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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 MAART 1886 
 

 
Smilde, 23 Maart. J.D. Bodema en echtgenoote alhier zijn uit 25 sollicitanten benoemd tot vader en 

moeder in het armenwerkhuis te Odoorn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 MAART 1886 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 26 MAART 1886 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Bij het lezen van het verslag van het door den heer M.A. Hoogerbrugge gesprokene in de vergadering 

der vereeniging “Vooruitgang” alhier bemerkte ik, dat daar een paar onjuistheden zijn ingeslopen, 

welke ik u verzoek te rectificeeren. 

De spreker heeft gezegd: “Dr. Kuyper heeft wel gewezen op de verschillende stroomingen in de orde 

der maçons, als de Duitsche en de Fransche, doch uit welke bloem is geen vergif te zuigen?” In het 

verslag staat: de twee takken. 

Verder zeide de heer H.: “De wijze waarop de candidatuur door de Meppeler kiesvereeniging in het 

leven is geroepen en door een deel der Asser burger kiesvereeniging is ondersteund, daar kan en mag 

hij niet gunstig adviseeren, nog minder die poging helpen schragen.” In het verslag staat: nog minder 

onderschragen. 

Onder dankzegging, 

Smilde, 23 Maart 1886.       Uw rapporteur. 

 

De Liberale Kiesvereeniging 

te Smilde blijft voor de aanstaande herstemming aanbevelen den Heer 

Mr. P.J.G. van Diggelen TE ZWOLLE, 

die in de vergadering van 23 Maart weder met algemeene stemmen Candidaat is gesteld. 

Smilde, 26 Maart 1886.     A. KALVERKAMP, Voorzitter. 

R. BLOMSMA, Secretaris. 

Smilde, 23 Maart. Naar ons van verschillende zijden wordt medegedeeld is de toestand der bijen hier 

zeer ongunstig. De sterfte is buitengewoon  groot. Dit verschijnsel wordt geweten aan den natten 

herfst van het vorige jaar. 

De ondergeteekende maakt bekend, dat hij in plaats van JAN GOMBERT van af heden met  

een Trekschuit 

zal varen alle Woensdagen van de FRIESCHE SCHEID naar ASSEN en omgekeerd, en wel ’s morgens 

pl. m. 6 uur van de SCHEID en ’s middags pl. m. 1½ uur van ASSEN. 

Bovendien zal hij varen van de SCHEID naar BEILEN en terug op alle dagen, waarop te Beilen 

Veemarkt is, en wel ’s morgens pl. m. 6 uur van de SCHEID en pl. m. 2 uur des namiddags van 

BEILEN.  

Smilde, 23 Maart 1886.         J. HATZMAN. 

Den 28ste Maart hopen onze geliefde ouders 

WILLEM VAN DER VELDE 

en 

JANNA JANSSEN 

hunne 25jarige Echtvereeniging te herdenken. 

Smilde, 25 Maart 1886.       Hunne dankbare kinderen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 MAART 1886 
 

DE VEREENING “DE VOORUITGANG” TE SMILDE 

blijft bij de aanstaande Herstemming de Candidatuur aanbevelen van  

Mr. P.J.G. van Diggelen, Rechter te Zwolle 

Smilde, 26 Maart.        Namens het Bestuur: 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris 


