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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 FEBRUARI 1887 
 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen de INGEZETENEN  dier gemeente uit om op 

aanstaanden Zaterdag, den 70sten verjaardag van Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden Koning, 

van hunne belangstelling te doen blijken, door het uitsteken van VLAGGEN uit hunne woningen. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat ter Gemeente-

Secretarie ter lezing is nedergelegd: de Staat bedoeld bij art. 81 der Wet op het lager onderwijs. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 16 Febr. De verjaardag van onzen Koning zal ook hier herdacht worden, en wel door de 

uitdeeling aan de verpleegden in het burgerlijk armwerkhuis, boven hun gewone voeding, van een 

pond spek ieder, aan de gemeentelijke arbeiders (steenkloppers) ieder twaalf pond brood en een stoet, 

terwijl de bedeelden van het burgerlijk armbestuur dien dag eene dubbele bedeeling zullen ontvangen. 

-Het zoontje van de wed. H.W. Offereins alhier, gistermorgen op weg naar school zijnde, kon de 

verzoeking niet weerstaan zich eens op het ijs te begeven. Al spoedig kwam het op een wak, dat dien 

nacht was dichtgevroren, en zakte er door. Gelukkig dat de veldwachter v.d. Leij juist voorbij kwam en 

hem redde, anders had de jongen zijn roekelooze daad misschien met den dood moeten bekoopen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 1887 
 

Smilde, 20 Febr. ’s Konings 70ste verjaardag is hier herdacht door het uitsteken der vlaggen, die in 

grooten getale aan beide zijden der Hoofdvaart, over eene lengte van een half uur, wapperden, ’t geen 

een prachtig gezicht opleverde en waarbij Kloosterveen en Hijkersmilde de kroon spanden. De 

kinderen der scholen te Hijkersmilde en Hoogersmilde werden in de gelegenheid gesteld den dag 

feestelijk te vieren. De verpleegden in het burgerlijk armwerkhuis werden verrast met een tractatie, 

boven hunne gewone voeding, van een pond spek ieder. De gemeentelijke arbeiders (steenkloppers) 

ontvingen ieder twaalf pond brood en een stoet, terwijl aan de bedeelden van het burgerlijk armbestuur 

eene dubbele bedeeling werd toegekend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 18 FEBRUARI 1887 
 

Verkooping van Dennen. 

SMILDE. 

Op Dinsdag 22 Febr. 1887, 

des morgens te 10 uur, zullen, ten verzoeke van den Heer E.A. SMIDT te Assen, bij de Behuizing 

bewoond door G. V.D. LAAN, aan de Molenwijk te Smilde, publiek worden verkocht: 

Pl. m. 250 gekapte 

groene Dennen. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 FEBRUARI 1887 
 


