
blad 1873a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 JANUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 28 Dec. Door mejufvr. van der Vlier, geb. Vennik zijn dezer dagen aan de leerlingen der 

bijzondere school, als mede aan die der openb. scholen dezer gemeente, wederom boekjes verstrekt, 

waarvoor de geefster bij dezen hartelijken dank wordt gebragt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 JANUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 1 Jan. Als iets, wel der vermelding waardig, berigten we, dat Albert Baas hedenavond voor 

de vijftigste maal de familie Rebenscheidt, onder wie hij gedurende al die jaren heeft gewoond, met de 

beleving van het nieuwe jaar is komen feliciteren. Niet éénmaal heeft hij in die halve eeuw ontbroken. 

Worden gevraagd 

twee BAKKERSKNECHTEN, één zijn werk verstaande en een LEERLING, bij 

Brieven franco.       W. DE JONGE te Smilde. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 JANUARIJ 1873 
 

Ingezonden stuk 

Aan ds. MOQUETTE te  Kloosterveen en Hijkersmilde. 

WelEerw. Heer! 

Als wij u wel verstaan hebben, dan hebt gij oudejaarsavond op de kansel gezegd, dat het licht des 

Evangelies hier nu bijna drie jaar op de kandelaar had gestaan. 

Als gij daarmede bedoelt, dat het voor uwe komst alhier onder de koornmaat heeft gezeten en het door 

u op den kandelaar is gezet, noodigen wij u dringend uit dit te bewijzen.   X. 

Ingezonden stuk 

Smilde - Jonkersbrug. 

Met verbazing verneemt men, dat de Jonkersbrug op de Smilde, na lange jaren afgebroken te zijn 

geweest, zou worden hersteld op de oude doorvaarts-wijdte. 

Hoe zal nu de Jonkersbrug de scheepvaart op de Hoofdvaart en N.-Willemskanaal belemmeren!! 

Is het bestuur van het veenschap VII Blokken niet hierop verdacht? 

In allen gevallen weten heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe, dat de doorvaarts-wijdte niet is 

bepaald bij de conditien van 1 Maart 1771, maar bij ’t reglement, ’t geen steeds voor wijziging 

vatbaar is van de zijde van het Hoofdbestuur over de vaart.    X. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 JANUARIJ 1873 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 31 Dec. Tegenwoordig alle leden. Na ’t lezen en goedkeuren der notulen van de vorige 

vergadering komen in behandeling: 

1
e
. Voorstel b. van den heer Hoogerbrugge, om met 1 Julij a.s. de betrekking van klerk ter secretarie 

op te heffen, waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten. Dat voorstel wordt met 6 tegen 

5 stemmen verworpen. Vóór stemden de heeren H. van Veen, J. Drenthen, P. Wessemius, J. Joffers en 

M.A. Hoogerbrugge. 

2
e
. Verkiezing van twee leden en van twee plaatsvervangende leden voor het stembureau. Bij de 

tweede vrije stemming werden tot leden benoemd de heeren H. van Veen en J.H. Wind en tot 

plaatsvervangende leden de heeren Cs. Fledderus en J. Joffers. 

3
e
. De begrooting van het burgerlijk armbestuur dienst 1873, die na eenige dsiscussien goedgekeurd 

wordt met 8 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren J. Drenthen, M.A. Hoogerbrugge en J. Joffers. 

4
e
. Een voorstel van den heer H. van Veen c.s. Op voorstel van den Voorzitter werd dit punt met 

gesloten deuren behandeld. 

Daarna wordt de openbare vergadering voortgezet en, daar niets meer aan de orde is, de vergadering 

gesloten. 

 

 


