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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 NOVEMBER 1867 
 
+ Norgervaart, 25 Nov. Onze nieuw benoemde ijverige onderwijzer Oostergo heeft tot ons genoegen 

alhier eene zang- en  reciteergezelschap opgerigt. Bereids telt deze vereeniging een vrij groot aantal 

leden, dat ongetwijfeld belangrijk zal toenemen. Wij hopen vurig, dat de onvermoeide pogingen van 

den heer Oostergo, om niet alleen in, maar ook buiten de school licht, liefde en waarheid aan  te 

kweeken, en om ’t opkomend geslacht alhier te ontwikkelen, te beschaven en op te voeden, moge 

worden gezegend. Nog nimmer hebben wij hier eene dusdanige vereeniging gehad. 

De Notarissen Jh. Mr. A. W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN te Assen en A.J.C. TELLEGEN te Smilde, 

zullen, op Maandag 11 December a.s., des avonds te 6 uur, ten huize en ten verzoeke van JANNES 

BLOMSMA, bij den Witterweg te Smilde, 

in het openbaar veilen: 

1. De van ouds bekende HERBERG, genoemd de Hoek, nabij den Witterweg aan den straatweg te 

Smilde, met achtergelegen TUIN en kamp BOUWLAND, aan de Molenwijk en Witterweg, kadastraal 

sectie G nos. 412, 640, 608, 679, 680, 681 en 682, te zamen 1.18.40 el. 

2. Twee kampen LAND, aan de Molenwijk te Smilde, almede nabij den Witterweg, kadastraal sectie G 

nos. 371 en 372, te zamen, 1.13.90 el. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 DECEMBER 1867 
 
+ Smilde, 1 Dec. In de verloopen week heeft hier de stemming voor notabelen plaats gehad. Bij de 

opening, vrijdagavond, bleek, dat er 104 stembiljetten waren ingekomen, Slechts één, nl. Mr. L. 

Kijmmell, erlangde de volstrekte meerderheid en is alzoo benoemd geworden. Er zal dus nog een 

tweede stemming moeten plaats hebben. 

+ Smilde, 30 Nov. Gister avond, tegen ’t donker worden, ging F.H., een meisje van ongeveer 13 jaren, 

wonende op de van Liers-wijk alhier, een emmer vol water uit die wijk halen. Eenige oogenblikken 

later zag een buurmeisje een emmer in de wijk drijven; men deed onderzoek en haalde haar er uit; zij 

was, helaas! reeds dood. 

Op Dingsdag den tienden December aanstaande, des avonds te zes uur, in het Logement van den heer 

WIND, zullen, ten overstaan van den ondergeteekende, ten verzoeke der belanghebbenden, 

publiek worden geveild: 

a. 1
e
. Eene opstrekkende plaats BOUWLAND en WEILAND en ONDERGROND, met daarop staande 

WONINGEN, toebehoorende aan – en in gebruik bij JOHANNES POST, gelegen te Kloosterveen, 

gemeente Smilde, in het zesde blok,  plaats nummer drie, kadastraal bekend sectie K nos. 513, 514, 

515, 643, 644 en 645, groot in het geheel 6 bunders, 25 roeden, 30 ellen, en zulks in perceelen. 

2
e
. Een perceel BOVENVEEN en ONDERGROND, gelegen op de Meesterswijk te Smilde, kadastraal in 

die gemeente bekend sectie K nos. 856 en 857, groot 1 bund. 35 roed. 70 ellen. 

b. Een HUIS en TUIN, benevens drie perceelen BOUWLAND, toebehoorende aan – en in gebruik bij de 

Wed. en Erven HARM FEIJEN, gelegen te Smilde en in die gemeente kadastraal bekend in sectie H 

nummers 341, 342, 343, 340 en 339; groot te zamen een bunder, 30 roeden, 90 ellen. 

Smilde, 22 Nov. 1867      A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


