
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 4 FEBRUARIJ  1851 
 
Hoogersmilde, 1 Febr. Wij hebben het genoegen te kunnen melden, dat voor eenige tijd alhier eene 

aankoop is gedaan van 24 bunders heideveld, door den heer de Wal te Smilde, en dat deze 
uitgestrektheid nu reeds bijna geheel is bewerkt. Menig arbeider heeft hier alzoo in den zachten 

winter een stukje brood kunnen verdienen. Velen hebben deze gelegenheid dan ook niet nutteloos 

laten voorbij gaan, dagelijks toch waren er 150 tot 200 man aan het werk, en ofschoon dat getal 
tegenwoordig niet meer zoo groot is, zoo zijn er evenwel nog velen die er werk vinden. Naar wij 

vernemen, bestaat het plan, dat reeds dezen zomer die 24 bunders zullen worden bezaaid en bepoot 

zijn. Aanvankelijk zijn tot dat einde reeds eenige ladingen straatvuil aangekogt. Welk eene 

verandering zal dit niet teweegbrengen! In minder dan één jaar tijds zal het oog vruchtbare dreven 
en golvende korenvelden aantreffen, daar, waar voor korten tijd dat oog nog rustte op een dorre 

heidevlakte. Wij wenschen , dat deze werkzaamheden aan de verwachting mogen voldoen en 

anderen er door opgewekt worden tot de ontginning onzer Drentsche heidevelden. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 7 FEBRUARIJ  1851 
 
- Schipper C. Wessemius van Smilde, die voor de Zwolsche Regtbank heeft teregt gestaan, wegens 

het stukken zeilen en moedwillig vernielen van de afsluitingsketen over het Zwolsche Diep bij 

Genemuiden, is bij vonnis van 30 Jan. j.l. vrijgesproken, uit hoofde de moedwil, door het Openbaar 

Ministerie beweerd, niet was bewezen. 

- Bij de gisteren morgen gehoudene uitbesteding  van het maken eener nieuwe kap en verdere 

herstellingen aan de Herv. kerk te Gasselte, is aannemer geworden H. Bos te Smilde voor eene som 

van f.2400. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 11 FEBRUARIJ  1851 
 
- Wij haasten ons een onwillekeurig abuis in het vorig no. begaan, te herstellen, door thans te 

melden, dat H. Boverhuis te Smilde en niet H. Bos aannemer is geworden van het maken eener 

nieuwe kap enz. over de kerk te Gasselte; H. Bos is borg. 

Smilde, 7 Febr. Heden had alhier eene belangrijke veenverkooping  plaats van de heeren Suermondt 

van Rotterdam, die van af 1811 veenbezitters te Smilde zijn geweest, en het veen toen ter tijd in het 

groot hebben gekocht van het Domein, om hetzelve in kleinere perceelen, en na aan de sneede 

gebragt te zijn , weer te verkoopen. Het veen aan de Grietmanswijk, waar die H.H. zich nu van al 
hun veen hebben ontdaan, is gemiddeld verkocht voor 47 ½ cent en het veen aan de Molenwijk voor 

42 ½ cent per roede. 

Ten overstaan van Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal, op donderdag den 13 Februarij 

1851 des namiddags te 5 uur, ten huize van den Logementhouder Hofste te Assen, publiek worden 
verkocht: 

1
e
 Eene VEENPLAATS, gelegen te Smilde aan de Norgervaart, no. 10, groot 3476 oude roeden 

2
e
 Een ged. VEENPLAATS, de Tip bij de Norgervaart, groot 438 oude roeden 

3
e
 Eene VEENPLAATS op de Meesterswijk te Smilde, no. 22, groot 929 oude roeden 

4
e
 Eene VEENPLAATS op de Meesterswijk, no. 24, groot 1741 oude roeden 

5. Een nieuw, welingerigt en goed doortimmerd WINKELHUIS, ERF, HOF en BOUWLAND, staande 

en gelegen op de Norgervaart, door Harm Holst bewoond en in gebruik. 

Alles toebehoorende aan H. de Wit en Kinderen te Assen 

Op vrijdag den 14 Februarij 1851, des voormiddags te 10 uur te beginnen, zullen op de plaatsen van 

Jacob Eleveld en Rense Jolders te Smilde, publiek worden verkocht: pl.m. 100 op stam staande 
EIKEN- en DENNEBOOMEN, voorts eenige perceelen SCHELHOUT en HAKHOUT. 

Die gading maakt, kome op tijd en plaats voornoemd.                                       H.H. VAN LIER 

 


