
blad 1886l 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 JUNI 1886 
 

 Smilde. 

Op Zaterdag 3 Juli 1886, 

des morgens te 10 uur, ten sterfhuize van den Heer A.J.C. TELLEGEN te Smilde, publieke verkooping 

van 

Huismeubelen, 

als: SCHRIJFBUREAU, TAFELS, STOELEN, KACHELS, LINNENKAST, LOKETKAST, BEDDEN met 

TOEBEHOOREN, PIANINO, Porcelein, Glas- en Aardewerk, eene BASCULE met GEWICHTEN en 

verder HUISRAAD, benevens eene partij BOEKEN, ten verzoeke van de Heeren J.R.T. TELLEGEN en 

W.J. BOELKEN te Smilde, excecuteur-testamentair. 

Na afloop daarvan, ’s namiddags te 3 uur, ten huize van J.H. WIND, publieke verkoop van vier 

kampen 

Topgras met Naweide 

en een kamp ROGGE en ERWTEN aan de Wittewijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer ADOLF 

HOVING te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 JULI 1886 
 

 
Hoogersmilde, 1 Juli. De kinderen der Zondagschool van ds. Meijeringh vierden hier gisteren een 

recht vrolijk jaarfeest. Op een flink groenland had men onderscheidene vlaggen geplaatst en een tent 

opgeslagen. Voor ieder der leerlingen, ongeveer 140 in getal, waren er prijzen. Men vermaakte zich 

met koordknippen, vangen, houtrapen en zakloopen, terwijl bij afwisseling verschillende liederen 

werden gezongen. Men zag op de gezichten der leerlingen hoe blijde ze waren. Vele belangstellenden 

waren op het feestterrein tegenwoordig, waarvan enkelen den predikant bij ’t uitvoeren der 

kinderspelen de behulpzame hand boden. 

Er was voor versnaperingen ruim gezorgd: krentebroodjes, kadetjes, suikergoed, taartjes, limonade, 

van alles was er genoeg. Er was door belangstellende vrienden ruim gegeven, zoodat men aan de 

grootsten flinke prijzen kon uitreiken. Velen – wij mogen, dunkt ons, zeggen allen – gingen hoogst 

verblijd huiswaarts. 

Ds. Meijeringh en zijne echtgenoote doen waarlijk veel moeite om de jeugd hier des Zondags wat te 

leeren, iets door velen hoog gewaardeerd wordt, en waarvoor den predikant en zijne echtgenoote 

dank toekomt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 JULI 1886 
 

Wordt gevraagd 

EEN SMIDSKNECHT 

zijn werk geheel of ten deele verstaande, bij K. VAN DER MEER te Smilde. 

WATERSCHAP 

De Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat het Kohier van 

omslag der kosten van de reparatiën aan de Suermondsbrug van af den 9 tot en met den 17 Juli 

a.s. ten huize van den heer P.J. KRAMER voorligt, binnen welke tijd de bezwaren tegen het Kohier bij 

het Bestuur moeten worden ingediend. 

Smilde, 3 Juli 1886.      Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG  6 JULI 1886 
 Getrouwd:     R. TEN BRINK 

en 

      D. VAN OORD. 

Meppel, Smilde, 3 Juli ’86. 

Eenige kennisgeving. 


