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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 OCTOBER 1871 
 
Gister, omstreeks 5 uur na de middag, overleed, zacht en kalm, onze voor ons zoo dierbare vader 

BAUKE JONKER, in den ouderdom van bijna 69 jaren, diep betreurd door ons, zijne kinderen en behuwd 

kinderen. 

Smilde, 26 Okt. 1871      Namens mijne broeders en zuster, 

HK. JONKER. 

VEENSCHAP 

de Zeven Blokken 

te Smilde. 

De INGELANDEN, belanghebbenden bij de ontworpen Waterleiding naar Veenhuizen worden in hun 

belang, dringend uitgenoodigd om Vrijdag den 3den November eerstkomende, des nademiddags ten 4 

uur, in de NIEUWE VEENHOOP te Smilde, zamen te komen, teneinde middelen te beramen om de 

uitvoering van dit werk te bespoedigen. 

Het Bestuur, P. VAN DER VEEN, Voorzitter. 

A. HULST, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 1871 
 
+ Smilde, 2 Nov. Ll. Zondag is hier, naar men verneemt, heel subiet de vrouw van R.V. aan de pokken 

overleden. Thans is ook hare moeder, betrekkelijk eene oude vrouw, daaraan lijdende. Zij woonden bij 

elkander in. Dit is nu sedert Paschen jl. de derde maal dat de pokken zich hier vertoonen. De nu 

aangetasten waren niet ingeënt en in aanraking geweest met iemand die aan de pokken geleden heeft. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 NOVEMBER 1871 
 

Smilde. 

Op Vrijdag den 17den November 1871, ’s avonds te 7 uur, zal, in het logement van J.H. WIND te 

Smilde, publiek worden geveild: 

Eene behuizing, 

waarin sedert jaren de BAKKERS- en WINKELAFFAIRE is uitgeoefend, staande aan den straatweg, nabij 

de Meestersbrug, in gebruik geweest bij J. STEENBERGEN, ten verzoeke van den Heer Mr. L. 

ROESSINGH te Assen. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 NOVEMBER 1871 
 
+ Smilde, 5 Nov. Naar men verneemt heeft zich slechts één sollicitant voor de vacante 

hulponderwijzersbetrekking te Hijkersmilde (tractement f 300) na het verlengen van den tijd van 

aangifte aangegeven, en moeten zij die vroeger zich aangegeven hebben hunne stukken opgevraagd en 

verzocht hebben niet in aanmerking te komen. 

- ’t Verdient loffelijke vermelding, dat er te Kloosterveen en Hijkersmilde in den laatste tijd zooveel is 

gedaan ter opluistering der openbare eeredienst bij de Hervormden. Er is in den laatsten tijd met 

opoffering van aanzienlijke sommen gezorgd voor eene prachtige verlichting bij de avondgodsdienst, 

er wordt eene nieuwe catechiseerkamer gebouwd, en thans heeft men ook den hoofdonderwijzer aldaar 

ontslagen van zijne kosterale werkzaamheden, en hem alleen de aanstelling als voorlezer en 

voorganger der gemeente laten behouden, met toekenning van al het tractement (f 75), dat vroeger aan 

de beide betrekkingen verbonden was; terwijl men tegen een salaris van f 60 ’s jaars iemand als koster 

denkt aantestellen. Daar getuigen de daden, dunkt ons. 


