
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 26  MEI 1829 

 
BEKENDMAKING 

De Staatsraad, Gouverneur der provincie Drenthe brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat 
te beginnen met dingsdag den 26sten Mei aanstaande, tot weder-intrekking toe, geene schepen, 

dieper gaande dan 74 ½ duimen Nederlandsch (derde halve voet) de Hoofdvaart zullen mogen 

passeren, en dat insgelijks van dien dag af, alleen des dingsdags en vrijdags, van het bovenpand 
zal worden afgeschut; terwijl de opkomende schepen, behalve de beide voorzegde dagen, ook 

des woensdags en zaturdags in het gezegde bovenpand zullen kunnen worden opgeschut: alles 

overeenkomstig de bepalingen bij het Reglement op gebruik der Hoofdvaart vastgesteld. En zal 

deze mede door de plaatselijke Besturen van Assen, Meppel en Smilde op de gewone wijze 
worden afgekondigd. 

Assen, 22 Mei 1829                                                                          P. HOFSTEDE 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 24 NOVEMBER 1829 

 
De ondergetekende, M. Schukking, Notaris te Assen maakt hiermede bekend, dat hij 

voornemens is op den 10den December 1829, des avonds te 6 uren, ten huize van H.C. 

Meijering te Smilde, bij inzate, en op den 24sten dier maand, mede des avonds te 6 

uren, ten huize van Sipke Luxwolde, te Smilde, ten overstaan van den Notaris Mr. A. 

Homan te Assen, aan de genoegbiedende te verkoopen, om 1
e
 Mei 1830 te aanvaarden, 

deszelfs HUIS, HOF, BOSCH en LANDERIJEN, in een opstrek staande en gelegen te 

Smilde. De halve koopschat kan er eeniger tijd, tegen betaling van vier percent interest, 

jaarlijks, overblijven. 

                                                                                                   M. SCHUKKING 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 22 DECEMBER 1829 

 
Op den 24sten December 1829, des voormiddags te 10 uren, zullen ten huize van den 

kastelein S. Luxwolde te Smilde, publiek, overeenkomstig de wet, bij inzate en palmslag 

worden verkocht: 

1
e
. Een BOERENBEHUIZING, met de daarbij en onder behoorenden BOUW-,      

WEIDELANDEN en VELDGROND; staande en gelegen te Hoger-Smilde, thans door J. 

Ottens wordende bewoond en gebruikt. 

2
e
. TWEE STUKKEN VELDGROND gelegen te Hoger-Smilde. 

3
e
. Eenig WAARDEEL in de Markte van Diever. 

4
e
. Een HUIS en HOF, staande en gelegen te Smilde, door de weduwe M. de Vroome 

Senior bewoond en gebruikt geweest. 

5
e
. Een HUIS met VIER KAMERS en HOFGROND, staande en gelegen als voren, thans door 

de weduwe M. de Vroome en anderen wordende bewoond en gebruikt. 

Alles toebehoorende aan de erven M. de Vroome Senior en Geesje Hummelen beide te 

Smilde overleden. 

Assen,                                                                                             A. HOMAN 

den 21 December 1829                                                                    Notaris 


