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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 JUNIJ 1853 
 
Hoogersmilde, 5 Junij. Heden achtermiddag ging R. Boerhof, ongeveer 18 jaren oud, met eenige 

andere jongens in de vaart zwemmen. Na een paar malen dwars door de vaart gezwommen te zijn, 

schijnt hij kramp te hebben gekregen, althans hij zinkt in ééns naar beneden en wordt levenloos weder 

opgehaald. 

Smilde, 6 Junij. Heeft het koude en schrale weder in het voorjaar op vele gewassen ongunstig gewerkt, 

voor één verbouw, de veenboekweit, was het bijzonder gunstig. Niemand heugt het, dat het 

boekweitveen zoo spoedig en zoo goed is gebrand, als dit jaar. De boekweit is reeds bijna alle gezaaid 

en komt reeds op. De gunstige gevolgen van den laatsten regen en de warmte zijn ook bij andere 

gewassen opmerkelijk. De rogge, waarvan bijna geene verwachting was, belooft nog een redelijke 

verbouw. Paardebonen, aardappels, garst en haver, alles komt even welig voor den dag. Winter-

koolzaad belooft veel, en de vruchtboomen bloeijen overheerlijk (Dit hooren wij ook uit andere 

gedeelten der Provincie). 

Zoo kan de Voorzienigheid in korten tijd alles ten goede doen veranderen. Mogt de mensch dit wat 

meer onder ’t oog houden, er zou wat minder murmurering, wat meer dankbaarheid en tevredenheid 

onder de menschen heerschen. 

KIEZERS in het distrikt Assen! 

Hebt dank voor het aanhoudend vertrouwen mij bewezen in de ten derden male herhaalde verkiezing 

tot lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal. 

Dit is de krachtigste wederlegging van iedere blaam, welke men heeft getracht mij aan te wrijven. 

Getrouw aan de Grondwet, zal ik, even als vroeger, nimmer iets anders bedoelen dan het heil van mijn 

Vaderland. 

SMILDE, 3 Junij 1853                                                            Mr. P. VAN DER VEEEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 JUNIJ 1853 
 

LEES HIER! 

In de maand AUGUSTUS aanstaande, op dag en plaats nader bekend te maken, zullen de Erven 

KIJMMELL PUBLIEK AAN DE KOOP BRENGEN: 

1e. De KOORN-WINDMOLEN, met bijbehoorend HUIS en SCHUUR, HOF en achter gelegen KAMPEN, 

staande en gelegen te SMILDE bij de VEENHOOP: 

2e De KOORN-WINDMOLEN, met bijbehorend HUIS en HOF, staande en gelegen te SMILDE, bij den 

WITTERWEG; 

beide om door den KOOPER te worden aanvaard op 1e NOVEMBER eerstkomende; kunnende de gemelde 

VOORWERPEN van nu af dagelijks door de GADINGMAKENDEN worden in oogenschouw genomen. 

SMILDE den 8 Junij 1853 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 JUNIJ 1853 
 
Smilde, 14 Junij. Laatstleden Vrijdag heeft alhier een publieke uitbesteding plaats gehad van: 

a. reparaties aan de scholen en schoolhuizen, aangenomen door Boverhuis voor f 139,-; b. idem van de 

veldwachterswoning, aangenomen door H. Oldenkamp voor f 33,50; c. van het eenjarig onderhoud van 

het kerkhof te Hoogersmilde, aangenomen door J. Hindriks , voor  

f 14,-; d. idem het onderhoud van het kerkhof alhier, aangenomen door denzelfden, voor f 36,-; e. idem 

van den weg bij W. de Vries, aangenomen door denzelfden voor f 14,-; f. idem van de Wittewijksbrug, 
aangenomen door R. Jager voor f 30,-; g. twee dagwerk turf voor de scholen, aangenomen door M. 

Manak voor f 65,-; h. het doen van transporten, aangenomen door denzelven voor f ‘’,-79 per uur; van 

deze uitbesteding is slechts gegund die van de schoolturf en de transporten. 

DOOR VERTREK 

wordt van stonden aan gepresenteerd: Een HUIS, geschikt voorvele affaires, met een TUIN daarachter, 

staande nabij de Veenhoop te Smilde. Informatien te bekomen met franco brieven, bij C. GAASBEEK te 

Smilde. 


