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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 NOVEMBER 1885 
 
Hoogersmilde, 31 October. Gisteravond vierde de jongelingsvereeniging alhier haar jaarfeest in de 

kerk der Ned. Herv. gemeente. De feestrede werd gehouden door den heer W. Meijering, waarna het 

woord werd gevoerd door den heer Ulehake. Tot laat in den avond was men gezellig bijeen onder 

het genot van spijs en drank. Luimige voordrachten verhoogde de aangename stemming. 

Smilde, 30 Oct. De candidaat W. de Jonge alhier heeft  het beroep naar de Chr. Ger. gemeente te 

Hijum c.a. aangenomen. 

Bovensmilde, 2 Nov. Ds. H.G. Tonsbeek, pred. bij de Ned. Herv. gemeente te Schoonebeek, heeft 

voor het beroep naar hier bedankt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 NOVEMBER 1885 
 

Bovensmilde, 6 Nov. In den Witterweg ziet het er hier thans treurig uit. Een eigenaar van landerijen 

aldaar heeft in een sloot een dam opgeworpen, waardoor het wegvloeien van het water wordt 

verhinderd. Een gedeelte van den veel gebruikten weg staat dientengevolge “blank”. Het ongerief is 

groot. Zoo is, om maar iets te noemen, het kerkhof bijna niet te genaken. 

Inzate – Vast goed – Smilde. 

Zaterdag 14 Nov. 1885, 

des middags om 12 uur, zal, in het Logement van de Erven SPIER te Smilde, publiek bij inzate 

worden geveild: 

Een HUIS 

met Schuur, Stookhok en het daarom liggend Weiland, Bouwland en Heide, ter gezamentlijke 

grootte van 7.56.60 hectaren. 

Alles staande en liggende achter de plaats van HENDRIK WARRING, onmiddellijk bij het 

Oranjekanaal te Smilde. 

Ten verzoeke van en toebehoorende aan de Wed. H. BOVERHOF te Smilde en D. BOVERHOF te 

Appelscha. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 
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DINSDAG 3 NOVEMBER 1885 
 

Smilde, 3 Nov. Gister morgen circa negen uur is op het Oranje-kanaal nabij de eerste sluis gezonken 

het met turf geladen schip, bevaren door A. Manak, komende uit Schoonoord. Het gezin, bestaande 

uit man, vrouw en vijf kinderen werd liefderijk opgenomen en verpleegd door J. Betten, die daar in de 

nabijheid woont. Men is begonnen het vaartuig, dat gedeeltelijk nog boven water is, te lichten. De 

materieele schade is voor M. nog al bezwarend. Persoonlijke ongelukken hebben echter niet plaats 

gehad. 

Verhuring – Smilde. 

Op Maandag 9 Nov. 1885, 

des avonds te 7 uur, zullen te Smilde, in het Logement van J.H. WIND, publiek, voor 3 jaren, worden 

verhuurd: 

2 Burgerwoningen 

met SCHUREN te Smilde en 12 kampen Groen- en Bouwland, nabij de Veenhoop te Smilde, ten 

verzoeke van den Heer J.L. POSMA aldaar. 

De Huizen zijn inmiddels uit de hand te huur.                             Notaris: Mr. H. VAN LIER. 
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