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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 NOVEMBER 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

?? 
De Staten der Provincie Drenthe hebben besloten, om f 1000,- uit de kas ad pius usus toe te staan aan de 

gemeente Smilde, om te strekken ten behoeve van het lager onderwijs te Kloosterveen en Hijkersmilde. 

Het is uit de discussien gebleken, dat deze kas in 1771 is daargesteld ten voordeele van de kolonie 
Kloosterveen en Hijkersmilde. Thans ligt er een gedeelte van de kolonie Kloosterveen onder Assen; van 

de turf, uit dat gedeelte van Kloosterveen en uit de Zeijer veenen afgevoerd wordende, worden drie 

stuivers per dagwerk aan voormelde kas voldaan. Kan Assen nu ook niet met regt aanspraak maken op 

subsidien uit gemelde kas, hetzij voor de armen, hetzij voor het schoolwezen. 

           X 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Ter beantwoording der vraag van X, voorkomende in de Provinciale Drentsche & Asser Courant van 
Dingsdag 8 Nov. jl. moge dienen, dat bij Koninklijk besluit van 23 Julij 1834 no. 98, de bestaande 

geschillen over de grensscheiding tusschen Assen en Smilde zijn beslist, en dat bij art. 2 van ’t 

genoemde besluit, is bepaald: 
“De eigenaren van de veenen, gelegen in het door Smilde af te stane terrein, zullen toekomstig aan de 

kas ad pios usus op de Smilde, betalen zoodanige gelden, als bij de generale conditien van verkoop der 

veenen op de Smilde, van den jare 1771 zijn bepaald; zonder dat de stad Assen daardoor eenige deel 

aan, of aanspraak op die kas zal verkrijgen.” 
Hier volgt uit dat Assen geen regt heeft op eenige subsidie uit genoemde kas. 

            H. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 NOVEMBER 
 
Smilde, 9 Nov. De raad der gemeente Smilde heeft, als daartoe ook geregtigd, in zijne vergadering van 

heden, tot beurtschipper van Meppel langs de Smilde op Veenhuizen benoemd, M. Manak alhier. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 NOVEMBER 
 
Heden beviel van eene welgeschapene Dochter, mijne geliefde echtgenoote ALEIDA VAN DER VEEN-

KNIPHORST. 

Smilde den 12den November 1859      Mr. P. VAN DER VEEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 NOVEMBER 
 
Smilde, 16 Nov. Heden nacht ontdekte G.V., wonende op de molenwijk alhier, eenig gerucht in zijn 

achterhuis. Spoedig verliet hij het bed, en in het achterhuis komende vond hij twee ongenoodigde 

gasten, die, G.V. vernemende, dadelijk het hazepad kozen, zonder hun doel te hebben bereikt. 


