DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 29 MEI 1832

Heden overleed alhier, tot mijne en mijner kinderen en kindskinderen bittere droefheid,
na eene kortstondige ziekte, mijn hartelijk geliefde man, Jan Sickens, voorheen
onderwijzer der Jeugd te Windesheim en Assen, in den ouderdom van bijna 69 jaren, na
eene allergelukkigste echtverbintenis van ongeveer negen-en-veertig jaren.
Smilde, den 24sten Mei 1832
GRIETJE KRAAK
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 27 MAART 1832

Op Woensdag den 5den October 1932, des voormiddags te 12 uur zal, onder nadere
approbatie van het Ministerie voor den Waterstaat, de Nationale Nijverheid en de
Koloniën, door den Gouverneur der provincie Drenthe, of, bij deszelfs absentie, door
een der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur der
Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement, te Assen, worden aanbesteed:
Het maken van een aarden-baan en het bestraten van deze baan met klinkertmopsteenen, van een gedeelte der grooten wegs der eerste klasse nr.1, van Assen naar
Meppel, zich uitstrekkende onder de gemeente Smilde, vanaf de Wittewijks-brug tot aan
de Leembrug, ter lengte van 1300 ellen:
Het bouwen van eene vaste brug in den voormelden grooten weg, in de gemeente
Smilde, over de Krommewijk;
Het bouwen van eene ophaal-brug als voren, over de Van Veenswijk;
Het bouwen van een tolhuis op bovengemelden grooten weg, nabij de Leembrug, in den
weg leidende naar de provincie Vriesland.
De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod.
De bestekken, op welke de bovengemelde aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen,
boven en behalve aan het lokaal van het ministerie voor den Waterstaat, de Nationale
Nijverheid en de Koloniën te ’s Gravenhage, en aan dat van het Gouvernement der
provincie Drenthe, te Assen, ten lezing liggen in de voornaamste logementen; en voorst
op alle zoondanige plaatsen waar gewoonlijk de bestekken van waterstaatwerken in
gemelde provincie ter lezing worden gelegd..
Zullende, gedurende acht dagen vóór de aanbesteding aanwijzingen op het lokaal door
de directie aan de gegadigden gegeven worden, terwijl nadere onderrigtingen bij den
fungerenden Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in de provincie Drenthe, C. de Beer,
te Assen, te bekomen zijn.

