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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 JANUARIJ 1876 
 

 
Landverhuring - Smilde. 

Op Vrijdag 4 Februarij 1876, 

’s avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, de gewone publieke verhuring van  

Onderscheidene kampen uitmuntend LAND 

gelegen te Smilde, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 JANUARIJ 1876 
 

 
Smilde, 12 Jan. Heden vierde de Herv. Chr. Jongelings-vereeniging haar 4

de
 jaarfeest. De feestrede 

werd uitgesproken door den heer J.C. Luitingh, die op de aanwezigen een ernstigen indruk maakte. 

Daarna deed het bestuur op zeer eigenaardige wijze verslag omtrent de werkzaamheden van de 

vereeniging, den toestand van de kas en van de bibliotheek der vereeniging. Vervolgens beklom de 

heer J. de Vries de spreekplaats, onder wiens leiding het zangkoor verschillende zangstukken 

uitvoerde, die zeer aangenaam waren te hooren. De afgevaardigde van de Chr. Jongl.-vereeniging te 

Zuidveen hield nu een toespraak over het woord “leef”. De slotreden werd door ds. Klercq 

gehouden, die de aandacht zeer boeide en door wien op meesterlijke wijze de beteekenis van het 

leven eener Chr. Jongelings-vereeniging werd uiteengezet. Namens de Jongelings-vereeniging bragt 

hij zijn warmen dank aan hen, die hadden medegewerkt tot de opluistering van het feest. 

Elk verliet blijkbaar zeer voldaan het locaal en ruim 130 personen namen aan den 

vriendschappelijken maaltijd deel, waarbij nog menig stichtelijk woord werd gesproken en 

verschillende feeestliederen werden gezongen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 JANUARIJ 1876 
 

Veenverhuring te Smilde, 

op Maandag 7 Februarij a.s., 

des avonds te 7 ure, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer Mr. 

S. HELLINGA TONCKENS, van 

zestien perceelen 

op het Kijllot, zoodanig als op het terrein zijn aangewezen. A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 JANUARIJ 1876 
 

Palmslag - Bovenveen. 

Op Donderdag 3 Februarij 1876, 

’s avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.K. HOMAN te Smilde, publiek bij palmslag worden 

verkocht: 

EEN PERCEEL Bovenveen 

op Plaats 34, Westzijde der Norgervaart-Norg, afkomstig van Mevrouw de Wed. TONCKENS, ingezet 

op  f 891.-. 

Ten verzoeke van L. V.D. VELDE en J. BOER te Smilde.  Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Bovenveen - Smilde. 

Op Vrijdag 4 Februarij 1876, 

’s avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht: 

EENIGE PERCEELEN VEEN, 

ter vergraving, gelegen op de Leemwal en op de Derde Wijk in het Eekhoutsblok te Smilde, ten 

verzoeke van de Rotterdamsche Hypotheekbank. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


