
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 26 AUGUSTUS  1852 
 
Smilde, 24 Aug. Sedert eenigen tijd bestond alhier bij sommigen het voornemen het muzijk 

gezelschap aan ’t eerste gesticht te Veenhuizen, onder leiding van den hoofdonderwijzer Braak, eens 

te bezoeken. Eindelijk kwam dit plan tot rijpheid en door goedgunstige beschikking mogt men dit 

genoegen l.l. Zondagavond smaken (op Zondag wordt er anders zelden gespeeld). Was de 
verwachting om iets schoons en treffends te hooren groot, hierin werd men niet teleurgesteld, toen 

men zulke heerlijk stukken zoo juist en zuiver door een goed bezet orchest hoorde uitvoeren,. De 

zang, begeleid en ondersteund door muzijk, was uitmuntend; een ieder was hoogst voldaan en gaf 
aan den heer Braak zijne goedkeuring of liever verwondering te kennen en men wenscht niets 

vuriger dan dat onze muzijk vereeniging eens  zal worden, ’t geen zij te Veenhuizen is! 

Ingezonden stukken 

Mijnheer de Redacteur. 
De ondergeteekende onder de commissie van keuring voor de paarden behoord hebbende, op de 

tentoonstelling en keuring van vee, vrijdag den 20 Augustus te Assen gehouden, vindt zich verpligt 

ter kennis van het publiek te brengen, dat het hem geweigerd is door medekeurmeesters om zijn 
gevoelen in dezen uit te brengen. 

Ter voorkoming, dat men hem niet zal beschuldigen, mede deel gehad te hebben om paarden voor te 

dragen als premiewaardig, die zulks niet waren, verzoek hij UWEd. beleefdelijk bovenstaande 

regelen in UWEd. veelgelezen blad te willen opnemen. 
Hoogersmilde, 23 augustus                                                                     H. VAN VEEN 

 

Op den 6 september 1852 des namiddags te 3 uur, zal ten huize van J.P. HATZMANN te 

Hoogersmilde worden aanbesteed het BOUWEN van eene NIEUWE KAMER aan de pastorij der 

Hervormde Gemeente aldaar, met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen. Het BESTEK 

ligt ter inzage van belanghebbenden, te Assen bij A. HOFSTEE en te Hoogersmilde bij HATZMANN 
voornoemd; terwijl nadere informatien zijn te bekomen bij KERKVOOGDEN van opgemeld 

Gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 7 SEPTEMBER  1852 
 
Smilde, 6 Sept. De veenboekweit-oogst is hier reeds in volle werking; over ’t geheel genomen valt 

de boekweit toe, de kwaliteit is uitmuntend, dezelve is niet als ’t vorig jaar, maar toen was ’t ook 
buitengewoon. De allerlaatst gezaaide staat in vollen bloei en kan, als ’t weer gunstig blijft, nog 

redelijk worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 9 SEPTEMBER  1852 
 
Smilde, 7 Sept. In de openb. raadsvergadering, gister achtermiddag gehouden, waren 7 leden 

tegenwoordig, en is onder anderen ’t volgende behandeld: 1
e
 eene commissie benoemd tot 

onderzoek van de gemeente rekening 1850 en begrooting 1852; 2
e
 beoordeeld eene reclame 

betrekkelijk den personelen omslag 1852 en onveranderd vastgesteld; 3
e
 eene door B. en W. 

voorgedragene conceptverordening op de verandering van de woonplaats is gesteld in handen eener 
commissie, ten einde deswege te dienen van rapport in de volgende vergadering; 4

e
 de commissie, 

benoemd tot onderzoek der aangelegenheid, betrekkelijk de zoogenoemde Commissie plaats, heeft 

bij monde van den heer Mr. v.d. Veen rapport uitgebragt en geconcludeerd tot den verkoop dier 

plaats en verdere bezittingen der werkcommissie ten schade en bate van de gemeente, ’t geen met 
algemeene stemmen is aangenomen; 5

e
 een adres van W. de Vries, om van de gemeente een 

gedeelte van een gemeentelijke weg aan te koopen, is met algemeene stemmen gewezen van de 

hand. Hierop werd de vergadering, na dat de volgende op aanstaande Vrijdag was bepaald, door den 
Voorzitter gesloten. 


