
 

DRENTSCHE COURANT 

Dingsdag den 15 Augustus 1826 

 
ADVERTENTIEN 

Met voorkennis van den Heer Burgemeester der gemeente Smilde, is de kastelein S. 

Luxwolde, in de Veenhoop, voornemens vrijdag den 25 dezer, des namiddags te 3 uren, te 

laten verharddraven eene fraaije met zilver gemonteerde zweep, tot prijs, benevens een 

paar fraaije met pleet gemonteerde hoofdstellen. Geene paarden zullen worden toegelaten 

dan die, welke door de Keurmeesters zijn goedgekeurd, waartoe door deze des middags te 

een uur aan genoemde herberg zal worden gevaceerd. 

DRENTSCHE COURANT 

Dingsdag den 25 Augustus 1826 

 

ADVERTENTIEN 

IN NAAM DES KONINGS 

VERKOOPING ter rolle der geregtelijke uitwinningen bij de regtbank van Eersten Aanleg, 

zitting houdende te Assen; 

Van TWEE VEENPLAATSEN, zijn numero zeven-en-twintig en numero acht-en-twintg, in het eerste blok 
op het noorden, noordwest-zijde de hoofdvaart, onmiddellijk aan elkander gelegen, en voor het grootste 

gedeelte nog onafgescheiden en in eene massa aan elkander gelegen, bevindende zich, van voren tusschen 

de beide gemelde veenplaatsen een eindweegs gegravene wijke van ongeveer zestien roeden, makende 

gemelde veenplaatsen te zamen de groote uit van twaalf twee-derde bunders, zwettende ten noordwesten 

aan de vriessche veenen of vriessche scheid, ten noordoosten aan Jan van Veen, ten zuidoosten aan den heer 

Oosterkamp, en ten zuidwesten aan mevrouw de weduwe Mr. L.O. Kijmmell en kinderens veenen; hebbende 

voorschrevene twee veenplaatsen het regt van af- en toevoer door de hoofdwijke van gemeld erven 

Kijmmell. 

Op de plaats numero zeven-en-twintig bevind zich eene  hoeveelheid lange turf, alsmede op de volgende 

plaats numero acht-en-twintig dito turf en een weinig op stam staande aardappelen benevens een 

turfgravers-hut, geheel van planken opgetrokken, met roode en blaauwe pannen gedekt en voorzien van 
eene deur, gelegen te Smilde, gemeente Smilde,kanton Assen, arrondissement Assen, provincie Drenthe. 

Deze beide veenplaatsen worden in eigendom bezeten en gebruikt door natenoemene gearresteerde partij: 

Gearresteerd als onroerend goed, ten laste van GEESSIEN SIKKENS, weduwe Bareld Jan Homan, 

winkeliersche, wonende te Smilde, gemeente Smilde, kanton Assen, arrondissement Assen, provincie 

Drenthe; 

Ter rekwisitie van den heer LUBBERTUS BROUWER, klerk, wonende te Westervelde, gemeente Norg, die tot 

procureur heeft gesteld Mr. GERRIT KNIPHORST, wonende te Assen  aan de Brink. 

Bij proces-verbaal van den deurwaarder Albert Jan Thurkow, wonende te Assen, van den acht-en-

twintigsten Julij achttien honderd zes-en-twintig, waarvan den volgende dag afschrift is gelaten aan den 

griffier bij het vredegeregt van het kanton Assen, den heer Herman Hubert van Lier en aan den 

Burgemeester der gemeente Smilde, den heer Coenraad Wolter Ellents Kijmmell Lz.; hetzelve is 

geregistreerd te Assen, den een-en-dertigsten Julij achttien honderd zes-en-twintig, en overgeschreven ten 
bureele van hijpotheeken te Assen, den eersten Augustus achttien honderd zes-en-twintig, en ter griffie der 

regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Assen, den vierden dierzelfden maand. 

De eerste afkondiging der memorie van lasten zal plaats hebben op maandag den negenden October, 

achttien honderd zes-en-twintig, des voordemiddags te elf uren, ter rolle der geregtelijke uitwinningen, bij 

de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Assen. 

Assen den 

23 Augustus 1826                                                              G. KNIPHORST 

                                                                                              procureur 


