
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 14 MAART 1848 
 
De weduwe en erven wijlen den Heer Harm Wind, te Smilde, zijn voornemens, ten overstaan van 

den ondergeteekenden Notaris, op donderdag  den 16 Maart 1848 des namiddags te één ure publiek 
op afbraak te verkoopen eene Loods, gedekt met 2000 pannen, geschikt  tot arbeiders tenten, 

aanwezig op de opslagplaats, aan de vaart te Assen, alwaar de veiling zal plaats hebben.    

                                                                                                                                H.H. VAN LIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 31 MAART 1848 
 
De eigenaren van de polder in het vijfde Blok, Meesterswijk te Smilde, gedenken uittebesteden het 

driejarig onderhoud van de daar staande Watermolen en Schutsluis, op woensdag den 15 April 

e.k., den namiddags te 2 uren, ten huize van Egbert Hoekman. Het bestek ligt inmiddels ter lezing 

bij Hendrik Wolda; namens de eigenaren H. Wolda en Jan Joffers te Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 27 JUNIJ 1848 
 
Heden overleed, na langdurige ziekte, kalm en gelaten, mijne zeer geliefde oudste dochter Jansje 

Luxwolda in den bloeijende leeftijd van bijna 21 jaren. 
Allen, die haar zacht en beminnelijk karakter gekend hebben, zullen eenigen mate kunnen gevoelen, 

wat ik in haar verlies en hoezeer ’t mijn moederharte moet treffen. ’t Vertrouwen op gelukkig 

wederzien, gesterkt door de troost der godsdienst, zal, hoop ik, mij kracht geven, ter berusting in 
Gods wil. 

 Smilde, 26 Junij 1848                                                                Wed. S. Luxwolda 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 18 JULIJ 1848 
 
Heden beviel voorspoedig van eene dochter Aleida Kniphorst, echtgenoote van  

Smilde, 16 Julij 1848                                                                                   Mr. P. VAN DER VEEN 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 28 JULIJ 1848 
 

UITBESTEDING 

De ondergeteekende is voornemens, om, op den 14 Augustus aanstaande, des namiddags te 

vier uren, ten huize van den kastelein Prakken te Bovensmilde, bij gesloten briefjes 

uittebesteden het bouwen van eene NIEUWE HUIZINGE en SCHUUR aan de Hoofdvaart te 

Bovensmilde, met bijlevering van alle materialen, behalve den steen. 

Het bestek ligt ter lezing bij Barlage in het  Heerenlogement te Heerenveen, bij van Dijk in 

het Heerenlogement te Meppel, en het bestek benevens de teekening bij Prakken in het 

Wapen van Vriesland te Bovensmilde. 

                                                                                                                                         MR. VAN DER VEEN 


