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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 JUNIJ 1863 
 

INGEZONDEN STUKKEN. 

Mijnheer de Redacteur! 
Het stuk van den heer J. H. Wind, geplaatst in ’t vorig no. dezer courant, en bevattende eene 

verbetering van het berigt aangaande de harddraverij en eenen raad aan den berigtgever van die 

harddraverij, is waarschijnlijk in drift gesteld en opgezonden. De raad, dien Z.E. daar geeft, was juist 
door den correspondent in acht genomen. Ofschoon zelf op de harddraverij tegenwoordig geweest, 

heeft hij schriftelijk laten opgeven de namen van prijs en premie, die der winnende paarden, die der 

eigenaars en pikeurs, en wel door den logementhouder Wind zelven.  

Z.Eds. opgaven zijn getrouw overgenomen, met bijvoeging van “extra fraai”, (dat niet overtollig was), 
maar ongelukkig met uitlating van het woord “nieuw”, dat evenwel volstrekt niet met opzet is 

geschied. Was de berigtgever op dit abuis attent gemaakt, hij zou het dadelijk in ’t eerstvolgend no. 

dezer Courant hebben verbeterd. Bij het verslag van de harddraverij had nog kunnen gevoegd worden, 
dat prijs en premie op gebruikelijke wijze door een der keurmeesters, den heer C. Hubenet, zijn 

uitgereikt. 

Met de opname van bovenstaande zal Uw.Ed. zeer verpligten, 

Smilde, 1 Junij 1863         Uw. Ed. Dv. Dien., 

          de Correspondent 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 JUNIJ 1863 
 
+ Smilde, 2 Junij. Men verneemt, dat het jongetje van W.D. alhier, ongeveer acht jaren oud, terwijl 

het melk zou halen, van eene draai is gevallen en verdronken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JUNIJ 1863 
 
+ Smilde, 8 Junij. De berigten uit Groningerland, omtrent de bijen alhier ontvangen, luiden bijzonder 

gunstig. Bijen van 70 halve Ned. ponden zwaarte behooren niet onder de zeldzaamheden. Blijft het 
dezen zomer en het najaar voor dat nijvere volkje wat gunstig, dan zal de bijenhouder een gezegend 

jaar hebben. 

Smilde, 8 Junij. Heden overleed, zacht en kalm, in den gezegende ouderdom van ruim 83 jaren, onze 

geliefde vader en behuwd-vader J.T. BOERHUIS, oud Onderwijzer dezer gemeente.  
         J. VENEKAMP 

Algemeene kennisgeving    Mede namens mijne broeders en zusters. 

Klaver-verhuring, 

door den Notaris TELLEGEN te Smilde, in den loop dezer maand, ten verzoeke van E.R. HOMAN 
aldaar. Eigenaren, die perceelen willen bijvoegen, gelieven daarvan vóór Zaturdag den 13 Junij a.s. bij 

hem aangifte te doen. 

De heer P.J.L. EEKHOUT verzoekt aan daarbij belanghebbende ingezetenen van Assen, om 

BOODSCHAPPEN EN BESTELLINGEN, 
ook zijne Veenderijen te Smilde betreffende, te bezorgen en te doen aan ALBERT SLENDEBROEK, 

wonende aan de Vaart te Assen. 

Smilde, 8 Junij 1863 

Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde, maakt bij dezen bekend, dat zijn DOMICILIE als PROCUREUR thans 

gevestigd is ten huize van Mr. C.L. KNIPHORST aan de Vaart te Assen. 


