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terwijl ZEGestr. de arbeiders wees op de groote verpligting, welke zij aan de heeren Aannemers 

hadden, daar zij nu in staat gesteld waren op eene eerlijke wijze in het onderhoud van zich en dat 

hunner gezinnen te voorzien. Deze verschillende aanspraken werden telkens onderbroken door het 

daverend hoera der ontelbare menigte. 
Eindelijk nog bragt de heer W. Timmer van Beilen namens vele inzetenen hulde aan de ondernemers, 

hoewel ZEde het betreurde, dat, door de onhandelbaarheid van een vorig bestuur der gemeente, het 

kanaal nu niet door het dorp Beilen zoude loopen. Hierna begaven zich de heeren Aannemers en 
genoodigden, steeds vergezeld door eene jubelende menigte, langs de uitgebakende en overal met 

vlaggen versierde kanaallijn, naar de plaats, waar de eerste sluis zal worden gelegd. terwijl op een 

gegeven sein 450 arbeiders met de werkzaamheden waren begonnen; hier aangekomen bragten de 
arbeiden, bij monde van een der onderbazen, hunnen dank aan de aannemers voor de hun verschafte 

gelegenheid tot arbeid. 

 De plegtigheid is voorts besloten door een uitgezocht diner, ten huize der erven Luxwolda, door de 

aannemers aan de heeren Ingenieurs en genoodigden aangeboden. 
Zoo zijn dan nu de werkzaamheden begonnen aan een Kanaal, hetwelk Drenthe in het midden 

doorsnijdende, eenmaal zeker aan de Provincie eene groote ontwikkeling zal geven, en hetwelk zal 

worden daargesteld, zonder eenige geldelijke opoffering noch van het Rijk noch van de provincie 

noch van eenige gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17  DECEMBER 1853 
 
Smilde, 16 Dec. Gisteren avond hadden we wederom het genoegen, van een concert, gegeven door 

onze muzijk-vereeniging in het logement de Veenhoop, te mogen bijwonen. Voldeed de uitvoering der 
stukken vroeger, dat was ook thans het geval. Ook de Duos op de waldhoorn , uitgevoerd door den 

heer Bakker en zijn 12jarig zoontje droegen ieders goedkeuring weg. Wij hoopen en verwachten in 

dezen winter hierdoor nog menig genoegelijke avond te mogen smaken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24  DECEMBER 1853 
 
Smilde, 20 Dec. Heden en gisteren heeft op de Scheid bij H. Mast eene hardrijderij op de schaatsen 

plaats gehad. Dertig liefhebbers hebben deel aan den strijd genomen. De prijs, bestaande in eene 
fraaije zilveren horologieketting werd behaald door J. Stoelwinder van de Smilde; terwijl de premie, 

zijnde een zilver cigarenpijpje, werd gewonnen door W. v.d. Sluis van Appelscha. Een overgroote 

menigte woonde dit volksfeest, dat in de beste orde is afgeloopen, bij. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 DECEMBER 1853 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 31  DECEMBER 1853 
 
Gister heeft E. Hoekman alhier op schaatsen laten verhardloopen een paar net bewerkte schaatsen en 

fraaijen tabakspijp, door een 20 tal jongelieden beneden 15 jaar oud, waarvan de hardste rijders zijn 
geweest Lukas en Lieuwe L. Wolters, zijnde 2 broeders en zoons van L.J. Wolters alhier; de vlugheid 

der jeugdige rijders en de goede orde baarden veel genoegen aan de menigte. 


