J. 

WIND te Smilde, ten verzoeke van de Wed. HENDRIK HENDRIKS SMIT en kinderen, worden 

geveild: 

Een opstrekkend PLAATSJE met daarop staand HUIS, nabij het Nieuwe Wijkje te Smilde, aan de 

straatwegzijde der Drentsche Hoofdvaart, te zamen groot ruim 3 bunders.  

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 FEBRUARIJ  1868 
 
Heden overleed mijne innig geliefde echtgenoot ARENDINA DEPPING, in den ouderdom van bijna 39 

jaren. 

Wat ik en mijn vijf jonge kinderen in haar verliezen, kunnen alleen zij beseffen, die de overledene van 

nabij gekend hebben, en dus weten, wat zij voor mij en mijne kinderen was. 

Smilde, 12 Februarij 1868        J. VAN DIJK 


