
 

 

blad 1857g 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 MAART 1857 
 
Heden behaagde het den Allerhoogste uit ons midden weg te nemen, onze hartelijk geliefde moeder, de 

wed. W.J. VENNIK, in den ouderdom van 70 jaren en 8 maanden. 

’t Is bijna een jaar geleden, dat zij twee harer volwassene kinderen plotseling en kort na elkaar ten grave 

zag dalen, - slagen die haar in haren levensavond vreesselijk troffen. En thans – zij is hare geliefde 
kinderen nagereisd. 

’t Is ons een jaar van rouwe: doch wij berusten inden wil van den Alwijze, en wenschen ons vast te 

houden aan de hoop, dat ze elkander in betere gewesten mogen weergevonden hebben. 
Smilde, 24 Maart 1857      Jan W. Vennik 

      Mede namens mijne Schoonbroeders en Zuster 

 

De Erven JANNES HOVINGH te Smilde zijn voornemens, op VRIJDAG den 3den April 1857, des avonds 

te 7 ure, in het Logement van JOHANNES WIND te Smilde, publiek te verkoopen: 

DEN OPSTAL VAN EEN 

KALKOVEN EN LESCHHUIS, 

staande buursche wijze op den grond van HENDRIKUS JACOBUS BIJNEMA te Smilde, op het land  
kadastraal te Smilde bekend in sectie E no. 542. 

        Notaris: H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 MAART 1857 
 
Hoogersmilde, 26 Maart. Onze geachte onderwijzer H. Ulehake, die in ’t vorig jaar zijn examen als 

catechiseermeester heeft afgelegd, was dezen winter, gelijk het vorige, als zoodanig nuttig werkzaam. 
Door belangenloozen ijver en lust voor de goede zaak, zonderde hij ook nu weder wekelijks eenige uren 

af, om jonge lieden godsdienstig onderwijs te geven. De welverdiende dank, die hem daarvoor zoo 

ruimschoots toekomt, wijl hij met lust ook bekwaamheid paart, mogt hij zondag jl. in daden zien 
spreken. De volwassene meisjes, nl. die dezen winter zijn onderwijs hadden genooten, schonken hem, 

als bewijs harer erkentelijkheid, een prachtig porseleinen theeservies met theeblad. Moge hierdoor de 

band, die onderwijzer en leerlingen reeds zamensnoert, nog nader worden toegehaald, en de onderwijzer 

Ulehake worden aangemoedigd, om voort te gaan op den ingeslagen weg. 

VERHURING 

van 12 bunder onvergraven BOEKWEITENVEEN liggende op de Molenwijk achter het huis van BOUKE 

JONKER, zijnde reeds omgehouwen en gegrept; dewelke zal worden gehouden op Vrijdag den 3 April 

1857, des namiddags te 5 uur, ten huize van BOUKE JONKER te Smilde, aan de Molenwijk. 

        Notaris: H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG  2 APRIL 1857 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op later te bepalen dag en plaats, ten verzoeke van den 

eigenaar A.P. NEDERHOED te Smilde, in het openbaar verkoopen: 
Twee HUIZEN met daarbij gelegen TUIN, waarvan een huis is ingerigt tot WINKEL en BROODBAKKERIJ, 

welke daarin nog met goed gevolg wordt uitgeoefend, alles staande en liggende in het beste gedeelte der 

gemeente de Smilde, aan de straatwegszijde nabij de Jonkersbrug. 


