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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 1  DECEMBER 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Den heer mr. P. VAN DER VEEN, procureur en lid  

van de Provinciale Staten, te Smilde. 

Mijnheer! 

Gij zegt, dat ik, volgens mijn vorig schrijven, op gezag van mr. L.O. Gratama, ontken, dat gij gezegd  

hebt, wat gij beweert gezegd te hebben. 

Ik zeg, dat gij niet goed hebt gelezen, wat ik schreef, en dat is in de eerste plaats noodig, om van mij, 

op een nader antwoord te mogen rekenen. 

Assen, 30 Nov. 1871         H. Boom 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2  DECEMBER 1871 
 
+ Smilde, 1 Dec. Gister is hier tot lid van het bestuur van het veenschap “Molenwijk en 

aanhoorigheden”, met 100 van de 172 stemmen, verkozen de heer J.H. Kijmmell. De heer 

Hoogerbrugge had 66, de heer J. Offerein 5 en de heer J. Joffers 3. 

- De eergister en gister hier door de rederijkerskamer “Nut en Vermaak” gegeven 

toneelvoorstellingen hebben zeer goed aan de verwachting voldaan. De rollen werden uitmuntend 

vervuld, en de muziek was zeer goed. Na de voorstelling gaven de muzikanten nog eenige stukken 

ten beste, die ook zeer goed voldeden. Wij hoopen dat de Kamer op het ingeslagen voetspoor zal 

voortgaan en ons dezen winter nog eens op een voorstelling zal vergasten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4  DECEMBER 1871 
 

Norgervaart 
Op Woensdag 6 December 1871, ’s avonds te 7 uur, zullen aan de Norgervaart, in het Logement van 

SMIT, publiek worden geveilde: 

1
e
. Een HUIS, 2 kampen Land en 4 kampen Ondergrond, op plaats 5, in gebruik geweest bij F. 

POST, ten verzoeke van de Heeren C. OFFEREINS en A. VOS te Smilde. 

2
e
. Een Behuizinge, bijna 2 bunders Land en 1 bunder Ondergrond, op plaats 3, 6

e
 Blok te Smilde, 

ten verzoeke van G. MOES te Kloosterveen. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

BOERENPLAATS - SMILDE 

Op Vrijdag 8 December 1871, ’s avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, 

publiek  worden geveild: 

1
e
. EENE UITMUNTENDE BOERENPLAATS. bestaande uit Behuizinge, Erf, Tuin, Bouw- en 

Groenland, te Smilde, aan de Evert Hendrikswijk, groot pl.m. 5 bunders. 

2
e
. Eene behuizinge, waarin 3 Woningen, met Tuin, en een kamp Land bij de Jonkersbrug te 

Smilde. 

3
e
. EEN PERCEEL VEEN- en ONDERGROND, bij de helling van FERNHOUT te Smilde, ten verzoek van 

de Heer W. NUIS aldaar. 

Tevens palmslag van de Behuizinge en Erf, zijnde BAKKERIJ, staande te Smilde aan de straatweg in 

de buurt van de Meestersbrug, in gebruik geweest bij STEENBERGEN, ingezet op de geringe som van  

f 549, - ten verzoek van den heer Mr. L. ROESSINGH te Assen. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 DECEMBER 1871 
 
+ Hoogersmilde, 2 Dec. Met algemeene stemmen is alhier tot ouderling verkozen de  heer J.H. Moes 

en tot diaken de heer T. Boer. 


