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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 NOVEMBER 1857 
 
Smilde, 19 Nov. Gisteren avond vierde ’t alhier gevestigde zanggezelschap feest, op de bovenzaal bij 

den logementhouder Wind. Na ’t aanheffen van eenige meerstemmige zangstukken, bood het oudste 
lid, namens de leden der vereeniging den bestuurder Venekamp een zeer fraaije aardglobe aan, die 

hierop met hartelijken dank voor dit blijk van erkentelijkheid antwoordde. ’t Overige van den avond 

werd in gulle vreugde doorgebragt, en voldaan over ’t gesmaakte genoegen, keerde elk voldaan 

huiswaarts. 

- Ten gevolge van de groote verwoestingen, door de muizen onder de wintergranen aangerigt, zijn 

vele landbouwers, bepaaldelijk te Appelscha, genoodzaakt geweest hunne akkers om te zaaijen. 

Het doet ons genoegen te kunnen berigten, dat de straatweg, die Drenthe langs Smilde met Friesland 

verbindt, geheel afgewerkt is, wat het Friesch gedeelte betreft. Men hoop, dat de belemmeringen, die 

aan de uitvoering van het Drentsche gedeelte nog in de weg staan, spoedig door de onteigening der 

vereischte panden, zullen worden opgeheven. 

Op Donderdag den 26 November e.k. des avonds te 6 uur ten huize van JANNES BLOMSMA te Smilde, 

zullen publiek worden verkocht: 

De GOEDEREN toebehoorende aan de Erven JAN LUCAS WOLTERS te Smilde, en het PLAATSJE aan 

den Witterweg, toebehoorende aan JAN LOS te Smilde. 
Assen, 24 November 1857      A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN 

         Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 NOVEMBER 1857 
 
Smilde, 26 Nov. De herfstknollen zijn hierover ’t algemeen bijzonder goed bijgekomen. Er mogen 

enkelen zijn, die er niet veel geoogst hebben, bij velen vindt men er een groot aantal mudden van. De 
knol is bijzonder dik, hoewel niet allen even smakelijk en voedzaam zijn. Op het land van J.L.M. te 

Hoogersmilde, is er een gegroeid, die in grootte en zwaarte voorzeker uitmunt. De monsterknol weegt 

dertien en een half ons Ned. 

- 27 November. Men verneemt, dat aanstaanden Zondag de nieuw gebouwde kerk der Christelijk 

Afgescheiden gemeente alhier zal worden ingewijd. 

Bevallen van eene DOCHTER E.C. EEKHOUT-EEKHOUT. 

Smilde, 23 November 1857 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 DECEMBER 1857 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Zaterdag den 5 December 1857, des voormiddags te elf 

uur, ten verzoeke en bij de woning van HARM OLDENKAMP, timmerman te Smilde, in het openbaar 

verkoopen: 

Eene groote partij 

AFBRAAK 

afkomstig van de Christelijk Afgescheidene kerk te Smilde, als BALKEN, PLATEN, RAAM- en 

DEURKOZIJNEN, een groot aantal PLANKEN, BANKEN, SCHOTTEN, LATTEN, nieuwe EIKEN- en 
VURENPLANKEN en PALEN, LADDERS van onderscheidene lengte, - een PUNTER, zoo goed als 

nieuw, een dito WIPKAR en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 


