
 

 

blad 1862c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 FEBRUARIJ 1862 
 

Bovenveen en 

ONDERGROND 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 17 Februarij a.s., des avonds te 6 uur, 

ten huize van de Wed. H. DE VROOME, bij de Vanlierswijk aldaar, ten verzoeke van den Heer C.L. 

VAN IJSENDIJK te Hijkersmilde, in het openbaar veilen: 
Ongeveer 4 bunders BOVENVEEN en ONDERGROND, gelegen te Smilde in het 6

e
 blok, plaatsen 

nos. 23 en 24, zoodanig als in perceelen op het terrein is afgebakend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 FEBRUARIJ 1862 
 
Ten overstaan van Mr. A. HOMAN, Notaris te Vries, zullen op Donderdag den 13 Februarij 1862, 

des avonds te 5 uur, in het Concerthuis te Assen, bij inzate, om later bij palmslag te worden 
verkocht, worden geveild: 

ONDERSCHEIDENE 

VASTE GOEDEREN 
toebehoorende aan de benificiaire erfgenamen van wijlen J.M. RIJTEMA bij de Norgervaart, te 

Smilde, overleden, als: 

Een nieuw getimmerd HUIS en annexe SCHUUR, zijnde zeer geschikt, ten gevolge deszelfs ligging, 

voor logement, winkel of bakkersaffaire, enz., als gelegen tegenover de Norgervaart voormeld en bij 
het perceel gelegen TUINGROND en verdere LANDERIJEN en GRONDEN, bij de gemelde vaart 

gelegen; kunnende hiervan, met het huis en de schuur, eene goede Boerderij worden gemaakt, en 

zijnde ook de grond, bij het huis gelegen zeer geschikt om daarop een Molen of de een of andere 
Fabrijk op te rigten, als liggende aan de meer gemelde vaart en aan die van Assen naar Meppel. – 

Kunnende over het te verkoopen goed 50 a 60 pCt. der koopschat onder hypothecair verband blijven 

bestaan. 

Eene HUISPLAATS en twee HUIZEN, tegenover de Norgervaart te Smilde. 

Vries den 24 Januarij 1862        A. HOMAN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 FEBRUARIJ 1862 
 
Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zuster GEESKE LUXWOLDA, in den 

ouderdom van bijna 27 jaren. 
Smilde den 12 Feb. 1862       J.S. LUXWOLDA, 

       mede namens mijne Broeders en Zusters 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 FEBRUARIJ 1862 
 
+ Smilde, 17 Febr. Men verneemt, dat het concert, te geven door het muziekcorps  onder directie 

van den heer J.J. van Duijn te Assen, ten voordeele der armen alhier, zal plaats hebben op 
Donderdag 20 dezer, op de bovenzaal van den logementhouder J.H. Wind, des avonds om half zeven 

precies. Wij verwachten een genotvollen avond. De elèves Runeman en Stuvel, 12 en 11 jaren oude, 

zullen onder anderen een obligaat voor de fluit en variatien voor viool uitvoeren en de heer van 
Duijn “Robert de Diable’ voor chromatique, een bij velen nog onbekend instrument. Niet minder 

dan  veertien nos. staan op het programma. Zoowel om de kunst als om het weldadig doel, hopen 

we, dat dit concert druk zal bezocht worden. 


