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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 JUNIJ 1882 
 

“Molenwijk en Aanhoorigheden” 

te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS te Smilde roepen op de eigenaren van Gronden, behoorende tot 

het Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden”, om te verschijnen op ZATURDAG den 10den Junij 

a.s., des voormiddags te elf uur precies, ten Gemeentehuize te Smilde, ten einde gehoord te worden 

over de oprigting van een WATERSCHAP over bedoelde Gronden. 

Smilde, 7 Junij 1882.      Burgemeester en Wethouders voornd.: 

BOELKEN,  Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 JUNIJ 1882 
 

Zeven Blokken 

te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS te Smilde roepen op de Eigenaren van Gronden, behoorende tot 

het Veenschap “de Zeven Blokken”, om te verschijnen op Zaturdag den 17den Junij a.s., des 

voormiddags ten 11 uur precies, ten Gemeentehuize te Smilde, ten einde gehoord te worden over de 

oprigting van een WATERSCHAP over bedoelde Gronden. 

Smilde, Junij 1882.      Burgemeester en Wethouders voornoemd.: 

BOELKEN,  Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 JUNIJ 1882 
 

Klaver – Smilde. 

Op Maandag 19 Junij 1882, 

des avonds te 7 uur, in het Logement van SOL te Smilde, zullen publiek worden verkocht: 

2 kampen KLAVER 

op de Meesterswijk. Aan te wijzen door A. BOXMA en ten verzoek van den Heer A.W. WESTRA VAN 

HOLTHE. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 16 JUNIJ 1882 
 
Smilde, 15 Junij. Leest men tegenwoordig in de dagbladen van afzetterijen, diefstallen, misbruik van 

vertrouwen en dergelijke slechte daden, er hebben gelukkig ook nog als tegenhangers goede daden 

plaats, die, wat sommigen betreft, openlijke vermelding verdienen. 

Het volgende viel gister te Hoogersmilde voor: 

De wed. J. Kortwijk verkocht aan een schippersvrouw eene hoeveelheid boter, die daarvoor een 

muntbillet van f 10, zooals zij meende, in betaling gaf en daarvan geld terug moest ontvangen, zooals 

ook geschiedde. Kort daarna bemerkte genoemde weduwe, dat zij niet in het bezit van f 10, maar in dat 

van een bankbiljet van f 100 was. Dadelijk na die ontdekking begaf zij zich naar de schippersvrouw, 

aan wie zij het vergis mededeelde en het bankbiljet weder ter hand stelde, voor welke eerlijke daad zij 

dankbare erkentelijkheid mogt oogsten. 

Op Dingsdag 20 Junij 1882, 

te 5 uur nam., zal, bij HENDRIK ENGBERT DE VRIES aan de Norgervaart te Smilde, ten verzoeke van 

den heer Dr. H. HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN te Assen, worden verkocht: 

EEN KAMP  KLAVER 

achter ROELOF DE WEERD bij de Norgervaart, bij wien aanwijs is te bekomen. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 


