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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 DECEMBER 1886 
 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken 

te Smilde. 

TWEEDE OPROEPING volgens Art. 34 Algem. Reglement van Stemgerechtigde Ingelanden van 

bovengenoemd Waterschap ter VERGADERING op Maandag 6 December, des voormiddags 11 uur, 

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,  

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 het 

3e, 4e, 5e, 6e en 7e Blok. 

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

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

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

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

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

5e. Behandeling eener ingekomen missive van de Eigenaren van de Compagnonsvaart en Veenen, 

over de afvoer van het overtolllige water van het 1e en 2e Blok. 

6e. Voorstel, het verleenen van eene gratificatie aan den Secretaris-Penningmeester. 

P.S. Door een misverstand komen de punten 4 en 6 op de Oproepingskaarten NIET voor. 

Smilde, 26 Nov. 1886.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 DECEMBER 1886 
 

 
Smilde, 7 Dec. Bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn als ouderlingen gekozen, de hh. P. Datema, M. 

Janssens en J. de Vries; en als diaken H. de Jonge, R. Ubels en A. Vos. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 DECEMBER 1886 
 

Hoogersmilde, 8 Dec. Bij de Ned. Herv. gemeente zijn alhier herkozen tot kerkvoogden C.P. 

Auwerda  en J. Hofman; tot notabelen R. Kortwijk, F. Hartsuiker en H. Boerhof. 

Hoogersmilde, 7 Dec. Er is voor den mensch niets zekerder dan de dood, niets onzekerder dan het 

leven. Dat het laatste zeer onverwacht kan eindigen, daarvan hadden we hier gisteravond een 

treffend voorbeeld. 

Een onzer meest geachte ingezetenen, R. Offerein, mocht gaarne de lange winteravonden 

doorbrengen met het afleggen van bezoeken. Ofschoon hij den ouderdom van 70 jaren bereikt had, 

bleef hij toch opgeruimd en vroolijk. Geen wonder, dat velen hem gaarne aan hunnen haard een 

plaatsje inruimden. Zoo kwam hij, als gewoonlijk, gisteravond opgeruimd bij de zijnen terug, na bij 

een paar vrienden eenigen tijd vertoefd te hebben. Pratende ving hij aan het avondeten te gebruiken, 

doch na een weinig gegeten te hebben, houdt hij zich stil, snikt een paar keer en is levenloos. Geen 

wonder, dat zijne vrouw en drie volwassen kinderen hevig ontstelden; geen wonder, dat zij, bij wie 

hij pas nog geweest was, diep getroffen werden door dit ongeval. Treurend zien al zijne kennissen 

den overledene na. 

Bovensmilde,  8 Dec. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier zijn als kerkvoogden gekozen de h.h. H.P. 

Sickens en L. v.d. Velde. 

Heden overleed plotseling mijn geliefde echtgenoot en der kinderen liefhebbende vader REMMELT 

OFFEREIN, in den ouderdom van 70 jaren. 

Hoogersmilde, 6 Dec. 1886.      A. OFFEREIN, 

geb. OFFEREIN en Kinderen. 


