
blad 1863a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 JANUARIJ 1863 
 

TE HUUR 

om 1 Mei 1863 te aanvaarden 
Een HUIS, waarin 4 KAMERS, KEUKEN, KELDER, SCHUUR, POMP- en REGENBAK met MOESTUIN en 

BOOMGAARD, des verkiezende met eenig LAND, staande en gelegen te Smilde en  te bevragen bij H.P. 

SICKENS aldaar. 

BOVENVEEN – JONKERSWIJK. 

Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde, zal, op Maandag den 19 Januarij 1863, des voormiddags 

11 uur, bij R. BERKENBOSCH, in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, publiek doen veilen: 

Eenige perceelen BOVENVEEN, gelegen Noordwestzijde der hoofdvaart, 3
de

 blok, Jonkerswijk plaats 26 
te Smilde; aanwijzing door Jacob Woltman. 

         Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 JANUARIJ 1863 
 
+ Smilde, 7 Jan. Zijn er van verschillende kanten klagten aangeheven over de schaarschheid van het 

wild in het nu verloopen jagtsaizoen, en onderscheidene middelen opgegeven, om zulks te verbeteren, 
de jager H. v.d. Velde heeft in dezen niet te klagen, daar hij in den verloopen jagttijd heeft geschoten: 

112 hazen, 5 konijnen, 239 patrijzen, 1 korhoen, 18 eenden, 4 houtsnippen en 7 stuks klein waterwild, 

zamen 386 stuks. 

+ 8 Jan. Is het verloopen nieuwjaar vruchtbaar geweest aan verwondingen met geweer of pistool, meest 

door dronkenschap veroorzaakt, zulke ongelukken hebben we hier, voor zoover we hebben vernomen, 

niet te betreuren; wel uit kinderlijke onvoorzigtigheid, welke vermelding tot waarschuwing kan dienen. 

Een knaap van 13 à 14 jaar, zou met een kleinere, oudejaarsavond een boodschap doen. De grootste 
weet in stilte een kruidhoorn met kruid magtig te worden. Een eind weegs van huis zijnde, neemt de 

grootste het kruidhoorn en laat kruid in eene brandende pijp loopen, die de kleinste in de hand houdt, 

met dat ongelukkige gevolg, dat het kruid ontplofd, het hoorn den grootste in het aangezigt vliegt en hij 
met een akelig gezigt,  digt oog en eene verwonding aan den neus te huis komt, op welk gezigt de 

moeder van zich zelve valt. Ofschoon men aanvankelijk voor het verlies van het oog vreesde, schijnt hij 

het gebruik er van te zullen behouden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 JANUARIJ 1863 
 
+ Hoogersmilde, 10 Jan. Ruim en jaargeleden werd alhier een zanggezelschap opgerigt, onder de 

leiding van de heer A. Spier, vroeger hoofdonderwijzer te deze plaatse. De oefeningen werden steeds 

gehouden ten huize van J. Klok. Gisteren avond werd door het gezelschap aan J. Klok een fraaije 

moderateurlamp present gedaan, terwijl de heer A. Spier een extra  mooi en net bewerkt  zilveren 
aschbakje voor sigaren ontving. Eere den directeur, die zich zooveel moeite getroost, alsmede J. Klok 

die zijn huis zoo welwillend tot plaats voor oefening afstaat; ook den leden, die toonen, dat ze 

erkentelijk zijn en belangelooze moeite op prijs weten te stellen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 JANUARIJ 1863 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 24 Januarij a.s., des avonds te 7 uur, ten 

huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van H. BLOEMBERG, Schipper te 

Smilde, zonder latere palmslag, in het openbaar verkoopen: 

Een opene Praam, 
genaamd DE VROUW AALTJE, groot 37 tonnen, met ZEIL en TREIL, OP- en BIJGOED, bevaren wordende 

door GERRIT VOS, liggende hetzelve VAARTUIG, bij de Meestersbrug te Smilde. 

Nadere aanwijzing te bekomen bij H. BLOEMBERG. 


