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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 OCTOBER 1880 
 

Landverhuring – Smilde. 

Op Zaturdag 23 October 1880, 

des middags precies te 2 uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publieke verhuring van: 

ONDERSCHEIDENE KAMPEN 

Groen- en Bouwland, 

gelegen aan de Krommewijk, Nieuwewijk en Timmerwijk te Smilde, vroeger reeds verhuurd, ten 

verzoeke van JEICHIEN KOOPS, Wed. E. DE VRIES te Smilde.  Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 OCTOBER 1880 
 

Smilde, 8 Oct. Als een zeker niet kleine bijzonderheid kunnen we mededeelen, dat door den 

landbouwer Roelf Bos te Hoogersmilde dezer dagen aan den handelaar J. Cohen alhier vijftig bijen 

zijn afgeleverd, die, door elkaar gerekend, allen de zwaarte van zestig halve kilogrammen flink 

konden houden. Wij herinneren ons niet hier eerder zoo’n geval gehoord te hebben. 

Smilde, 8 Oct. als eene bijzonderheid deelen wij mede, dat de heer Blenken alhier nu 59 jaren 

achtereen de jagt-acte heeft. Ofschoon reeds 74 zonnen over zijn hoofd zijn gedraaid, handhaaft hij 

nog dagelijks op eene waardige wijze den roem van Nimrods zonen. 

Smilde, 10 Okt. De heer G.B. Staal, hoofdonderwijzer te Bovensmilde, heeft zijne betrekking als 

voorganger  bij de Ned. Herv. gem. aldaar nedergelegd. 

Op 7 jl. had te Hijkersmilde stemming plaats voor de vijf gemagtigden in het kiescollege der 

hervormde gemeente, wegens de periodieke aftreding van J.R.T. Tellegen, A.D. Pot, A. Hoogeveen, 

F. Strik en E.S. van Veen. Herkozen werden J.R.T. Tellegen, A. Hoogeveen en A.D. Pot; gekozen 

J.C. Luitingh en H. Blomsma. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 OCTOBER 1880 
 

Smilde, 11 Oct. De vorige week is van hier heimelijk naar ’s Hage, zijne geboorteplaats, vertrokken 

de jongeling B.C., die reeds geruimen tijd door zijn oom P. Magnus alhier liefderijk ten zijnen huize 

uit medelijden was verpleegd, die hem ook een pak manufacturen ter verkoop had toevertrouwd. 

Dagelijks daarmede ventende liet hij het nu bij een landbouwer te Hoogersmilde achter en begaf zich 

bijlangs de Beilervaart, alwaar hij gezien is, naar Beilen en vervolgens per spoor naar de residentie.  

Toen zijn oom en tante ’s avonds zijne terugkomst vruchteloos verbeidden, begaven ze zich op weg 

en kwamen eindelijk ten huize van den man, alwaar de goederen ter bewaring waren gegeven en bij 

wien zij zijn vertrek vernamen. Later ontvingen ze een schrijven van hem, dat hij te Meppel was 

gearriveerd en huiswaarts keerde. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter algemeene kennis, dat op de Gemeente-Secretarie voor 

een ieder ter inzage ligt: afschrift van het Proces-verbaal, opgemaakt door de commissie die op den 

21sten der vorige maand ten Gemeentehuize heeft zitting gehouden tot het aanhooren der bezwaren 

van belanghebbenden tegen de voorgenomen onteigening van perceelen, voor de verbetering van de 

Norgervaart. 

9 Oct. 1880.         BOELKEN, Burgem. 

SMILDE. 

Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat de SCHOUW over de aan hun 

toezigt onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in den laatste week van October 1880. 

Ter voorkoming van vervolging worden de onderhoudpligtigen dringen aangemaand om de 

bestaande gebreken zoo spoedig mogelijk en in elk geval vóór den 25sten dezer maand te herstellen, 

terwijl zij er tevens voor hebben te zorgen dat alsdan de boomen, staande langs Wegen of Voetpaden, 

behoorlijk zijn opgesnoeid. Op dit laatste zal bij deze schouw bijzonder worden gelet. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


