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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 AUG. 1873 
 
+ Smilde, 31 Julij. Tot ons leedwezen berigten we, dat de heer mr. A. de Ruijter de Wildt, 

burgemeester dezer gemeente, bij het eind der hedenmorgen gehouden raadsvergadering den raad 

meedeelde, dat hij door voortdurende ongesteldheid van zijn echtgenoote genoopt is den 1 Sept. a.s. 

zijn ontslag als burgemeester dezer gemeente aan te vragen. 

Hij betuigde, dat het scheiden van Raad en gemeente hem hard zou vallen, maar de omstandigheden 

waren van dien aard, dat hij daarover heen moest stappen. 

Dat deze bekendmaking een diepen indruk maakte, behoeft geen betoog en dat schier de geheele 

gemeente den heer de Ruijter de Wildt met leede oogen zal zien vertrekken, achten wij overbodig hier 

te vermelden. 

Het ruim vijfjarige verblijf in deze gemeente van den heer de Ruijter heeft doen zien, dat hij wist zijn 

pligt te doen en daarbij in den waren zin des woords mensch was en niet alleen als ambtenaar maar 

ook in het particuliere leven genoot hij aller achting, want altijd was hij minzaam, dienstvaardig, 

gevoelig en nedrig, kalm en bescheiden, toegevend en verdraagzaam, zoover zijne overtuiging dit 

gedoogde. 

Ook zijne echtgenoote werd op een in het oog loopende wijze algemeen bemind en wij zijn er van 

overtuigd, dat menigeen in deze gemeente haar vertrek zal gevoelen. 

- 2 Aug. Met genoegen kunnen we berigten, dat door Ged. Staten in Drenthe vergunning is verleend 

tot voortzetting van de op last van voormeld collegie gestaakte werkzaamheden aan de nieuw te 

leggen Jonkersbrug over de Hoofdvaart in deze gemeente, onder voorwaarden dat de doorvaartswijdte 

der brug, die nu 5.40 meter wordt, op 6 meter worde gebragt, zoodra de naastgelegen bruggen 

laatstgenoemde doorvaartswijdte hebben. 

Met niet minder genoegen zal men vernemen, dat door Gedeputeerde Staten de plaats van daarstelling 

van een stoomgemaal tot opvoering van water uit de Hoofdvaart naar de Molenwijk en het plan dier 

watermaling zijn goedgekeurd. 

VEENSCHAP 

“Molenwijk en Aanhoorigheden” 

TE SMILDE 
De BEGROOTING voor het dienstjaar 1873 ligt van af heden tot en met 10 Augustus 1873 ter visie te 

Smilde bij WIND, te Hooghalen bij ELEVELD. 

Smilde, 2 Augustus 1873. 

Het Bestuur van het Veenschap: 

P.J.L. EEKHOUT, voorzitter, 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 AUG. 1873 
 
+ Bovensmilde, 2 Aug. De kerkelijke gemeente Bovensmilde, die voor de bouwing van pastorie en 

nieuwe kerk aanzienlijke offers had gebragt, heeft thans door vrijwillige bijdragen weder f 350 

bijeengebragt voor de bouwing eener catechisatie-kamer. 

VAN LIERS-BRUG. 

De ondergeteekende verzoekt nog eens, dringend, zijnen mede-onderhoudpligtigen van de BRUG over 

den mond van de VAN LIERSWIJK, om Woensdag den 6den Augustus e.k., des namiddags ten 4 ure, 

allen zamen te komen bij R.J. SCHUT te Smilde, ten einde een afdoend besluit te nemen omtrent de 

vernieuwing van gemelde brug.     P. VAN DER VEEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 AUG. 1873 
 
Voorspoedig bevallen van eene dochter E. HOOGERBRUGGE-WIND. 

Smilde, 2 Augustus 1873. 


