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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 MAART 1882 
 
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na eene ongesteldheid van bijna drie maanden, in den 

ouderdom van ruim 60 jaren, onze geliefde vader de Wel Edel Gestrenge Heer Mr. S. HELLINGA 

TONCKENS, in leven Oud-Burgemeester van Odoorn en Lid van de Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Drenthe, Weduwnaar van HENDRIKJE HUIZINGH. 

Smilde, 16 Maart 1882.       H.R. TONCKENS. 

E.J. TONCKENS. 

J.A. TONCKENS. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 MAART 1882 
 

 
Smilde, 19 Maart. De echtgenoote van H. Mulder alhier geraakte gister om ongeveer half acht in den 

avond in de hoofdvaart. Aan de moedige, zelfopofferende hulp van G. Spier, die trouw door W. 

Daling werd bijgestaan, mogt het gelukken de reeds bewustelooze vrouw op het drooge te brengen, 

waar na men er met veel moeite in slaagde de levensgeesten, welke men reeds verdwenen waande, 

weder op te wekken. 

Hoogersmilde, 19 Maart. Eergisteravond had het hier bestaande zang- en reciteergezelschap feest. 

De onderwijzer, hoofd der school alhier, die president van ’t gezelschap is en die ons door zijne 

geestige vertellingen op zoo menige bijeenkomst doet lagchen, hield op de hem eigene zaakrijke en 

bondige wijze eene korte feestrede over het nuttige en aangename van den zang. 

Een honorair lid, elders woonachtig, was verhinderd het feest bij te wonen, doch had schriftelijk een 

woord van dank, opwekking en aanmoediging gezonden, dat de zangers en zangeressen werd 

voorgelezen. 

De president ontving een fraai geschenk, dat hem onder het uitreiken van een aardig vers werd 

aangeboden, en waarop in gepaste taal dank werd gezegd. Bij herhaling werden onderscheidene 

zangstukken gezongen en meer dan één luimig stuk voorgedragen. Gulle vriendschap en gepaste 

vrolijkheid getuigden, dat het geheele gezelschap één kring is van vrienden en vriendinnen. Na het 

gebruiken van verschillende ververschingen, plaatste men zich aan den welvoorzienen disch, en eerst 

laat in den avond ging ieder huiswaarts, onder de betuiging, dat men den avond regt genoegelijk had 

doorgebragt, en met de verzekering, dat allen zouden medewerken tot instandhouding van ’t 

gezelschap, dat ook lid is van de Nederlandsche Koorvereeniging. 

 

SMILDE. 

HOOFDELIJKE OMSLAG. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op de 

Gemeente-Secretarie gedurende vijf maanden, te rekenen van en met den 22sten Maart 1882, ter 

inzage zal liggen: het eerste Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1881. 

Bezwaren moeten bij den Gemeenteraad schriftelijk worden ingediend binnen drie maanden nà den 

dag der uitreiking van het aanslagbiljet.     BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 MAART 1882 
 
Smilde, 30 maart. Heden werd het stoffelijk overschot van den heer mr. S. Hellinga Tonckens, in 

leven lid van Gedeputeerde Staten dezer provincie, te dezer plaatse ter aarde besteld. Onder hen, die 

den geachten doode de laatste eer bewezen, werd ook opgemerkt de Commissaris des Konings in de 

provincie Drenthe. 

Norgervaart, 20 Maart. Heden werd door den onbezoldigden rijksveldwachter W. Joldersma een 

tweetal personen betrapt, die zich schuldig maakten aan het stelen van jonge eiken uit de 

eigendommen van den heer Tonckens. Naar we vernemen zijn eenige duizenden boompjes ontvreemd. 


