DRENTSCHE COURANT
MEI 1834

DINGSDAG, DEN 23

Getrouwd:
C. Fledderus, van de Smilde,
en
J. Oortwijn, van Langeloo
Langeloo, den 15 Mei 1834

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 3 JUNIJ 1834

Op Dingsdag den 17den Junij des jaars 1834, des middags te 12 ure zal, onder nadere
approbatie, 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:
1e Het maken der aardenbaan en het maken van eenen rijweg van verbrijzelde keijen in
dezen banen, voor een gedeelte des grooten wegs, der eerste klasse nr. 1, zijtak nr. 2,
tusschen Assen en Meppel, in de gemeente Smilde, van af de laatste bestrating bij de
Leembrug naar de Veeneschutsluis, eene lengte van 3200 ellen.
2e Het bouwen van een tolhuis aan den grooten weg der eerste klasse nr. 1, zijtak nr. 2,
tusschen Assen en Meppel, in de gemeente Smilde, 1710 ellen ten zuidwesten van de
Beilervaart.
De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod.
Het bestek, op hetwelke de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal, boven en
behalve aan het lokaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en aan dat van het
Gouvernement der provincie Drenthe, te Assen, ten lezing liggen te ’s Gravenhage in de
voornaamste logementen; en voorts op alle zoodanige plaatsen alwaar gewoonlijk de
bestekken van waterstaatwerken in gemelde provincie ter lezing gelegd worden.
Zullende, acht dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan,
en voorts nadere informatien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur van den
Waterstaat, C. de Beer, te Assen, in de provincie Drenthe.

DRENTSCHE COURANT
AUGUSTUS 1834

DINGSDAG, DEN 15

De GOUVERNEUR der provincie DRENTHE notificeert, dat van af woensdag den dertiende
Augustus 1834, tot nadere aankondiging, een gedeelte van den grooten weg der eerste
klasse nr. 1, op de Smilde, aanvang nemende op het einde der bestrating bij de
Leembrug en loopende over eene lengte van 3200 ellen in de strekking van de Smilde
naar de Veene-schutsluis, ten behoeve der uitvoering van werken op dit gedeelte wegs
zal zijn afgesloten, en dat gedurende die afsluiting de passage van Assen komende, zal
moeten worden genomen over de Leembrug naar en bijlangs de oost- of linkerzijde der
Hoofdvaart tot aan en over de Geeuwenbrug. Zullende de passage van Meppel
komende, in tegenovergestelde rigting moeten worden genomen.
Assen, den 8 Augustus 1834
D.J. VAN EWYCK

