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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 FEBRUARIJ 1881 
 

 Op Zaturdag 5 Maart 1881, 

des avonds 7 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer 

LEFFERT HOVINGH en Kinderen, worden verkocht: 

De kamp Bouwland 

bij de Evert Hendrikswijk op plaats 4, groot 52 aren, 90 centiaren, staande op f 451.- 

Voorts ten verzoeke van den Heer Mr. S. HELLINGA TONCKENS te Smilde: 

De gewone jaarlijksche verkooping van 

BOVENVEEN 
op het “Kijllot” aldaar. 

En ten verzoek van het GEMEENTEBESTUUR te Smilde: 

Twee perceelen Bovenveen 

achter het Werkhuis op de Molenwijk en 700 TAKKEBOSSEN en eenig gekapt WEEKHOUT op de 

Begraafplaats achter de Groote Kerk aldaar. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Met leedwezen las ik in uw blad van Donderdag 17 Febr., dat ds. Meijering alhier de gelden, 

gecollecteerd bij zijn onderwijs, had verdeeld tusschen de Chr. Nat. school te Smilde en de bekende 

inrigring van den heer van Dijk te Doetinchem. 

Met leedwezen zeg ik, omdat hier, ook al door den weder ingevallen winter, zooveel stille armoede 

wordt geleden, die door deze gelden eenigzins kon worden geleenigd. 

Andere jaren werd hier nog al heide geplukt, zoodat de arbeidende klasse dan des winters in hare 

behoeften kon voorzien, maar daar van het vorige jaar de heide nog onverkocht is, staat deze arbeid 

ook stil. 

Ds. M. heeft zeker ook niet geweten, dat sommige fabrieken in verval zijn, anders had hij het geld 

niet naar die inrigting van van Dijk gezonden. 

En zoude ds. M. niet even zooveel, ja niet meer zelfvoldoening hebben gesmaakt, als hij 

bovengenoemde gelden had besteed tot een bedeeling aan die zoogenaamde stille armen? 

En zouden zijne leerlingen wel geweten hebben, wat met die gelden zoude gebeuren? 

U dankende voor de opname, ben ik uw dienaar 

Hoogersmilde, 20 Febr. ’81.         B. 

 

Smilde, 26 Febr. Gisternamiddag geraakte het negenjarig zoontje van den winkelier M. Polak al 

spelende in de hoofdvaart alhier en was welligt verdronken, had niet veldwachter v.d. Leij, die daar 

passeerde en het ongeval bemerkte, zonder een oogenblijk te aarzelen zich in de volle hoofdvaart 

gewaagd. Hij mogt dan ook het genoegen smaken het knaapje van een gewissen door te redden. De 

vreugde der ouders, wegens deze redding, laat zich beter gevoelen dan beschrijven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 MAART 1881 
 
Ondergeteekende, gevestigd zijnde als 

Gemeente-Architect te Smilde, 

beveelt zich minzaam bij zijne geachte dorps- en gewestgenooten aan tot het maken van 

TEEKENINGEN, BESTEKKEN, BEGROOTINGEN enz. en tevens als TIMMERMAN, zullende zorg 

dragen voor eene flinke uitvoering en solide behandeling. 

P.S. JONGELIEDEN, die in bovengenoemde vak wenschen opgeleid te worden, kunnen onder nader 

overeen te komen voorwaarden direct geplaatst worden. 

H. HOLTHUIS, 

Gemeente-Architect te Smilde, tegenover 

         ’t Gemeentehuis. 


