
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 6 JULIJ 1847      

Op donderdag den 15 Julij 1847, des middags ten 12 ure, zal in het Gouvernementshuis te Assen, in 

bijwezen van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, worden aanbesteed: 

het afbreken van de oude en het bouwen eener nieuwen kerk voor de Israëlitische gemeente 

van Smilde, met bijlevering van materialen. 

De voorwaarden van besteding liggen ter lezing te Assen aan het Gouvernementshuis, en bij 
kastelein A. Hofste; te Meppel bij ten Klooster; te Smilde in de Veenhoop. Inzage der teekening en 

nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den heer Hoofd-Ingenieur voornoemd te Assen. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 27 JULIJ 1847      

Op woensdag den 4 augustus 1847, des namiddags 4 uren, zal, in het Logement van J.H. Wind te 

Smilde, publiek worden uitbesteed: Het bouwen van eene Schutsluis in de zoogenaamde 
Suermondtswijk achter de Molenwijk, in de gemeente Smilde, zoo mede het vernieuwen der 

Klapbrug aldaar;  teekening en bestekken zullen vanaf heden ter lezing leggen in bovengenoemd 

Logement, alsmede bij Hofste te Assen en Bruintjes te Meppel. Informatiën te bekomen bij den Heer 

B. Jonker, Veenbaas te Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 20 AUGUSTUS 1847      

GROOTE VERKOOPING 

van HUIZEN, VEENEN, ONDERGRONDEN en LANDERIJEN, te Smilde, van de Heeren Spree, als 
erven van den Heer Feenstra, te Leeuwarden. 

De voormelde Heeren zullen in de eerste dagen van September 1847, in het logement van Jacob 

Donker te Assen, op nader te bepalen dag, ten overstaan van den Notaris van Lier, publiek te koop 
aanbieden: 

Eene Behuizinge, zijnde eene Herberg, met onderscheidene vertrekken en schuur, tevens geschikt 

om daarin eene Boerderij uitteoefenen, staande te Smilde tegen de Norgervaartsbrug, benevens 

onderscheidene perceelen toegemaakte Gronden, voorts Veenen en Ondergronden, benevens twee 
Arbeiders Huizen, alles achter en nevens voorschrevene Herberg, gelegen op het einde van het 

zesde blok, zuidoostzijde der Hoofdvaart. 

Voorts onderscheidene perceelen Veen en Ondergrond, gelegen aan de Noordwestzijde der 
Hoofdvaart bijlangs de Norgervaart en bijlangs de Hoofdvaart, met daarop staand Arbeiders Huis 

en Watermolen. Eindelijk de Ondergronden van negen Veenplaatsen, gelegen aan de 

noordwestzijde der Hoofdvaart, afvarende op de van Lierswijk, waarvan de Bovenveenen in het jaar 

1844 en 1845 of vroeger zijn verkocht, met daarop staand Arbeiders Huis. 
De biljetten zullen tijdig bij bovengemelden Notaris en  bij den Veenbaas Geert Moes worden 

uitgegeven. 

                                                                                                                                             H.H. VAN LIER 

Ten overstaan van Mr. A. Homan, Notaris te Assen, zal, in de maand September aanstaande, op 

nader te bepalen dag in het openbaar ten verkoop worden aangeboden een Heeren Huis met daarbij 

gelegen Tuin, staande te Smilde, bevattende het huis twee zeer ruime Voorkamers, Kelderkamer, 

Kantoor, Keuken, Mangelkamer, groote Schuur en verdere gemakken. Inmiddels uit de hand te 

koop en te bevragen bij voornoemden Notaris en den eigenaar Mr. A. Vos te Assen – Brieven franco. 


