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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 18 SEPTEMBER 1883 
 

 
Hoogersmilde, 15 Sept. Nauwelijks is ’t hier bekend, dat onze geachte predikant W. Meijeringh de 

toezegging van het beroep te Schoonoord heeft ontvangen, en reeds opnieuw is er weer bericht, dat 

hij ook het beroep heeft gekregen naar N.-Pekela. 

Heeft onlangs, toen onze predikant het beroep te Hoogmade, in Zuidholland, had ontvangen, een 

groot aantal leden der Hervormde gemeente te Hoogersmilde zich verbonden, jaarlijks het 

tractement van onzen tegenwoordigen predikant door eene aanzienlijke bijdrage te verhoogen, ook 

nu blijft de wensch, dat de dominé in ons midden zal blijven. 

Velen zouden ds. Meijeringh ongaarne zien vertrekken en voor menigeen zou zijn heengaan ook een 

groot verlies zijn. 

30jarige Echtvereeniging 

VAN 

SIJMEN SMIDT EN EMELINA GESINA HOVING. 

Smilde, 18 Sept. 1883. 

Kennisgeving aan vrienden en bekenden. 

Boekweit – Eekhoutsblok. 

Bij de inzate van het VASTE GOED te Smilde, op 

Donderdag 20 Sept. e.k., 

in het Concerthuis te Assen, zal, des avonds te 6 uur, tevens worden verkocht: 

Een kamp Boekweit, 

op stam, in het Eekhoutsblok te Smilde, ten verzoeke van den Heer HOIJER. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1883 
 

 
Smilde, 17 Sept. Gisteravond omstreeks 7 uur hoorde de knecht van den heer W. de Jonge eene kip 

schreeuwen. Hij snelde er heen en kwam nog juist bij tijds om er een vos mee te zien wegloopen. 

Blijkbaar had het hapje lekker gesmaakt, want des nachts werden den heer P. de Jager 4 kippen en 

een haan weggehaald. 

De liquidatie van het Veenschap: 

“Molenwijk en aanhoorigheden” 

TE SMILDE 

en de overgang in een Waterschap binnen enkele dagen plaats vindende, worden Ingelanden en 

Verveeners aangemaand om hunne achterstallige omslagen, zoowel Grond als Turf, over 1881 en 

1882, te betalen waartoe ZITTING zal worden gehouden te Smilde, op Vrijdag den 28sten 

September 1883, ten huize van J.H. WIND, van 10 tot 4 uur. 

Bij gebreke van betaling gaan deze omslagen volgens de overgangsbepaling van het nieuwe 

Waterschaps-Reglement over op het Waterschap en stelt de nalatige betaler zich bloot aan directe 

rechtsvervolging krachtens dat reglement. 

Assen, 21 Sept. 1883.    De Secretaris-boekhouder van het Veenschap voornd., 

M. OLDENHUIS GRATAMA 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1883 
 

 
Smilde, 19 Sept. Het metselwerk aan de nieuwe molenwijksluis is voltooid en was Zaterdag jl., juist 

op den dag, dat de aannemer daarmede klaar moest zijn, geëindigd. De metselaars, die daarvoor door 

den heer van Baalen waren gebruikt en van elders waren gekomen, zijn weder vertrokken. In het 

midden der volgende maand moet dat kanaal weder voor de scheepvaart geopend kunnen worden. 

Men verwacht alsdan daar veel drukte. De turf, die is de daarachter gelegene Dikke- en 

Eekhoutswijken in den loop van dezen zomer gegraven is en door de sluiting niet kon vervoerd 

worden dan met vele buitengewone kosten, wordt in den regel in den herfst juist gezocht om 

derzelver koligheid, omdat de schippers alsdan in de Hollandsche steden de burgers daarvan moeten 

leveren, terwijl de fabrieks- of scherpe turf door hen niet begeerd wordt voor haardbrand. 
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