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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 NOV. 1870 
 

RAADSVERGADERING 
Smilde, 31 Oct. Tegenwoordig de heeren Servatius, Joffers, Drenthen, Fledderus, van Veen, 

Hoogerbrugge, Wind en Homan. 

De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. 

Gelezen wordt eene kennisgeving van den heer van der Veen, dat hij verhinderd wordt de vergadering 

bij te wonen. 

Ter lezing wordt gelegd, gedurende acht dagen, eene missive van het Burgerlijk Armbestuur, ten geleide 

der begrooting, dienst 1871, in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 7474,77½.  

Op verzoek van den hulponderwijzer Kalverkamp te Bovensmilde wordt hem als zoodanig bij 

acclamatie eervol ontslag verleend en tijdelijk in diens plaats met algemeene stemmen benoemd zijn 

broeder, de hulponderwijzer A. Kalverkamp. 

Vastgesteld wordt het suppletoir kohier van den hoofdelijke omslag. De gemeentelijke begrooting, 

dienst 1871, groot in uitgaaf en ontvangst f 20004,06, wordt gedurende acht dagen voor ’t publiek ter 

lezing gelegd. 

De heer Hoogerbrugge vraagt inlichting omtrent eene vroegere door den Raad aan burg. en weth. gedane 

opdragt, om pogingen aan te wenden, ten einde gelden door middel eene inschrijving te vinden ter 

bestrijding der kosten voor reparatie en herstelling aan de over de Hoofdvaart liggende Grietmans- en 

Jonkers-brug. 

De voorzitter antwoordt, dat er in der tijd ter dezer zake eene vergadering van, zoo hij meent, 

onderhoudpligtigen, althans van belanghebbenden ingezetenen is belegd, dat zulks echter tot hiertoe nog 

tot geen gunstigen uitslag heeft geleid en er slechts voor pl.m. f 430 ingeschreven is. Wijdens zegt 

spreker, dat burg. en weth. nogmaals eene poging zullen aanwenden door eene oproeping van 

belangstellenden te doen, om alzoo te beproeven of langs dien weg het doel kan worden bereikt. Hiervan 

zal dan in eene eerstvolgende vergadering verslag  worden gegeven. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 NOV. 1870 
 
+ Smilde, 1 Nov. Heden heeft de herstemming ter benoeming van nog vier notabelen plaats gehad. 147 

geldige stemmen zijn er ingebragt. De meeste stemmen ontvingen en zijn alzoo benoemd de heeren J. 

Woltman, J. Homan Kijmmell, B.J. Homan en H.L. Boonstra. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 4 NOV. 1870 
 
+ Smilde, 1 Nov. Gister is hier door een zestal jagers het St. Hubertsfeest gevierd. Vijf hazen en één 

patrijs zijn geschoten. De heer C. Blenken had het geluk het meeste wild - 2 hazen - te schieten, en werd 

alzoo tot “schutterskoning” geproclameerd. Na afloop van den jagt heeft men den avond ten huize van 

den logementhouder J.H. Wind verder met zeer veel genoegen doorgebragt en ieder wenschte op een 

volgend jaar dit feest weder te vieren. 

STEMMING TE SMILDE. 

Daar de Ex-Kerkvoogden van KLOOSTERVEEN en HIJKERSMILDE op a.s. Zaturdag, van ’s namiddags 4 

tot 7 uur, de stemgeregtigde LIDMATEN oproepen, om  andermaal zich te verklaren voor of tegen een 

vrij beheer, zoo noodigen wij onze medekiezers uit getrouw op te komen, als een bewijs, dat wij geen 

berouw hebben over de eenmaal gedane keuze en verder onze belangen aan de gekozene acht Notabelen 

geheel toevertrouwen. 

Smilde, 2 Nov. 1879.     Namens eenige medekiezers voor vrij beheer,  

M.A. HOOGERBRUGGE 

PS. Elk lid, dat voor vrij beheer stemt, wordt verzocht aan de stemopnemers te zeggen, dat hij onder 

protest stemt en dat in het proces-verbaal wenscht opgenomen te zien. 


