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Boerderijtje - Appelscha. 
De Notaris BAKKER te Oosterwolde, zal op Woensdag 

25 October 1916, des voorm elf uur, in de herberg van 
P MENGER te Eisloc, provisioneel verkoopen, 

voor den Heer A.J.BOSMA: 

A. Een Boerderijtje onder, Appelscha, aan den weg 
naaf Elsloo, in huur bij TJ4MME RQOKS, bestaande in 
Boerenhuizinge e.a. met Erf, Boomgaard, Wei- en Bouwland 
en Heidegrond, kad. bekend gemeente Makkiiiga sectie 0 
nummers 836, 837, 838, 839; 840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848 en 3264 en sectie B nummers 2716, 2717, 
2719 en 2720, te zamen groot 1&50 H.A., te veilen in 
negen perceelen, als: 	' 	.3.70 
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Perceel één.  

De Boerenhuizinge c;a. met Erf, Boomgaard, Wei- 
-. 	 en Bouwland, kad. •bekend sectie .0 nummers 837, 838, 

840, 811 alle geheel, nummer 836 voor het westelijk 
~4 b' 

 
uitspringend gedeelte, scheidende van het overige gedeelte 

/ van dat numm@r in de merkgaten, te zamen groot ongeveer 
1' t 1.20.80 H.A. ei Ie%tie B nummer 2719, geheel groot 2 are, 

40. centiare, voor neveisliggënd gedeelte en 2720, geheel 
¶6 / groot 3 are, 40 centiare, voor het westelijk gedeelte, schei-

te
- / dende van het oostelijk gedeelte van dat nummer in het 

£I 2 1 bestaande stek. 

) 

	

	V 	T.Jitbedongen worden de hokken, met uitzondering van - 

V de voormalige bakkerij, de vuurhut en de jonge vrucht- VJ 

4 / Ç-' boomen. 	.. 	 . 	 . 	 . 

/ 

	

	Overname van boomen en houtgewas voor f 50.— en 
van draad en palen, eigendom van den huurder, voor f 7.50. 

_ 1fraw_ 

0 
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• Perceel twee. 

Een stuk Weilaitd, oostwaarts aanvolgende, met wal op 
den oostkant kad. bekend sectie 0 nummer 836 voor liet - 

/ oostelijk -r7  oyte gedeelte,- groot ongeveer 1.79.80 H.A. 
Overname van bbompjes. voor f30.— eit van palen en 

,. draad, eigendom van den huurder, voor f10.—. 
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Perceel drie. 

Een §tuk Bouwland ten westen van en aan perceel een, 
• / t' met halve wenning op den westkant, kad. bekend sectie 

2.0 nummer 8422 geheel, het oostelijk gedeelte van nummer 
843 en een400stelijk stroo,je van nummer 844, te zamen 
groot ongeveer 065 15 11£ en sectie B nummer 2719, 

• geheél groot 2 are 40 centiare, voor nevensliggend gedeelté. 
De noordelijke, grens van dit perceel is op het terrein 

• • ' 	niet voldoende aanwezig en zal' de keeper van dit perceel 
zich daarover met den naastieger moeten verstaan, zonder 

	

- . 	overroeping van den ver ooper. 



•Perceelvier. ,  . 	. 

Een stuk Bouw- en Weiland, estwaarts aanvolgende, 
met halve -wenning op den oostkant en wal op den west-
kant, kad. bekend Sectie '0 nummer 844, bijna geheel, met 

2 

	

	uitzondering vaWen oostelijk strookje, gevoegd bij. perceel ri 0 drie en het westelijk gedeelte van nummer 843, te zamen 
'7groot ongeveer L85.25 I1,A. 



Perceel vijf.  

Een stak-eiland met wal op den westkant, tenwèsteu 

• 
j1p van en aan per'el vier, kad. bekend sectie 0 nummer 845, 

voor het zuidelijk gedeelyeoneveer de helft 

y 
• 7fl. 

ri 
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) V7 Perceel zes. 

Een stuk Weiland met wal op den westkant, noord- 
__waarts 

bekeud7sie 
aanvolgende, 	teli westen van en aan perceel vier, 

kad. C nummer 845, voor het noordelijk g- 
 fl' dtelte, ongeveer de helft 
0 	De scheiding tusscben de perceelen vijf en ze 	is in de 

sloot. 
Het kad. perceel sectie 0 nummer 845 is geheel groot 

H.A. 

>rz 
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Perceel zeven. 
1fl 	Een stuk Weiland ten westen van en aan perceelen 

vijf en zes, met wallen op dek west- en zuidkant, kad. 
Je t bekend sectie 0 'i'u&rners 846 en 847 en sectie B nummer 

t 	' 2716, te zamen groot 1.2620H.A.. 
Het houtgewS wordt uitbdon en. 

in 



Perceel acht. 

Een stuk Heidegrond, waarin een klein gedeelte bouw-

4 ( land, westwaa??s aanvolgende, kad. bekend sectie ü num-
mer 8.48 en sectie B nummer 2717, te zaen groQt 

t' 24820 ETA 
21 

/01 ~ 104 

. fl. 
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Perceel negen. 

/ - 	Een kampje Weiland, ten zuiden van en aan perceelen  
éénen twee L  kad. bekend sectie 0 nummer 3:264, groot 
Ö.33.50 ll.A,iet het oostelijk gedeelte van het perceel, 

-' - 

	

	kad bekend sectie B nummer 2720, geheel groet & are, 
4o centiare. 

- 	Overname van boompjes voor f 15.—. 
1 Z•, 

	

	Met recht van weg 
1

naar 
1
en van •den algemeenen weg •  

zijn belast: 
Perceel één langs den zuidkant ten belweve van perceel 

twee en in- den zuidoosthoek. ten behoeve van perceelen-
twee en negen; perceel vijf langs den oostkant ten be-
hoeve van perceel zes. 



B. Perceel tien. 

Aangemaakte- en Heidegrond, onder Appelschaj- ten 
It.] zuiden van het sb A genoemde vast goed, met daarop 
4z staande woning/geLelteljk in huur bij HIDDE G. DE 
3 2, ~ JONG, kad. bekend gémeente vMakkinga sectie. B nummers 
s-cU 1738, 1739, -2722 en' 2723, te zamen. groot 5.74.80 H.A. 
rcf 	Overname, van boompjes voor f30.—. 

Bij dit perceel behoort de ten noorden aangelegen zand-
weg, ter gelijke lengte. Deze weg, kad. bekend gemeente 
Makkinga sectie B rnjmmei' 2724,' deels,, geheel groot 
1.50.90 H.A., heeft bestemming van publieken weg, is in 
gebruik en beheer bij de gemeente Ooststellingwerf en 
moet aan deze gemeente gratis in eigendoih worden af-
crestaan wanneer het gemeentebestuur dit noodig acht. 

1 SV 
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Voornaamste Voorwaarden. 

Aanvaarding: Van het weiland den 5em Maart, de 
huizen en erven en den heidegrond den 12en Mei en het 
bouwland, na. het rispen en rooien der vruchten, alles 
in 1917. 

Betaling: 1 Mei 1917, zonder rente. 	 0 
Koopkosten: S /e, gewoon i'enteloos voorschot. 

t 



Publieke Verkooping 
VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 
TE 

Fochl&flO en Appelscha. 

De notaris BAKKER te OosterwoHe zal 

op Woensdag 14 Februari 1900, 's voorm. 

elf uur, in het IOCaa,1 ,,DILIGENTIA" te 

Appelscha, provisioneel verkoopen: 

J. 	Voor de Erven F. 1. v. d. BOSCH 
en Vrouw. 

A. Twee en twintig perceelen WEI- en BOUW-

LAND en BOSCll&ROND, zeer geschikt aan één 

blok gelegen langs de coinpagnonslaan tusseben den 

grindweg en de compagrionsvaart ten westen en den 

Focbteloo-weg ten oosten, kad. bekend gein. Ooster-

wolde sectie A, als: 



• 4 -- 	
' 	 Perceel Een. 

- 	Een stuk Weiland ten oosten van en aan den grind- 
weg, in bSooting, kad. bekend ut-'31 97 bijna geheel 
met uitzondering alleen van een noordoostelijk hoekje - 	en 3198 voor het 'westcijjk grootste geileelt€., samen 

- 	groot ongeveer 1.4 4,05 II. 	-- 
Overname van eiken ho.jmea \OOf f 20. 	

. 

( 
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Perceel Twee 
Een stukje. Boschgrond OOStW. aanv., uitmakende 

lief oostelijk kleinste gedeelte van kad. nr. 3498, en 
een klein noordoostelijk hoekje van nr. 3197, samen 
groot ongeveer 0.29.15 H. 

Overname Van hout voor f 20. 
De scheiding tusschen dit perceel en de perceelen 

3, 4 en 46 is in de bestaande gruppel. 

t 

t 
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Perceel Elf. 

Een stuk Weiland zuidv. aanv.1 strekkende ten Oos-
ten tegen den pohteloo-weg en ten zndcn tegen den 
eigendom van K. Oosterkamp kad. bekend nr. 4789. 
groot 0.83.70 R. 

67 

- 	1 	 - 
t 

Perceel Twaalf. 
Drie akkers Bouwland ten zuiden van en aan pere. 

10, met hoekje Boschgrond op het oosteinde, uitma-
kende het noordelijk gedeelte van kad. nr. 9205, ter 
grootte van ongeveer o.68.15 H. 

( 



- 	Perceel Nentiefl. 

Een stuk Weiland ten zuiden van en aan pere. 1 
en voor een klein gedeelte ten zuiden van en aan 
pere. 48 kad. bekend nr. 	

groot 1.500 H. 

;7 -27:II - 
6/1 
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Perceel Twintig 
Een stuk Weiland met strook Boseb ten noorden, 

gelegen teil oosten van en fln pere. 49, kad. bekend 
ur. 3208, voor het *esteljk kleinste gedeelte en nr. 
3207 strook Bosch, voor nevensliggen'I ge 

Uien

sa- 

men groot ongev. 4.48.0 H.. 
-Hok aanbehOUd 	-. 

- 

JtJ 
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c-Lt 2C.. 	
T 	 Perceel Een en twintig. 

	

f 	

Een stuk Weiland oostw. aanv. met strook Bosch 

/ 	
o 	67# - 	 ten noorden, ka d. helend nv 3208 voor het oostelijk 

	

rrP 	 / 	
1 	 grootste gedeelte en nv 3207, strook bosch voor ne- 

- 	 ensltggend gedeelte samen groot ongeveer 2,42/811. 

7fJ 	 - 	

De scheiding tusschen pete.. 20 en 24 is in de grup 

Perceel Twee en tnti 
Een stuk Boscbgrofld oost-w. a.anv., strekkende ten 

oosten tegen den eigendom van K. Oosterkainp, kad- 

bekend nr. 31207 voor 

 

het oostelijk gedeelte ter grootte 

van ongeveer 0.32.65~ H 
Overname van kaphout voor

- 
f 20, - vier popu- 

	

, ,ç 	 - 

_-,_------ 	
beren boomen aanbeboude»-  

( 



Perceel Vijf en twintig. 

De eigendom van eene Huissted e  met Grond noord-
waarts van den Kerkeweg gelegen, kad. bekend sec-
tie 0, nos. 2008 en 2009, samen groot 0,49.63 H.; 
in erfpacht bezeten door Tjamrne Johs. Rooks tegen 
eene jaarlijksche pacht van f 8, verschijnende op 4 
Juli, blijkens onderhandseb pac.htcontract van 20 April 
1871, overgeschreven te Heerenveen den 26 April day., 
deel 245, nr. 94. De pacht is van af 4 Juli 1900 
ten yoordeele van den kooper. 

- 	•-tC. 
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