
blad 1870s 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 SEPT. 1870 
 
+ Smilde, 19 Sept. In de gisteren gehoudene vergadering is met algemeene stemmen besloten hier een 

comité van het Roode Kruis op te richten, en wel als sub-comité  zich aan te sluiten aan het Hoofd-

comité in den Haag. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 SEPT. 1870 
 
Door Gods goedheid bevallen van eene dochter H. VAN IJSENDIJK-VAN VEEN. 

Smilde, 19 Sept. 1870 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 SEPT. 1870 
 
+ Smilde, 21 Sept. Sedert eenigen tijd bemerkte de heer Hoogerbrugge alhier, dat des nachts zijne 

koeijen in de weide werden uitgemolken. Hij gaf daarvan kennis aan de veldwachters Klaassen en 

Kalbfleisch en deze waakten daarop eenige nachten in de nabijheid der weide. Den afgeloopen nacht 

nu is het aan hunne onvermoeide pogingen gelukt iemand op de daad te betrappen, nl. H. Koest, 

arbeider alhier, terwijl hij met melken bezig was. Hedenmorgen is hij gevankelijk naar Assen 

getransporteerd. De ijver van de beide politieagenten, die gedurende eenige nachten in het natte gras 

de wacht hebben gehouden, verdient de meeste lof. Ook nu hebben ze weer getoond dat zij zijn waar 

zij wezen moeten. 

- Uit het vroeger vermelde dubbeltal voor de benoeming van zetters van ’s Rijks belastingen in deze 

gemeente zijn gekozen: A. H. Rooseboom, Johs. Drenthen, G. de Jong en J. Roemer. 

ALGEMEENE VERGADERING 

van het SUB-COMITÉ SMILDE 

van het 

Roode Kruis, 

op Vrijdag den 23sten Sept. 1870, ’s avonds 6 uur, op de zaal van den Logementhouder J.H. WIND. 

Te behandelen onderwerpen: 

1
e
. Aanneming van Nieuwe Leden. 

2
e
. Aftreding van het Voorloopig Bestuur. 

3e. Benoeming van een Nieuw Bestuur, bestaande uit drie Dames en vier Heeren, enz. 

Smilde, 21 Sept. 1870       M.A. HOOGERBRUGGE 

P. WESSEMIUS 

M. FERNHOUT 

H. HULST 

G.S. MEIJERINGH 

Naar aanleiding der aan de HERVORMDE GEMEENTE van Hijkersmilde en Kloosterveen voorgelegde 

vraag betreffende de aansluiting aan de in het Alg. Reglement op het beheer der Kerkel. Goederen 

en Fondsen vastgestelde organisatie, worden de stemgeregtigde LEDEN uitgenoodigd tot eene  

Vergadering 
in het Logement DE OUDE VEENHOOP, Donderdag  22 Sept. des nam. ten 4 ure. 

Wegens de om 6 uur in het lokaal te houden verkooping wordt men verzocht precies op tijd te komen. 

F.J.P. MOQUETTE, 

Pred. 


