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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 30 APRIL 1887 
 
Smilde, 29 April. Tot notabel der Herv. gemeente Hijkersmilde en Kloosterveen is gekozen de heer 

M.M. de Vroome. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 MEI 1887 
 

 
Ondertrouwd:                                    B. WOLTERS  en   E.A. FERNHOUT. 

Midlaren/Smilde, 1 Mei 1887. 

Eenigste kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. 

Smilde – Rustende Schutterij. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij deze op alle mannelijke ingezetenen die op 

den 1sten Januari j.l. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo geboren zijn in 1862), om zich ná den 15 

Mei en vóór den 1sten Juni aanstaande ter Gemeente-Secretarie voort de Schutterij te doen 

inschrijven. 

Wordende voorts herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verplicht zijn diegenen, welke, ofschoon in 

eene andere gemeente reeds ingeschreven, sedert de laatste inschrijving (Mei 1886) in de gemeente 

Smilde zijn komen wonen.     BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

SMILDE. 

Schouw over de Wegen en voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW over 

de Wegen en Voetpaden zal plaats hebben tusschen den 15den en den 20sten Mei 1887. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris 

Hoogersmilde, 1 Mei. Gisternamiddag arriveerde alhier, aan den mond van het Oranjekanaal, een 

vreemd meisje, ongeveer 20 jaren oud, dat, naar het scheen, erg aan vallende ziekte lijdende was; ten 

minste zij zeeg zoo maar op den weg herhaalde malen ineen, waarom zij uit medelijden bij de wed. B. 

Bruins in huis werd opgenomen. Daar het meisje bijna altijd als ’t ware van zich zelve was, kon men 

ook geen spraak van haar krijgen om hare identiteit gewaar te worden. Toen des avonds de 

veldwachter Hogenberk aldaar kwam, mogt het dezen na veel moeite gelukken, naam en woonplaats 

van het meisje gewaar te worden. Zij heette Jantien Pieters en was weggeloopen uit het armhuis te 

Beilen, waarop Hogenberk, denkende met een krankzinnige te doen hebben, de weduwe Bruins 

verzocht, haar tegen vergoeding tot nader bericht te huisvesten. Naar men verneemt, is daarop 

hedenmorgen door den heer burgemeester naar Beilen getelegrafeerd om inlichtingen en kreeg Z.E. 

ten antwoord, dat Jantien Pieters in Beilen wel bekend is, doch dat zij niet lijdt aan overvallen en 

evenmin krankzinnig is, zoodat hare vertooningen uit deugnieterij bestaan. Andermaal bezocht nu 

Hogenberk het meisje en gelastte haar op forschen toon, zich onmiddellijk van hier te verwijderen en 

te zorgen dat zij weder in Beilen kwam, waarop zij onmiddellijk hare biezen pakte en zich zoo 

spoedig mogelijk uit de voeten maakte, den weg langs het Oranjekanaal op, in den richting naar 

Beilen. Toen bleek overtuigend, dat men met een deugniet te doen had. Een ieder zij gewaarschuwd. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden: 

1e. dat de SCHOUW over Wegen en Voetpaden zal plaats hebben tusschen 9 en 14 Mei a.s.; 

2e. dat een besluit van het Bestuur van eenige wijzigingen in de Begrooting , dienst 1887, van 6 tot en 

met 14 Mei a.s. voorligt ten kantoren van het Waterschap wijk B No. 562. 

Smilde, 30 April 1887.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 
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