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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JUNIJ 1863 
 
+ Smilde, 13 Junij. De bijenhouder A.A. Bos van Hoogersmilde, ging voor eenigen dagen naar 

Groningerland naar zijne bijen zien. Daar zijnde, wordt hij ongesteld, en, ofschoon juist meenende, dat 
hij weer beterde, is hij aldaar overleden en zijn lijk heden achtermiddag de Smilde gepasseerd. Hoe de 

huisgenooten bij zulk eene tehuiskomst te moede waren, laat zich  beter gevoelen dan beschrijven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 JUNIJ 1863 
 
Op Vrijdag 26 Junij, ’s morgens 10 uur, ten sterfhuize van den heer J.T. BOERHUIS te Smilde, zullen 

publiek worden verkocht: 
3 KOEIJEN, BOER- en MELKGEREEDSCHAPPEN, HUISMEUBELEN, als: KABINET, KLOK, SPIEGEL, 

TAFELS, STOELEN, KOPER-, BLIK-, TIN-, AARDEWERK en verdere MOBILIA, BEDDEN met 

TOEBEHOOREN: alsmede eene groote verzameling BOEKEN. 
Voorts op stam staande VRUCHTEN, als TOPGRAS, ROGGE en AARDAPPELS. 

        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

          Notaris 

VERKOOP VAN KLAVER. 

Op Maandag 22 Junij a.s., des namiddags 4 uur, bij J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van E.R. HOMAN 

aldaar, van drie kampen KLAVER, op de Meesterswijk in het 4
e
 blok, en eene dito op het Noorden, en 

ten verzoeke van ELBERT BOOIJ, van eene kamp KLAVER en ETGROEN op de van Lierswijk. 

Op Woensdag 34 Junij a.s., des namiddags 5 uur, op het land, ten verzoeke van Mr. L. KIJMMELL te 

Smilde, van acht bunders KLAVER, op het Koeland aldaar.    A.J.C. TELLEGEN, 

           Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 JUNIJ 1863 
 

TOPGRAS. SMILDE 

Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde, zal op Zaturdag 3 Julij 1863, ’s middags te 4 uur, ten 

huize van R. BERKENBOSCH te Smilde, publiek doen verkoopen: 

Het TOPGRAS van drie kampen Land te Smilde, op ’t Noorden, naast MARTEN KLOK, en van twee 
kampen Land op de Korte wijk aldaar, voor de Bosch. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 JULIJ 1863 
 
+ Hoogersmilde, 28 Junij. Heden achtermiddag nam onze predikant A.B. van Kuijk afscheid van ons, 

predikend naar aanleiding van Coloss. 3:1,2. ’t Getal opgekomenen, zoowel uit deze gemeente als 
omliggende, was zoo groot, dat  onze kerk ze niet alle kon bevatten. Ook een drietal ringbroeders was 

opgekomen, om zijn laatste tot ons gerichte woorden te hooren. Onze beste wenschen  vergezellen hem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 JULIJ 1863 
 
Assen, 14 Julij. In de maand Mei kwam er door het veenbranden een bosch van den heer Eekhout te 

Smilde in brand en werd daardoor eene zeer groote schade toegebragt aan dat bosch, uit dennen 
bestaande. Op de klagte van den heer Eekhout heeft het O.M. den buurman van dat Bosch, die veen 

gebrand, vervolgd, als zullende door gebrek aan voorzorg het vuur uit diens veenakkers in het bosch zijn 

gekomen. In twee zittingen der Regtbank zijn getuigen in die zaak gehoord en heeft de Regtbank het 

gebrek aan voorzorg als bewezen aangenomen en den buurman tot eene boete van f 150-, veroordeeld. 


