
blad 1884e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 MAART 1884 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 7 Maart. Afwezig de heer Hoogerbrugge. 

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

goedgekeurd. 

1. Ingekomen zijn: 

a. eene resolutie van Ged. Staten van 8 Febr. jl. waarbij de goedkeuring wordt onthouden aan het 

raadsbesluit van 29 Oct. 1883, tot verkoop van een stuk grond aan de Norgervaart; 

aangenomen voor kennisgeving; 

b. eene resolutie van Ged. Staten van 29 Febr. houdende eene nadere regeling van de jaarwedden van 

den burgemeester, de wethouders en den secretaris, zij stellen daarbij voor om die jaarwedden te 

bepalen, als volgt: de burgemeester f 1100; de wethouders ieder f 90 en de secretaris f 800; 

voorloopig aangenomen voor informatie, met bepaling om te behandelen in de volgende vergadering. 

2. Overeenkomstig daartoe gedaan verzoek wordt aan mej. H. Ulehake eervol ontslag verleend als 

onderwijzeres in de nuttige handwerken te Hoogersmilde, in te gaan den eersten April a.s. 

3. Tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de school te Hoogersmilde wordt daarna benoemd 

mej. Janna Veldhuis aldaar, in te gaan 1 April a.s. 

Met de benoemde stonden op de voordracht mej. H. Wichers, A. Boerhof en G. Lahuis. 

4. Tot doodgraver voor de begraafplaats te Kloosterveen wordt benoemd C.H. Kruims aldaar, met 

bepaling om dadelijk in functie te treden. 

De vergadering wordt gesloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 11 MAART 1884 
 
Smilde, 10 Maart. De heer A. Borggreve, hoofd eener school alhier, is opgeroepen tot het 2de gedeelte 

van het vergelijkend examen voor hoofd eener jongenschool 3de klasse te Amsterdam. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 MAART 1884 
 
Den 11den Maart overleed ten mijnen huize de Achtbare Heer C. BLENKEN, in den  ouderdom van 77 

jaren en 11 maanden. 

Smilde, 1884.          J. WICHERS. 

Smilde – Hondenbelasting. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op de 

Gemeente-Secretarie van en met den 14den tot en met den 29sten Maart 1884 ter inzage zal liggen: 

het Primitief Kohier van de Belasting op de Honden, dienst 1884. 

Bezwaren moeten vóór  of uiterlijk op den 29sten Maart aanstaande bij den Gemeenteraad 

schriftelijk worden ingediend.      BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 14 MAART 1884 
 
Smilde, 12 Maart. Hedennamiddag had hier een ongeval plaats, dat ernstige gevolgen had kunnen 

hebben, maar nog al betrekkelijk goed is afgeloopen. De logementhouder v.d. Zee uit Oosterwolde 

kwam in een rijtuig, bespannen met één paard, van eene reis terug, om zich huiswaarts te begeven. In 

de nabijheid van de Veenhoop werd het paard schichtig en geraakte aan het hollen. In woeste vaart 

ging het nu al schommelende voort, dan over de bermen, dan over den straatweg, totdat het paard 

eindelijk bij het huis van den winkelier C.R. de Jong kwam te struikelen en zoo in deszelfs vaart werd 

gestuit en tegen den grond viel. Voerman en paard hebben geen letsel bekomen, alleen de wagen 

moest eene kleine reparatie ondergaan, waarna de heer v.d. Zee zijne reis kon vervolgen. 


