
 

 

blad 1858b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 FEBRUARIJ 1858 
 
Smilde, 30 Jan. Heden zijn alhier tot leden der plaatselijke school-commissie benoemd de heeren 

C.W.E. Kijmmell, H. van Veen, J.H. Wind, C. Fledderus en J. Drenthen. 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 FEBRUARIJ 1858 
 
Smilde, 2 Feb. De hevige rukwinden van gisteren hebben hier nog al schade veroorzaakt. Verscheidene 

palen van de Rijkstelegraaf zijn omgewaaid en lagen op den straatweg. De Hollandse post, die het reeds 

moeijelijk had met de duinen, welke de sneeuwjagt op den weg veroorzaakte, ondervond tevens veel 

oponthoud door de omgewaaide palen. Vele huizen hebben schade geleden aan het dak, terwijl de 

korenmolen te Hoogersmilde ook zeer door den wind is gehavend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 FEBRUARIJ 1858 
 
Smilde, 1 Feb. Het wapperen der vlaggen van meest al de hier in menigte liggende schepen en van 

sommige particuliere huizen, toonde een voor deze gemeente belangrijken dag aan, den dag  waarop 
onze nieuwe Burgemeester van Lemel zou geïnstalleerd worden. Een groot aantal jongelieden had 

besloten Z.Ed.Achtb. te paard af te halen, maar werd daarin teleurgesteld, doordat Z.Ed.Achtb. reeds des 

avonds te voren was gearriveerd. Toen werd bepaald, den Burgemeester van zijne woning naar het 
gemeentehuis te geleiden. En, niettegenstaande het allerongelukkigste weder, zag men des 

achternamiddags een groot twintigtal jongelieden te paard, met twee vaandels voorop, de Smilde eerst 

voor een groot gedeelte op en neer rijden; op de bestemde tijd schaarde men zich daarna, omringd van 

eene groote menigte belangstellenden, voor de woning van den Burgemeester. Hier deed een der oudste 
jongelieden eene korte aanspraak, en verzocht verlof den Burgemeester naar het gemeentehuis te mogen 

geleiden, Dit toegestaan zijnde, werd Z.Ed.Achtb. verzocht, in een gereed staand rijtuig te stappen, en 

zoo werd hij, omringd door een groote stoet menschen, naar het gemeentehuis geleid. Hier aangekomen 
hield Z.Ed.Achtb. eene treffende aanspraak tot de jongelieden en het publiek, en ging vervolgens de 

gemeente kamer binnen, om geïnstalleerd te worden. Na den afloop hiervan werd Z.Ed.Achtb. op 

dezelfde wijze door de jongelieden huiswaarts geleid. Door woord en daad heeft Z.Ed.Achtb. zijn 

erkentelijkheid voor de eer, hem bewezen, betoond. God zegene zijn bestuur over onze gemeente. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Maandag 15 Februarij eerstkomende, des avonds ten 6 

uur, ten huize van H. WALDA, bij de Norgervaart aldaar, ten verzoeke van G.F. WOPPENKAMP te 
Smilde, bij inzate en op later te bepalen dag bij palmslag verkoopen: 

1
e
. Een HUIS met daarbij gelegen opstrekkende PLAATS, gedeeltelijk met BOVENVEEN, staande te 

Smilde bij de Norgervaart aan de N.W.zijde der hoofdvaart. 
2

e
. Eene halve plaats BOUW- en WEILAND, aan de Norgervaart, gemeente Assen, aan de N.W.zijde van 

BERNARD BAKKER. 

3
e
. Twee klinken BOVENVEEN en ONDERGROND in den zoogenaamde Vriesche polder op de 

Meestersickenswijk te Smilde. 

 


