
 

 

 

 

blad 1886r1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 DECEMBER 1886 
 

 
Bovensmilde, 1 Dec. Als notabelen bij de Ned. Herv. gemeente alhier zijn herkozen de hh. H. Holst 

en H. de Jonge; gekozen werd de heer K. Supheert. 

ONDERWIJS – SMILDE. 

In de gemeente Smilde worden verlangd twee ONDERWIJZERS van bijstand en wel: één aan de 

school te Bovensmilde en één aan die te Hoogersmilde. 

De jaarwedde bedraagt, behoudens goedkeuring door Ged. Staten, f 400.- 

Inzending van stukken (adres op zegel) aan de Burgemeester van Smilde vóór 15 December 1886. 

Boerenplaatsen – Smilde. 

Na bekomen autorisatie zullen, op nader te bepalen tijd en plaats, ten verzoeke van de Erven H.J. 

DUKER, publiek worden verkocht: 

twee Boerenplaatsen, 

gelegen te Hoogersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 4 DECEMBER 1886 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Volgens een bericht in uw blad van heden schijnt er zich alhier eene commissie uit het 

Protestantenbond gevormd te hebben, teneinde het jubilé van den heer W.J. Boelken feestelijk te 

herdenken. 

Indien dat bericht zich mocht bevestigen, wensch ik met de meeste bescheidenheid die commissie wel 

in overweging te geven haar godsdienstig vaandel in te halen, teneinde meer in den geest van den 

jubilaris te handelen en de kans tot algemeene deelneming mogelijk te maken. 

Smilde, 3 Dec. ’86.   

         Een lid van de “gemeente”. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 DECEMBER 1886 
 

 
Smilde, 2 Dec. Naar men verneemt hebben eenige leden van den Protestantenbond alhier zich tot 

eene commissie vereenigd om feestelijk den dag te herdenken, waarop hun waardige voorzitter, de 

heer W.J. Boelken, vijf en twintig jaren de betrekking van burgemeester heeft bekleed. Men rekent op 

de medewerking der geheele gemeente, waartoe lijsten zullen circuleeren. – Eere aan die wakkere 

mannen voor hun initiatief. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 DECEMBER 1886 
 

Te huur: 

Eene Boerenplaats 

te Diphoorn, gem. Sleen, waarop kunnen worden gehouden 2 Paarden en pl. m. 12 stuks Rundvee. 

Adres, met franco brieven, bij W.J. BOELKEN Burgemeester te Smilde. 


