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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1888 
 

SCHOUW. 

Waterschap de Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de SCHOUW 

over Wijken en Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 27sten en 31sten Augustus a.s. 

Smilde, 10 Aug. 1888.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 AUGUSTUS 1888 
 

SMILDE. 

Schouw over de Waterleidingen. 

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

de aan hun toezicht onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben in de laatste week van de 

maand Augustus 1888.  

Smilde, 9 Augustus 1888.      De Burgemeester, 

bij ontstentenis, 

de oudste Wethouder, 

H.P. SICKENS. 

De Secretaris, 

S. KOOGER. 

VOORLOOPIG BERICHT. 

Op nader te bepalen tijd en plaats zal publiek worden verkocht: 

Een Huis, 

met drie kampen LAND, bewoond en in gebruik bij CHRISTIAAN SCHUILING en ALBERT BAL, 

staande en gelegen aan den Zandweg bij de Hoofdweg tusschen de Norgervaart en de van Lierswijk 

te Smilde, ten verzoeke van ALBERT BAL te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 1888 
 

 
Smilde, 12 Aug. Gister werd op de Wittewijk, nabij de Friesche grenzen, een stuk van een drama 

gespeeld, dat reeds met Mei is begonnen en waarvan de ontknooping nog wel eenigen tijd op zich zal 

laten wachten. De zaak is deze. De arbeider J. Seunenga beweert van den timmerman B. Bos alhier in 

dit voorjaar een huis, dat nog getimmerd moest worden, gehuurd te hebben, om het met Mei jl. te 

aanvaarden. Toen die tijd kwam, was het perceel nog niet bewoonbaar en S. moest met zijn gezin 

zijne toenmalige woning verlaten, omdat die huur was geëindigd. B. bood hen aan, om voorloopig 

voor hen te zorgen en hen op de Scheid, achter de door S. beweerde gehuurde en nog niet geheel 

gereed gemaakte woning zoolang een onderdak te timmeren. Dit geschiedde. Tot het midden der 

vorige week woonden die menschen onder eenige planken, maar betrokken toen het naakte huis, 

zonder glasruiten, zonder deuren, zonder zolder en slechts met eenige pannen gedekt. Den volgende 

dag waren S., vrouw en zoon bezig hun onderdak met pannen te bedekken en waanden zich veilig. 

Bos had echter inmiddels het gebouw verhuurd aan zekeren B. Bruinsma uit Appelscha, die zich 

gister voorbereidde, om het gehuurde in bezit te nemen. Te dien einde arriveerde B. om het gezin van 

S. de woning te doen ontruimen (deze zelf was niet aanwezig); de vrouw zou met hare roerende 

goederen op straat gezet worden. De bewoners van de Scheid gedoogden zulks echter niet; zij wilden 

eene weerlooze vrouw, wier echtgenoot afwezig was, niet aan haar lot overlaten, maar kwamen 

eenparig de vrouw in bescherming nemen. Nu en dan wilde Bos weer een aanval doen, maar deze 

werd telkens door verscheidene handen afgeslagen. Sommigen trokken partij voor Bos, maar de 

meeste aanwezigen voor S. Het gevolg was, dat de aanval mislukte en de bewuste personen meester 

van het gebouw zijn gebleven; zij kunnen nu en dan van achter het linnen, dat in de glaskozijnen is 

gespijkerd, eens een kijkje op straat nemen. Naar men verneemt zal er wederom eene poging in het 

werk worden gesteld om den bewoner uit het huis te zetten. 


