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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 NOVEMBER 1886 
 
Smilde, 16 Nov. “Alle begin is zwaar” zei de dief, die, voor de eerste maal op roof uit, een aanbeeld 

kaapte. Eene soortgelijke verzuchting, althans eene over het moeielijke van het dievenberoep, zal 

wel geslaakt zijn door den man, die een ploeg stal van het land toebehoorende aan den landbouwer 

R.B. alhier. Hoe vreemd zulk een diefstal ook moge schijnen, toch is die geschied, want een ploeg, 

die des Zaterdags op het land was achtergelaten, was gisteren spoorloos verdwenen. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken 

te Smilde. 

VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden op Donderdag den 25sten November 1886, 

voormiddags 11 uren, ten huize van de Wed. HOMAN. 

Punten van behandeling: 

1e. Het beramen van een plan en het nemen van een besluit, waardoor de bezwaren worden 

weggenomen, welke Heeren Gedeputeerden Staten in den weg staan, de Begrooting, dienst  1887, 

van bovengenoemd Waterschap goed te keuren. 

2e. Bespreeking van een Leening, groot f 2000 ad 4%, tot dekking der kosten, welke zijn aangewend 

tot verbetering van den afvoer van het overtollige water, ten bate van de laag gelegen gronden in 

bovengenoemd Waterschap. 

3e. De vraag te beantwoorden, in hoeverre het mogelijk en wenschelijk is de doortrekking van den 

weg van de Norgervaart langs de 40 roe tot de Kijmmellswijk verplichtend te maken. 

4e. Behandeling van een ingekomen adres, met verzoek, dat de pogingen tot behoud van de 

Jonkersbrug (zoo noodig) door het Waterschap financiëel worden gesteund, aangezien dat kunstwerk 

onmisbaar is, en valt onder de termen van algemeen belang. 

Smilde, 15 Nov. 1886.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 NOVEMBER 1886 
 

25jarige Echtvereeniging 

VAN 

C.P. AUWERDA 

EN 

 A. HEIDEMA. 

Smilde, 22 Nov. 1886. 

Hunne dankbare kinderen en behuwdkinderen. 

Smilde – Veenverhuring. 

Op Vrijdag 3 December 1886, 

des morgens te 11 uur, ten huize van den heer J.H. WIND te Smilde, verhuring van 

Veenboekweitenveen 

op de ondergronden aan de Evert-Hendrikswijk, N.-Westzijde der Hoofdvaart te Smilde, van den 

Heer E.J. TONCKENS aldaar, in perceelen van pl. m. 1 hectare, op het terrein aangewezen, en 

verkoop van eene partij 

Week- en Schilhout 

ook op de Evert Hendrikswijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer E.J. TONCKENS aldaar. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 23 NOVEMBER 1886 
 
Smilde, 20 Nov. Naar men verneemt doet zich in het waterschap “de Zeven Blokken” eene nieuwe 

moeielijkheid voor, daar enkele ingelanden in het eerste blok, door wier gronden de waterleiding 

loopt, het overtollige water van het tweede blok niet langer wenschen te ontvangen; mochten de 

ingelanden daarin blijven volharden, dan worden de lage gronden in het 2e blok geheel waardeloos. 

Het is te hopen dat het bestuur deze ramp weet af te weren. 


