
blad 1868t 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 DECEMBER 1868 
 

Burgerlijk Armbestuur te Smilde 

AANBESTEDING. 

Op Woensdag den 23 December 1868, des middags te twaalf uur, ten huize van J.H. WIND, in het 

Logement de Veenhoop te Smilde, van: 

Het bouwen van een Armwerkhuis in de gemeente Smilde 

BESTEK en VOORWAARDEN zijn te bekomen op franco aanvrage, à  f1,-, bij den Secretaris van genoemd 

Bestuur te Smilde. 

TEEKENING en BESTEK liggen ter inzage ten huize van J.H. WIND bovengenoemd. 

Aanwijs in loco zal plaats hebben op Zaturdag 19 December, des namiddags te één uur. 

      Namens het Burgerlijk Armbestuur te Smilde, 

        P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter 

        J.R.T. TELLEGEN, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 DECEMBER 1868 
 
+ Smilde, 13 Dec. Door de aanhoudende en sterke droogte van den verloopen zomer kon van de 

Molenwijk hoegenaamd geen turf worden afgescheept, tot groot nadeel van de verveeners. Eindelijk 

kwam er zooveel water, dat de schippers een gedeelte van den last dáár konden laden en ’t overige tot in 

de hoofdvaart moest gevlot worden. Dit gaf voor eenige dagen beneden de Veenhoopsbrug eene 

verbazende drukte. Heden acht dagen geleden lagen er toch, zoo geladen als half geladen en ledige, over 

de twintig vaartuigen tegelijk. Thans heeft het water zoodanige hoogte bereikt, dat de schippers de volle 

lading op de Molenwijk kunnen innemen. Dat de verveeners daarmede zeer in hun schik zijn is te 

begrijpen. Intusschen wordt er misschien nog dezen herfst wel voor plm. f 30.000 van de Molenwijk 

afgevoerd. 

SMILDE 
Op nader te bepalen dag zullen, ten huize van H. SCHUT te Assen, publiek worden verkocht: 

3 perceelen Bovenveen, groot te zamen p.m. 1002 oude roeden, in het Eekhoutsblok te Smilde, alsmede 

de daarop aanwezige Turf, p.m. 60 dagwerken ten verzoeke van den Heer Mr. J.H. WILLINGE 

TONCKENS te Assen. 

        Notaris Mr. H. VAN LIER 

Op Maandag 28 December a.s., des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement de Oude Veenhoop te 

Smilde, ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer HERMANNUS DE VROOME aldaar, worden 

geveild: 

1. Een uitmuntende BOERENPLAATS, met daarop staande twee HUIZEN en SCHUREN, benevens twee 

KAMERS, alsmede BOUW- en WEILAND en VELDGROND te Hijkersmilde, nabij de Veenhoopsbrug, Z.O. 

zijde der Drentsche Hoofdvaart, groot 21 b., 10 r.,  30 el. 

2
e
. Het eigendomsregt van een HUISJE met BOUWLAND en VELDGROND te Hoogersmilde, Z.O. zijde 

der Drentsche Hoofdvaart, nabij het eerste Schut, groot 1 b., 81 r., 40 el, doende eene jaarlijksche pacht 

van f 6,-. 

3. Een onverscheiden 1/3 gedeelte in een perceel VELDGROND in het Hijkerveld, gemeente Beilen, 

grenzende aan de Gemeente Smilde, Z.O. zijde van de Oude Leemdijk, geheel groot p.m. 75 b. 

4. Twee perceelen VELDGROND te Hoogersmilde, nabij No. 2, te zamen groot 1,09,40 el. 

5. Een onverscheiden ¼ gedeelte en een perceel VELDGROND te Hoogersmilde, nabij het vorige 

perceel, geheel groot ruim 2 b. 

 Ten verzoeke van dezelfden en mede-eigenaren: 

Een perceel HAKBOSCH te Hoogersmilde, in de Veldhuizen, groot 2 b., 29 r. 

 Ten verzoek van den Heer K. VAN DALEN c.s. te Assen:  

Een kamp GROENLAND op de Krommewijk te Smilde, groot 36 r., 70 el. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

 


