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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 OCTOBER 1885 
 

 
Vergadering van Ingelanden 

VAN HET WATERSCHAP 

“DE ZEVEN BLOKKEN” 

op Maandag 12 October 1885, 

‘s morgens 10 uren, ten huize van de Wed. HOMAN. 

Punten van behandeling bekend. 

Smilde, 10 Oct. 1885.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris-Penningm. 

Smilde. 

VERGADERING op Maandag 12 October a.s., voormiddags 10 ure, ten huize van de Wed. HOMAN, 

van de VROEGERE ONDERHOUDPLICHTIGEN van de Grietmansbrug, die over de Hoofdvaart ligt. 

De enkelen, die hunne omslagen nog niet hebben aangezuiverd, worden vriendelijk verzocht, dit nog 

vóór de vergadering te doen. 

Smilde, 10 Oct. 1885.    De Commissie: E.J. TONCKENS. 

J.W. DE VRIES. 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

SMILDE. 

Op Maandag 19 Oct. 1885 

bij inzate en 8 dagen later bij finale veiling, telkens des avond te 7 uur, zullen, ten huize van den 

heer J.H. WIND te Smilde, volgens art. 1223 B.W., publiek worden verkocht: 

1. EENE 

BOERENPLAATS 
te Hoogersmilde, bevattende BEHUIZINGE, SCHUUR en bijbehoorende Bouw- en Weilanden en 

Veldgronden, te zamen groot 8 hectaren, 42 aren en 50 centiaren. 

2. Onderscheidene perceelen 

Heide, Dennen, 

BOSCH, HAKHOUT en ontgonnen GROND met daarop staande HUIZEN, gelegen in de gemeente 

Diever, groot te zamen 19 hectaren, 5 aren en 44 centiaren, 

Alles ten verzoek van den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde, hypothecaire crediteur van HARM 

OLDENKAMP aldaar.       Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
Smilde, 9 Oct. Op 5 October jl. teekende de peilschaal op de Molenwijk 80 centimeter beneden peil; 

heden wees zij peilwater aan, dus een bewijs, dat er ook in deze streken eene massa water is gevallen 

en dat de waterleiding van het Oranjekanaal naar de Molenwijk goede diensten bewijst. 

Gister nam onze gemeenteraad met algemeene stemmen een voorstel van den geachten voorzitter aan, 

om zich per adres tot de Tweede Kamer, alsmede tot den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid te wenden, teneinde aan te dringen op het nemen van afdoende maatregelen tot voleinding 

der verbetering van het bovenpand van de Drentsche Hoofdvaart. 

Het is te hopen, dat de Minister en de Kamerleden thans niet alleen doordrongen mogen zijn van de 

noodzakelijkheid van het werk, maar tevens een blik mogen slaan op de arbeidende klasse alhier, die 

door de uitvoering van dit werk, in dezen tijd van werkeloosheid, nog een stuk brood konde 

verdienen. 

Van de voltooiing van dit werk kon dan gezegd worden, dat de noodzakelijkheid, de nuttigheid en de 

weldadigheid hand aan hand gingen. 

Hoogersmilde, 10 Oct. Tot ons genoegen kunnen we mededeelen, dat onze plaatsgenoot J. Wichers 

bericht heeft ontvangen een voldoend examen als kommies bij de belastingen te hebben afgelegd. 

Bovensmilde, 10 Oct. Tot predikant bij de Ned. herv. gemeente alhier is beroepen ds. H.G. Tonsbeek 

te Schoonebeek. 

Smilde, 10 Oct. De heer W. de Jonge, cand. alhier, is beroepen tot pred. bij de Chr. Ger. gemeente te 

Hijum. 


