
 

 

blad 1885s1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 16 DECEMBER 1885 
 
Smilde, 15 Dec. Daar verscheidene kinderen en ook wel volwassen personen de roekeloosheid 

hebben zich achter wagens vast te houden en zich te late medetrekken, kan het volgende weder tot 

waarschuwend voorbeeld strekken. Een zoontje van den landbouwer A. Offereins alhier wilde 

gistermorgen, naar school gaande, zich ook hiervan bedienen en liep achter eene koets. Het viel en 

bleef aan het rijtuig hangen. Spoedig uit zijn benarden toestand verlost zijnde, werd het door 

bijkomende personen opgenomen en in het huis van M. gebracht, waar het bloed van het aangezicht 

werd ontdaan, dat uit eene wonde aan het hoofd gudsde, terwijl bij onderzoek ook nog eenige 

kneuzing aan een der beenen werd waargenomen. De jongeling werd hierop naar de ouderlijke  

woning gebracht. De toestand moet gelukkig niet zorgelijk zijn. 

Door de Erven wijlen den Heer Mr. C. HIDDINGH wordt te huur aangeboden, om met 1 Mei 1886 

te aanvaarden, 

de Woning 

met Bouw- en Groenlanden, gelegen aan de Leemdijk, gemeente Smilde bij de Friesche Scheid, 

thans in huur en bewoond door JAN BOELEN. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij F. BOONSTRA te Oude Smilde. 

Te huur – Hoogersmilde. 

EEN FLINK 

BOERENHUIS, 

met Schuur, Erf, pl. m. 13 hectaren, met Groen-, Hooi- en Bouwgronden, en mede het gebruik van 

10 hectaren VELD voor schapen en strooien. 

Thans in gebruik bij de Wed. S.E. BOER. 

Te bevragen bij den eigenaar den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 DECEMBER 1885 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 16 Dec. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier zijn herkozen als 

ouderlingen de hh. M. Fernhout en G. Bakker, als diaken de hh. A. Naber en J. Bakker. 

Op Vrijdag 8 Januari 1886, 

des avonds 6 uur, bij WIND te Smilde, zal, ten verzoeke van mr. L. OLDENHUIS GRATAMA. plaats 

hebben: 

1e. De gewone verhuring van 

VEENPUTTEN, 

22 perceelen. 

2e. Eene verhuring van 4 kampen op plaats 30 Blok III, tusschen Grietmans- en Jonkerswijk, in 

gebruik bij JAN HAVEMAN. 

3e. Eene verhuring van 1 kamp op Moddergat in Blok 1 op plaats 20 de eerste aan de Evert 

Hendrikswijk. 

4e. Eene  verhuring van het halve Vooraf van dat Moddergat aan Kijmmelswijk. 

5e. Een verhuring van 1 kamp op plaats 6 Blok II, beide laatsten in gebruik bij A. HOOGEVEEN. 

Voorts zullen worden verkocht: 

6e. 17 zware Eikenboomen, op de plaats door HEKKER bewoond, in 4 perceelen. 

7e. Het Hout om de kamp op plaats 6  Blok II. 

8e. Een perceel Schelhout op Paasloo, ongeveer een hectare. 

Inlichtingen bij A. JOFFERS. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


