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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 FEBR. 1878 
 -vervolg van blad 1878d 

6. Eene Behuizinge, waarin Logement en Stalling, met Erf, Tuin en Land en twee kampen Land er 

naast, aan de Zuid-Oostzijde der Hoofdvaart te Smilde; zijnde perceelen 1, 2 en 3 van den verkoop 

van den heer Mr. P. VAN DER VEEN. 

7. Zes perceelen Dalgrond, Bosch en Veen, schietende op de Wittermarkte, perceelen 44-49 

dierzelfde verkoop, en het Veen sub a dier verkoop. 

8. Een Behuizinge en zes kampen Land op de Duikersloot en Molenwijk te Smilde. 

9. Een plaats Ondergrond met twee kampen Land, N.W. der Hoofdvaart te Smilde, pl. 7 in het 

Zesde Blok. 

10. Een plaats Ondergrond, waarop Huis en p.m. 3 hectare Land, en een halve plaats Ondergrond 

bij de Kikkertjesdraai, in het 5
de

 Blok, N.W. der Hoofdvaart te Smilde. 

11. Drie kampen Land in het 3
de

 Blok, N.W. der Hoofdvaart te Smilde, afkomstig van JANNES 

KOENS. 

12. Een plaats Land, waarop twee HUIZEN, aan de Norgervaart, gemeente Norg, afkomstig van den 

Heer MEIJER COHEN. 

13. Een kamp Land, op plaats 8 in het 4
de

 Blok te Smilde, afkomstig van de Erven JOFFERS; 

mandeelig met de Heeren DRENTHEN en consorten.  

Verkoopboekjes zullen in tijds verkrijgbaar worden gesteld. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde, 1 Febr. Hedenavond hield ons “Pl. Nut” op de zaal van den logementhouder J.H. Wind eene 

gewone vergadering. Na opening werden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd 

vastgesteld. Uit het algemeen verslag, dat hierop werd voorgelezen, bleek, dat bij den aanvang van ’t 

afgeloopen maatschappelijk jaar het getal leden bestond uit 59 gewone en 2 buitengewone leden en 

bij ‘t einde uit 63 gewone en 3 buitengewone. De rekening en verantwoording sloot met een batig 

saldo van f 11.80. Nu kwam in behandeling het oprigten van eene naai- en breischool. De president 

deelde der vergadering mede, dat acht dames zich bereid hadden verklaard gratis onderrigt daarin te 

geven en stelde voor, die dames een subsidie te verleenen van f 25, om die zoo nuttige zaak te 

beginnen. Na eenige discussie werd dit voorstel met op één na algemeene stemmen aangenomen. 

Hierna kwam ter tafel een voorstel om te Hoogersmilde een dergelijke inrigting, maar eenigzins 

gewijzigd, tot stand te brengen. Ook daartoe werd met algemeene stemmen een subsidie van f 20 

toegezegd. Het oprigten van een ziekenfonds werd aangehouden. Nadat de president der vergadering 

had medegedeeld, hoe het bestuurt zich onderling had geconstituëerd en de gebruikelijke rondvraag 

had gedaan, werd de vergadering gesloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 FEBR. 1878 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 3 Febr. De collecte ten behoeve der diaconie-armen dezer gemeente, 

in den loop er vorige week bijlangs de huizen gehouden, heeft opgebragt f 117.96. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 FEBR. 1878 
 

Veenkuilen - Smilde. 

Op Donderdag 14 Febr. 1878, 

des avonds 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, worden gehouden de gewone 

jaarlijksche verkooping  

VAN EENIGE 

PUTTEN BOVENVEEN, 

ter vergraving, in het Eekhoutsblok te Smilde, ten verzoeke van de Rotterdamse Hypotheekbank, 

waarvan aanwijs geeft JAN W. DE VRIES aldaar, zoomede van eenige VEEN-PERCEELEN aldaar van 

den Heer Mr. H.J. SMIDT c.s., waarvan aanwijs geeft J. WOLTMAN te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


