
blad 1884s 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 15 NOVEMBER 1884 
 

 
SMILDE. 

De ondergeteekende maakt bekend, dat hij van nu af gevestigd is in de nieuwe woning naast den 

Heer M.A. HOOGERBRUGGE. – Spreekuur van 8 tot 10 uur ’s morgens 

J. ROTGANS, 

Arts te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 NOVEMBER 1884 
 

 
Ingezonden stuk. 

Aan den Wel Eerw. heer Voogel. 

Ik haast mij met een enkel woord te antwoorden op uw schrijven van heden. 

Vergeef mij het onrecht dat ik de Chr. Ger. kerk in Drenthe heb aangedaan en geloof mij, als ik u 

verzeker, dat ik het in geenen deele bedoelde. Als ik spreek van onkunde in Drenthe dan heb ik 

daarbij alleen het oog op de Herv. Kerk en dat geloof ik ook van den heer R.N. Mijne gedachte 

bepaalde zich uitsluitend bij liberalisme en modernisme, zooals wij dat in onze Kerk hebben. Het is 

volstrekt mijn doel niet om Uwen arbeid in Drenthe gering te achten. 

Die mij van nabij kennen kunnen het getuigen, dat ik nooit anders dan met waardeering van onze 

chr. Ger. vrienden en broeders spreek. 

Tegenover modernen had ik de evangelisatie te Emmen te verdedigen. met dat doel voor oogen heb 

ik vergeten, dat gij ook steenen hebt aangedragen voor de Chr. school. 

Geloof mij, als ik bij het 50jarig jubileum der Chr. Ger. kerk een ongekenden bloei toewensch. 

Hoogachtend 

Uw dw. dr. 

Hoogersmilde, 13 Nov. ’84.       W. MEIJERING. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 NOVEMBER 1884 
 

 Smilde, 18 Nov. Bij de heden gehouden verpachting van het tolhek aan de Norgervaartsstraatweg, 

onder deze gemeente, is pachter geworden Jan van Kleef te Assen en wel voor den tijd van drie jaren, 

voor eene som van f 355.26 ’s jaars. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 NOVEMBER 1884 
 

 
Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan J. RODENHUIS te Bovensmilde 

en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot oprichting van eene Slachterij, in het perceel 

kadastraal bekend in sectie G no. 2064. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Voorloopige aankondiging. 

Op nader te bepalen dag, uur en plaats zullen, in den maand December 1884, publiek worden 

verkocht: 

9 perceelen 

BOVENVEEN 

op de Grietmanswijk te Smilde. 

2 perceelen Ondergrond, 1 aan de Grietmanswijk en 1 op het Noorden. 

5 HUIZEN, waarvan 1 bewoond door Notaris TELLEGEN, 1 door den Heer D. TELLEGEN, 1 door 

LUTWIG en 2 Arbeiderswoningen, gelegen nabij de Kwekerij van den heer DE WAL. 

1 Huisplaats, gelegen bij de eerste Huizen. 

Aanwijs doet ALBERT SNIPPE. 

Ten verzoeke van en toebehoorende aan de Erven den Heer G. VENNINK te Smilde. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


