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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1880 
 

 
Rogge – Haver – Smilde. 

Op Dingsdag 17 Aug. 1880, 

des middags te 2 uur, op het land, in Eekhoutsblok te Smilde, ten verzoeke van de Heeren SMIDT 

c.s., publieke verkoop van: 

Eene kamp in hokken staande Rogge, 

achter het vroegere Heerenhuis. 

Na afloop daarvan, ’s middags te 3 uur, in het Logement van H. SOL te Smilde, verkoop van: 

Een kamp HAVER 

in Eekhoutsblok te Smilde bij TABAK, ten verzoek van de Rotterd. Hypotheekbank. 

Bijeenkomst op het land bij de Rogge. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 AUGUSTUS 1880 
 

Smilde, 12 Aug. Heden vierden de leerlingen van de chr. nat. school alhier een prettig feest. Het net 

versierde vaartuig van den heer L. Hoving bragt de kleinen tot aan den dam bij Appelscha, waarna 

de togt naar genoemd dorp op andere wijze werd voortgezet. Na den terugkeer uit Appelscha werd 

nog een togtje langs een deel onzer gemeente gemaakt. Aan versnaperingen ontbrak het natuurlijk 

niet en de feestvreugde liet niets te wenschen over. De hoofdonderwijzer, de heer Luiting, heeft aan 

de organisatie van dit uitstekend gelukte feest een goed werk verrigt. Een woord van dank komt 

tevens toe aan hen, die door hunnen geldelijke bijdragen het mogelijk maakten den kinderen een 

aangenamen dag te bezorgen. Het flinke zangkoor van de heer J. de Vries zette aan den togt niet 

weinig luister bij. 

Smilde 13 Aug. In den nacht van 11 op 12 Augustus jl. zijn bij den logementhouder A.H. Sol te 

Bovensmilde de glazen ingeslagen. Naar men ons mededeelt, mogt het de veldwachters Hogenberk 

en van der Leij gelukken, den dader van dit schandaal, zijn zekere H.V. alhier, op te sporen; tegen 

bedoelden persoon moet proces-verbaal zijn opgemaakt. Moge dit ter bevordering der openbare 

veiligheid menigeen tot voorbeeld strekken.  

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 AUGUSTUS 1880 
 

Ingezonden stuk. 

Het veenschap ‘de Zeven Blokken” te Smilde. 

Volgens het gevoelen van “een ingelande”, medegedeeld in het no. 57 dezer courant, bestaat er alle 

reden om over te gaan tot de opheffing van bovengenoemd veenschap. 

Ik kan mij met dat gevoelen volkomen vereenigen. 

Wordt het veenschap opgeheven, dan komen de wegen, bruggen en vonders onder het toezigt van 

het gemeentebestuur; een toezigt dat de ingelanden geen cent zal kosten en, op den koop toe, welligt 

veel beter zal zijn als thans dat van het veenschapsbestuur. 

Een deel van de gronden van het veenschap heeft belang bij de bestaande afwatering naar de 

Kolonievaart. Mijns inziens is dat de eenige reden voor het bestaan van ’t veenschap. 

Ik vraag echter: zal die afwatering, bij opheffing van het veenschap, minder verzekerd zijn onder het 

toezigt en de zorgen van ons gemeentebestuur dan nu bij het veenschap? Ik geloof eer beter dan 

minder. 

Waarom dan het veenschap behouden en jaarlijks f 500, zonder voordeel, uitgegeven? 

Ook een ingelande. 


