
 

blad 1871z1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1871 
 
+ Smilde, 18 Sept. Den 18den September 1870 werd hier, ten gevolge de bemoeijingen van den heer 

M.A. Hoogerbrugge, een sub-comité van het Roode Kruis opgerigt. Een 28tal leden trad tot deze 

vereeniging toe. Heden werd ten huize van den logementhouder J.H. Wind - de Veenhoop - onder het 

wapperen der vlag, waarop een rood kruis, de jaarvergadering gehouden. De president, ds. Moquette, 

opende de vergadering met een zeer gepast woord, de secretaris, de heer Meijeringh, bragt een 

algemeen verslag uit; de penningmeester, de heer Hoogerbrugge, gaf een naauwkeurig verslag van den 

finantiëlen toestand van het comité. Hierop had de verkiezing van een bestuur plaats. Het oude bestuur 

werd met bijna algemeene stemmen herkozen, zoodat, als elk lid de benoeming aanneemt, het bestuur 

wederom is zamengesteld uit de dames J. Sickens, J.M. Hoogerbrugge en E.C. Krijte en uit de heeren 

F.J.P. Moquette, M.A. Hoogerbrugge, G.G. Meijeringh en H.P. Sickens. Nu werd breedvoerig  

gesproken over ‟t geen het comité, volgens zijne statuten, zou te verrigten hebben bij eventuëele 

uitbreking van epidemische ziekten. Hieromtrent zijn onzes inziens gelukkige besluiten gevallen en 

vertrouwen we, dat, mogt het helaas! noodig zijn, het comité  zich ook in dit opzigt van eene gunstige 

zijde zal doen kennen. 

+ 20 Sept. “Er is weinig wild”, zoo luidt thans de algemeene klagt der heeren jagers, en dat er zoo 

weinig patrijzen zijn, komt volgens ‟t zeggen van velen, door ‟t natte en koude voorjaar, dat ongunstig 

was voor „t uitbroeden der eijeren. Deze omstandigheden in aanmerking genomen, is het, dunkt ons, de 

vermelding waardig, dat de jager J. Bruggink van Hoogersmilde, den eersten jagtdag heeft geschoten 

twee hazen en tweeëntwintig  patrijzen en op den tweeden dag drie hazen en tien patrijzen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1871 
 
+ Smilde, 25 Sept. Dat de bijenhouders ook dit jaar goede zaken maken, kan hieruit blijken, dat S.B. 32 

korven heeft verkocht voor f 350. Een ander, die juist geen van de “grootste” bijkers is, maakt er pl. m. f 

700 uit. Bijen van 70 à 80 halve kilo‟s zijn geen zeldzaamheid. Bij de verbazende hoeveelheid honig die 

dit jaar gewonnen is, is deze toch zeer hoog in prijs. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 OCTOBER 1871 
 
+ Smilde, 3 Oct. Hedenvoormiddag hadden alhier de volgende aanbestedingen plaats: 1

e
. van het 

leveren van den schoolturf, 2
e
. van het nummeren der huizen, 3

e
. van groote reparatiën aan de school te 

Kloosterveen. Aannemers werden van het 1
e
 perceel F. Post, van het 2

e
 J. de Vries van Zeldenrust, 

terwijl het 3
e
 perceel onder voorbehoud aan B. Bos werd gegund. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 OCTOBER 1871 
 
+ Smilde, 4 Oct. Men verneemt, dat Corn. Kok aannemer is geworden van de reparatiën aan huis en 

school te Kloosterveen voor de som van f 246,- en niet B. Bos, die voor f 175 en eenige centen had 

ingeschreven. Laatstgenoemde was ook aanmerkelijk beneden de begrooting. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 OCTOBER 1871 
 

Het BURGERLIJK ARMBESTUUR 

te Smilde vraagt: 

80 lasten Klopkeijen 

of minder, franco te leveren aan wal voor het werkhuis. 

Wordt verzocht de opgaven in te zenden aan J.R.T. TELLEGEN, Secretaris van genoemd Bestuur. 


