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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 16 JUNIJ 1882 
 

SMILDE. 

Collecte voor de gewapende dienst. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op Maandag den 

19den Junij a.s. langs de huizen der ingezetenen zal gehouden worden de Collecte ten behoeve van 

het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

Zeven Blokken 

te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen op de Eigenaren van Gronden, behoorende 

tot het Veenschap “de Zeven Blokken”, om te verschijnen op Zaturdag den 17den Junij a.s., des 

voormiddags ten 11 uur precies, ten Gemeentehuize, ten einde gehoord te worden over de oprigting 

van een Waterschap over bedoelde Gronden. 

Smilde, Junij 1882.    Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 JUNIJ 1882 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 15 Junij. Afwezig de heeren Drenthen en Homan Kijmmell. 

Na opening der vergadering werden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten, waarbij wordt goedgekeurd 

het Raadsbesluit van 19 Mei jl. tot verhooging van de jaarwedden van de in ’t vervolg aan te stellen 

hulponderwijzers te Hoogersmilde. 

2. Wordt vastgesteld een door burg. en weth. ontworpen besluit tot aanvulling en wijziging der 

gemeente-begrooting over het jaar 1881. 

3. Op voorstel van het dag. bestuur wordt zonder stemming besloten: 

a. tot het verleenen van eene toelage ad f 5 ’s weeks aan het hoofd der school te Hijkersmilde ten 

behoeve van het aangestelde hulppersoneel, en  

b. tot het verleenen van eene toelage ad f 10 ’s weeks aan het hoofd der school te Hoogersmilde, 

mede ten behoeve van aangesteld hulppersoneel. 

4. Aan den heer J. Koch, onderwijzer te Kloosterveen, wordt, overeenkomstig zijn verzoek, eervol 

ontslag verleend, in te gaan 10 Julij aanstaande. 

5. Tot leden van de commissie, die met burg. en weth. een gestadig toezigt zullen houden over de 

vaste en losse goederen in de gemeente die tegen brandschade verzekerd zijn, worden benoemd de 

h.h. H. van Veen en C.H. de Jonge. 

6. Tot onderwijzeressen in de nuttige handwerken worden benoemd: 

a. aan de school te Bovensmilde mej. G. de Jonge, en  

b. aan de school te Hoogersmilde mej. H. Ulehake. 

De vergaderring wordt hierna gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 JUNIJ 1882 
 
Hedenavond 11 uur overleed, in den ouderdom van ruim 79 jaren, mijn geliefde echtgenoote en vader 

HENDERIKUS BLOMBERG, de laatste jaren rustend Schipper, na eene echtvereeniging van ruim 52 

jaren; zacht en kalm was zijn heengaan. 

Bovensmilde, 17 Junij 1882.   G. POMPER, Wed. H. BLOMBERG, en Kinderen. 

Kennisgeving aan vrienden en bekenden. 

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons innig geliefd zoontje LAMBERTUS KORNELIS, in den 

ouderdom van bijna 8 maanden. 

Hoogersmilde, 17 Junij 1882.       L. JONKER LZ. 

J.H. JONKER-ULEHAKE. 

Eenige kennisgeving. 


