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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 APRIL 1887 
 Smilde, 19 April. De heer Veenhuizen uit Amsterdam aanvaardde gisteren zijne betrekking als hoofd 

der Chr. nat. school alhier. Men had begrepen die dag niet stil te moeten laten voorbijgaan, doch 

wilde hem maken tot eenen feestdag voor de leerlingen der school. De noodige gelden waren 

schielijk gevonden, zoodat chocolade enz. in overvloed konden worden aangeboden. Eene recht 

vroolijke stemming heerschte er onder de feestvierenden, die nog toenam, toen, bij huis van den heer 

M.A. Hoogerbrugge, ze door dezen werden verrast met de aanbieding van een stuk koek – een bewijs 

van belangstelling, dat zeer werd gewaardeerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 APRIL 1887 
 
Smilde, 20 April. Zooals reeds werd gemeld, is de 3½ procents leening, door deze gemeente te 

sluiten, mislukt. In zijne vergadering van gisteren besloot de raad, om, door eene leening van f 14.300 

à 4%, over te gaan tot conversie der leeningen, gesloten tegen eene hogere rente. 

Ingezonden stuk 

Mijnheer de redacteur! 

Met verwondering las men heden (Woensdagmorgen) een ingezonden stukje in uw dagblad, waarin 

werd medegedeeld, dat er sprake van zou zijn om de kerkelijke gemeenten Hijkersmilde en 

Kloosterveen met Bovensmilde te combineeren tot één predikantsplaats. 

Wij kunnen echter de verzekering geven, dat er te Bovensmilde volstrekt niet aan wordt gedacht. 

Eenige lidmaten van de Hervormde kerk te  Bovensmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 APRIL 1887 
 Smilde, 20 April. Heden is door den gemeente-veldwachter R. Hofstra te Appelscha de persoon D.D., 

aldaar wonende, naar het krankzinnigengesticht te Franeker overgebracht. D. is reeds op hoogen 

leeftijd. Hij gaf menigeen geneeskundigen raad, altijd volgens zijne ideé’s, en leefde al eenige jaren 

van de opbrengst der zalf en andere medicamenten, alsmede van den raad die hij op dat gebied gaf en 

had daarin eenige vermaardheid bekomen. Thans zijn zijne hersens gekrent en had zijne 80jarige 

echtgenoote het hard bij hem te verduren, ’t welk zijne verwijdering noodzakelijk maakte. 

Hoogersmilde, 20 April. Reintje de vos hield hier in de laatste tijden op eene vreeselijke wijze huis 

onder de kippenfamilie. Dientengevolge hield men hedenmiddag een klopjacht. Na eenige moeite 

mocht het den heer R. Fledderus gelukken een vos te dooden. Het bleek eene moeder van vijf jongen 

te zijn. De pogingen die men deed, om ook de jongen te bemachtigen, werden niet beloond. 

Ingezonden stuk 

Mijnheer de redacteur! 

Verzoek het volgende te plaatsen: 

Van eene zeer vertrouwde zijde wordt ons medegedeeld, dat ds. Nierstrasz met een de broederen 

ouderlingen door het kiescollegie zijn aangewezen om in de a.s. vacature te voorzien. 

Tevens bericht men, dat er sprake van is om Hijkersmilde en Kloosterveen met Bovensmilde weder 

tot ééne kerk-gemeente te vereenigen. het laatste denkbeeld vindt algemeenen bijval, daar men anders 

vreest, dat beide kerkelijke kassen gaan doleeren. 

Smilde. 

Bij den verkoop, ten sterfhuize van de Wed. JOFFERS te Smilde, op 

morgen, Vrijdag 22 April, 

zal tevens worden verkocht: 

Een Open Bok, 

liggende aldaar voor het huis. 


