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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 29 SEPTEMBER 1885

Smilde, 28 Sept. Aan ds. Adama, onlangs van Norg vertrokken, is door de afd. “Smilde” van den
Ned. Protestantenbond eene fraaie pendule geschonken als blijk van waardeering van het degelijk
godsdienstenonderwijs door den heer A. alhier gegeven. Zeer velen hebben van het onderwijs van
genoemden predikant geprofiteerd.
Zaterdag is als penningmeester der afdeeling herkozen de heer J. Homan Kijmmell.
Smilde, 28 Sept. Volgens hier ontvangen bericht is het schip van onzen plaatsgenoot H. Vennik op de
Zuiderzee vergaan. De opvarenden moeten behouden zijn gebleven.
Bovensmilde, 27 Sept. Naar aanleiding van Deutern. 30:19 en 20a hield ds. J.J. van der Vlugt hier
hedenmiddag zijn afscheidsrede. Een groote menigte volks vulde het kerkgebouw, om den algemeen
geachten en beminden predikant hier voor ’t laatst te hooren. Met leedwezen ziet men hem vertrekken
en ’t is hier aller wensch, dat het den heer v.d.V. en de zijne te Wolsum en Westhern wel moge gaan.
WATERSCHAP
“de Zeven Blokken”.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de
BEGROOTING, dienst 1886, van af den 5den October 1885 tot en met den 13den October 1885 ter
inzage ligt ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde.
Smilde, 27 September 1885.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris-Penningm.
WATERSCHAP
“de Molenwijk”.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de
BEGROOTING, dienst 1886, van af den 5den October tot en met den 13den October a.s. ter lezing ligt
te Smilde ten huize van de J.H. WIND en te Hooghalen ten huize van G. KUIPER.
Smilde, 28 September 1885.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris-Penningm.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1885

Smilde, 29 Sept. Vanwege de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond is ds. Gerritsen,
pred. te Rolde, aangezocht zich hier te belasten met het geven van godsdienstonderwijs, eene taak,
vroeger verricht door den nu vertrokken predikant van Norg. Met genoegen vernemen wij, dat ds, G.
het verzoek heeft ingewilligd.
WINTERDIENST der
OMNIBUS
Smilde-Assen v.v.
Tweemaal daags (behalve Zondags).
VERTREK:
Van SMILDE:
Van ASSEN:
Logement de Veenhoop.
Hôtel Kuipers.
’s Morgens 6.30 uur
’s Morgens 8.30 uur.
’s Middags 2 uur.
’s Middags 4.30 uur.
De Ondernemer:
WIND.

