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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 DEC. 1873 
 
+ Smilde, 20 Dec. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van heden herbenoemd tot 

lid van ’t burgerlijk armbestuur de heer C.L. van IJzendijke, die als zoodanig met 1 Januarij a.s. 

volgens den rooster aftreden moest. Tot vaccinateurs zijn benoemd: voor Bovensmilde en 

Kloosterveen dr. W.S. van Buuren en voor Hijker- en Hoogersmilde dr. D.H. Fledderus. 

+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 22 Dec. Tengevolge het bedanken van ds. G. van Herwaarden  is 

door kerkeraad en kiescollegie heden het beroepingswerk hervat. Het vorig drietal werd aangevuld 

met ds. W. Klercq te Ængwierum, die daarop ook onmiddellijk met meerderheid van stemmen is 

verkozen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 DEC. 1873 
 
+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 23 Dec. Tengevolge periodieke aftredingen van kerkvoogden en 

notabelen had hier heden eene stemming voor beide plaats. Als kerkvoogden traden af de heeren 

M.A. Hoogerbrugge en A. Boxen, welke laatste niet weder in aanmerking wenschte te komen; als 

notabelen de heeren A.D. Pot, F. Strik en Jan Haveman. Bij de opening bleek dat er 68 stembriefjes 

waren ingekomen, waaronder voor kerkvoogden , één van onwaarde. Voor kerkvoogd bekwam de 

heer M.A. Hoogerbrugge 66 en de heer C.H. de Jonge 62 stemmen, terwijl nog twee personen elk 2 

en drie elk ééne stem verkregen. Voor notabel ontvingen de heeren F. Strik 65, A.D. Pot en Jan 

Haveman elk 64 stemmen, terwijl nog zes personen elk  ééne stem bekwamen. 

+ Bovensmilde, 24 Dec. In eene gisteravond alhier gehouden vergadering van kerkvoogden en 

notabelen zijn tot leden van eerstgenoemd collegie benoemd de aftredende leden, de heer J. Stel en 

G. de Jonge. 

Ingezonden stuk. 

In hoeverre het stoomgemaal, op de Molenwijk alhier geplaatst, aan het doel zal beantwoorden, laat 

zich reeds thans berekenen, daarbij de weinige afschuttingen der laatste dagen, bij het vochtige weer 

en bij nacht en dag doorwerken der machine, de waterstand op de Molenwijk eenige centimeters is 

gedaald. Het is te hopen, dat het bestuur der Molenwijk bij tijds zijne dwaling inzie. 

Smilde, 23 Dec. 1873. 

Een ingelande. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29  DEC. 1873 
 

Nieuwe Veenhoop - 

Smilde. 

Op Dingsdag den 30sten dezer INWIJDING van de ZAAL in zijn nieuw gebouwd Logement, 

genaamd DE NIEUWE VEENHOOP, met MUZIEK, aanvang ’s avonds zes uur. 

Personen beneden de 16 jaren oud worden niet toegelaten. 

Hij beveelt tevens zijn nieuw LOGEMENT, dat van ruime localen is voorzien, het geacht publiek aan, 

belovende eene goede en soliede behandeling. 

Smilde, 27 December 1873. 

J.K. HOMAN. 

Smilde. 

Op Dingsdag 30 December 1873, ’s avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde: 

1
e
. INZATE VAN DE 

vaste goederen en Bovenveen 

van de Erven GEERT HAVEMAN te Smilde. 

2
e
. Verhuring van BOUWLAND en van VEEN voor de Kerkvoogden van Hijkersmilde en 

Kloosterveen. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 


