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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 NOVEMBER 1881 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 11 Nov. Gisteravond had hier de stemming plaats om te voorzien in 

de vacaturen, ontstaan door gewone aftreding van leden van ’t kiescollegie. herbenoemd werden de 

heeren P. van Rijnbach, A. Boxem en L. Vos, terwijl eene herstemming moet plaats hebben tusschen 

de heeren C.H. de Jong en L. Dassen. In de buitengewone vacature, ontstaan door het overlijden van 

den heer G. ten Oever, werd voorzien door de benoeming van den heer Hendrik ten Oever. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 NOVEMBER 1881 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Gister en heden werd weder het voldoend bewijs geleverd van de schade en het ongerief, dat de 

schipperij en de handel ondervinden, door de weinige capaciteit, die het bovenpand der Hoofdvaart 

bezit voor den tegenwoordigen bouw der schepen. Gister zaten bij de helling van den heer Ossel twee 

schepen zóó vast, dat, had de stoomboot “Cupido” hare diensten niet bewezen, de vaart misschien 

voor geruimen tijd was gestremd geweest, en heden, voor de woning van den heer E.A. Polak, was een 

schipper genoodzaakt naar de Evert-Hendrikswijk terug te varen, teneinde aan een ander vaartuig 

gelegenheid te geven om te kunnen passeeren. En zoo iets geschiedt thans, nu de hoofdvaart overvol 

water is. Ieder kan nagaan, hoeveel oponthoud krachtsinspanning en onnodige moeite het kost, 

wanneer het water 30 of 40 decimeter onder peil is. 

Mogt de waterstaat eindelijk eens afdoende maatregelen nemen en het bovenpand der Drentsche 

Hoofdvaart behandelen als een eigen kind van den Staat. 

Smilde, 12 Nov. ’81.        Een ooggetuige. 

Op Donderdag 17 Nov. 1881, 

des middags 12 uur, zal, ten verzoeke en ten huize van L.Js. DIJKSTRA nabij het Gemeentehuis te 

Smilde, door vertrek naar elders, worden verkocht: 

1 Eikenhouten Kabinet, 

1 KLEERKASTJE, 1 STAARTKLOK, 2 KAGCHELS, TAFELS, STOELEN, GLAS- en AARDEWERK, POTTEN en 

PANNEN, 1 WINKELOPSTAND met TOONBANK, groote BALANS, SCHALEN, nieuwe GEWIGTEN, 

BLIKKEN WINKELBUSSEN, voorts 

1 Friesch Schaap, 

3 Korven met BIJEN en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebragt. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 16 12 NOVEMBER 1881 
 

Op Vrijdag 18 November 1881, 

des namiddags een uur, zal, ten huize van JOHANNES WIELDRAAIJER aan de Scheid te Smilde, ten 

verzoeke van den heer HENDRIKUS HULST, Koopman te Smilde, worden geveild: 

Het Huis, 

ERF, BOUW- en WEILAND aan den Ouden Leemdijk achter Nieuw Salvert te Hijkersmilde, te zamen 

groot 5 hectaren, 68 aren, 90 centiaren; in gebruik bij ALBERT KUIJER. 

2/3 der koopsom kan als eerste hypotheek op het verkochte gevestigd blijven. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, mijne 

geliefde echtgenoot JOSEAS VAN DIEST, in den ouderdom van 66 jaren. 

Smilde, 16 Nov. 1881. 

Wed. J. VAN DIEST-HILKEMEIJER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 1881 
 


