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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 DECEMBER 1887 
 
Smilde, 20 Dec. De Chr. Ger. gemeente alhier is in onderhandeling over den aankoop van een huis 

te Hoogersmilde, waar gepredikt en gecathechiseerd zal worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 DECEMBER 1887 
 Hedenavond overleed te Smilde, ten huize van zijnen broeder, zacht en kalm, in den ouderdom van 

43 jaren, de Heer R. HOOGENKAMP, in leven Hoofdonderwijzer te Lhee, gem. Diever. 

Diep betreurd door zijn hoogbejaarde moeder, broeder en zusters. 

Smilde, 19 Dec. 1887.      De Wed. H. HOOGENKAMP-KLOK. 

Eenige en algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. 

Houtverkooping te Smilde. Op Dinsdag 27 Dec. 1887, 

des avonds te zes uur, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, publieke verkooping, ten 

verzoeke van: 

1. Het BESTUUR der gemeente Smilde, van: a. een perceel Eikenschilhout, achter de kerk te Smilde; 

b. een paar perceelen Wal-Eikenschilhout aldaar; c. zes zware Eikenboomen, op stam staande voor 

het huis van den Veldwachter HOOGENBERG. Aanwijs b/d. Gemeente-Architect. 

2. Den Heer W.J. BOELKEN te Smilde, van: drie perceelen uitmuntend Eikenschilhout, aan de 

Dikkewijk te Smilde. 

3. De Erven Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA, van: a. drie perceelen Weekhout op Moddergat; b. drie 

perceelen Schilhout op Moddergat; c. een perceel Weekhout op Paasloo; d. een perceel Weekhout 

aan de van-Lierswijk, plaats 24 in het 6e blok te Smilde. Inlichtingen geeft ALB. JOFFERS te Smilde. 

4. Den Heer JOHS. HOMAN KIJMMELL te Smilde, van: een perceel Schil- en Weekhout (berk en eik), 

achter de behuizing bewoond door PIETER FEIJEN, op de Molenwijk te Smilde. Aanwijs doet P. 

FEIJEN. 

5. Den Heer W. V. VEEN te Hoogersmilde, van: pl. m. 2 hectaren Eikenschilhout, bij het tolhek te 

Hoogersmilde. Aanwijs doet WOLTER BOS. 

6. Den Heer H. V. VEEN te Smilde, van: een perceel Eikenschilhout te Hoogersmilde, in de 

Veldhuizen. Aanwijs doet OTTE KNORREN. 

7. Den Heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde, van: a. al het Weekhout op het Koeland tot aan de 

Dwarswijk; b. drie perceelen Elzenhout op plaats 36 in het 3e blok te Smilde, zijnde de achterste 

kampen aan de Grietmanswijk; c. een perceel Elzenhout op de volgende kamp naast de vorige 

perceelen. 

8. Den Heer N.E. SERVATIUS te Leeuwarden, van: a. een wal zwaar Eikenschilhout, achter de 

behuizing van HARM BOER te Hoogersmilde; b. de wallen Week- en Schilhout, op het land 

afkomstig van HATZMANN; c. een partij lang en zwaar Elzenhout op de Schoolkiele; d. eenig 

Weekhout op het kampje, achter de plaats van H. BOER; e. eenige zware Berkenboomen, aan de 

westzijde v. d. laan aldaar; aanwijs van deze perceelen doet HARM BOER; f. al het Schil- en 

Weekhout op de plaats van H. VOS op het Noorden, naast het Moddergat; g. al het Weekhout op de 

plaats bewoond door SIJTSE MEIJER; tot de kamp van J.H. WIND; h. een wal Berkenhout op de 

plaats bewoond door JAN OLIJVE. 

9. Mevrouw de Wed. J. DIJCK FLEDDERUS te Smilde, van: een perceel Kaphout en het Hout op een 

dwarswal, ten westen v. d. laan en het groenland, op de plaats te Hoogersmilde, vroeger bewoond 

door nu wijlen AALDERT BOS. 

10. Den Heer H.P. SICKENS te Smilde, van: a. twee perceelen Eikenschilhout op plaats 13 in het 5e 

blok te Smilde; b. op de zelfde plaats 15 op stam staande Eikenboomen en 2 Esschen; c. 

verschillende zware Eikenboomen, op stam staande b/d. Sickensbrug en b/d. van-Liersbrug. 

Aanwijs doet Verkooper. 

11. De Heer E.R. HOMAN te Smilde, van: een perceel Elzenhakhout, in het 4e blok, plaats 22 te 

Smilde, op de eerste kamp achter het huis van H. TINGEN. 

12. Mevrouw de Weduwe Mr. J. OOSTING-STHEEMAN te Assen, van: 4 perceelen Elzenhout a/d. 

Grietmanswijk, i. h. 4e blok te Smilde, naast de plaats van wijlen GOUKE DE JONGE. 

Al de perceelen zijn op het terrein door nummers of nummerpaaltjes aangewezen. Met het oog op de 

talrijke perceelen, begint de verkoping precies om 6 uur en worden de gegadigden verzocht tijdig 

aanwezig te zijn. Verkoopers die speciale conditiën hebben, omtrent de wijze van hakken, 

wegruiming enz. worden verzocht die op te geven tusschen 5 en 6 uur, vóór de verkooping. 

 J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 


