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Ingezonden stuk.
Sterk zijn in de laatste jaren de gelederen gedund der oud-strijders, die in den tiendaagschen
veldtocht hunne lauweren behaalden. Slecht enkelen van die eens zoo talrijke schare zijn nog in
leven. Een van die krasse oudjes viert hier mogen (Zondag) zijn 50jarig huwelijksfeest, nl. F. Regtop,
oud 78, die den 31sten Mei 1835 in ’t huwelijk trad met de toen 30jarige M. Leuven. Het echtpaar,
vooral R. is nog flink en kras, maar . . . . “’t werk is er af, “ en, schoon man en vrouw beide steeds
oppassende arbeiderslieden zijn geweest, verkeeren ze thans in behoeftigen staat. Mogen met
goederen ruim bedeelden iets afzonderen van hun overvloed om den feestdag dier ouwe lui tot een
recht aangenamen dag te maken. Ze zijn het waard.
Smilde, 30 Mei ’85.
(Bovenstaand stukje ontvingen wij Zaterdag te laat, om het toen nog te kunnen plaatsen.)
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Smilde- Schietterrein.
De BURGEMEESTER van Smilde roept al de EIGENAREN en GEBRUIKERS van het veld onder
Hoogersmilde, dat verlangd wordt voor schietterrein van de Bereden Artillerie, op tot eene nadere
bespreking van de voorwaarden, waarop dat veld aan het Rijk voor dat doel kan worden afgestaan en
wel op:
Zaterdag 13 Juni 1885, des middags 12 uur, ten huize van L. FLEDDERUS te Hoogersmilde.
Smilde, 2 Juni 1885.
De Burgemeester voornoemd,
BOELKEN.
OMNIBUS.
Smilde – Assen.
Tweemaal daags (behalve Zondags).
Zomerdienst.
Aanvangende 8 Juni 1885.
VERTREK:
van Smilde:
van Assen:
Logement VEENHOOP:
Hôtel KUIPERS:
’s morgens 5.45 uur,
’s morgens 8.30 uur,
’s namiddags 2 uur.
’s namiddags 4.30 uur.
De ondernemer:
WIND.
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Bovensmilde, 3 Juni. Onze geachte predikant, ds. J.J. van der Vlugt, heeft een beroep ontvangen naar
Wolsum en Westhem.
Waterschap – Molenwijk
te Smilde.
VERGADERING van Stembevoegde Ingelanden op Zaterdag 13 Juni 1885, ’s morgens 10 ure, ten huize
van J.H. WIND te Smilde.
Punten van behandeling:
1e. Amotie Stoomgemaal.
2e. Wijzigingen van artt. 6, 15 en 16 van het Waterschaps-Reglement.
Deze vergadering is ter voldoening aan het 2de lid van art. 34 van het Algem. Reglement op de
Waterschappen in Drenthe.
Smilde, 1 Juni 1885.
De Voorzitter van het Bestuur,
M.A. HOOGERBRUGGE.

