
blad 1871y 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1871 
 

INGELANDEN 

in het 

Veenschap Molenwijk 

Belangstellenden worden uitgenoodigd ter bijwoning eener ZAMENKOMST, op Maandag 28 dezer, ’s 

avonds zes uur, ten huize van den Heer J.H. WIND, ten belange van den waterstand op de 

Molenwijk. 

Smilde, 23 Aug. 1871.     De Commissie der Ingelanden: 

H.S. GRATAMA. 

J. JOFFERS. 

M.A. HOOGERBRUGGE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 AUGUSTUS 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Toen in de laatste vergadering van den Raad te Smilde in behandeling was het ontwerpen van een 

straatweg van de Smilde naar den Staatsspoorweg bij Beilen, is door den heer Hoogerbrugge gewezen 

op het belang voor de betrokken gemeenten, en ook voor ’t algemeen verkeer, van eene verbinding 

van den Staatsspoorweg te Heerenveen (met het oog op eene regtstreektse verbinding van Heerenveen 

met Harlingen) door het Oostelijk gedeelte van Friesland, met den Staatsspoorweg, in het midden van 

Drenthe, bij Beilen; - uit te voeren voor middel van een buurtspoorweg. Die buurtspoorweg zou, door 

een bevolkte streek, van Heerenveen naar Makkinga, vervolgens door Appelscha, over de Smilde, 

langs Hijken, naar het station te Beilen kunnen gaan; - welligt in de toekomst aansluiten aan een 

buurtspoorweg van Beilen over Westerbork, Zweeloo, Oosterhesselen, Dalen naar Coevorden. 

Nu er geen uitzigt meer is op het wegruimen van den dam te Appelscha en de verbinding van de 

Drentsche kanalen met de Friesche, acht schrijver dezes de door den heer Hoogerbrugge ter sprake 

gebragte verbinding, door een buurtspoorweg, van genoeg gewigt om ze aan het algemeen oordeel te 

onderwerpen. Hiertoe vraagt hij aan u m.de r. de plaatsing van deze regelen in uw geacht blad. 

S.             V. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1871 
 
Het heeft den Heere van leven en dood behaagt mij mijne geliefde zuster JOHANNA NEDERHOUW, na 

een langdurig sukkelen, door den dood te ontnemen en in de eeuwige ruste over te plaatsen. Zij stierf 

als eene arme zondaresse, alleen vertrouwende op het Verzoenend bloed van den groote Verlosser, 

Jezus. 

Smilde, 28 Augustus 1871        C. NEDERHOUW 

Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 SEPTEMBER 1871 
 

Garve - Boekweit - Witterveld 

en 

GROENLAND - NORGERVAART. 

Op Woensdag den 13den September a.s., ’s nademiddags ter 5 ure, ten huize van R. SMIT, aan de 

Norgervaart te Smilde, zal publiek worden verkocht: 

De halve GARVE BOEKWEIT, staande in ’t Witterveld, nabij de Norgervaart, achter het Witterland, en 

in het Vleesveentje ten Zuiden der Witteresch, zoomede op de veenplaats van Jhr. H.J.L. VAN DER 

WIJCK. 

Tevens zal, zonder nadere palmslag, worden geveild: 

Eene kamp GROENLAND, gelegen nabij de Norgervaart, afkomstig van BEREND VOS, toebehoorende 

aan Jhr. Mr. G.W.A. VAN DER WIJCK. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 


