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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 3 MEI 1890 

 
Smilde, 2 Mei. Hedennacht zijn bij D. Hof, wonende te Hoogersmilde (Dieversche grens) 

onderscheidene glasruiten ingeslagen. Het is te hopen, dat het onze politie moge gelukken de 

bedrijvers van dit laaghartig schandaal op te sporen. 

 

Smilde, 2 Mei 1890. De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Hijkersmilde en Kloosterveen 

verklaart, dat de laatste alinea van het bericht van 30 April l.l. in nummer 102 van de Prov. Drentsche 

en Asser Courant een laster is. 

Aangezien onzen hooggeachte Predikant noch zijne Echtgenoote tijdens het ongeluk bij de tent van 

den heer Schuitenvoerder plaats had, zich niet in de Gemeente ophielden. 

De Kerkeraad van bovengenoemde Gemeente, 

Pres.-Ouderling, J. K. HAVEMAN. 

WATERSCHAP 

de Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat van af den 

12 Mei 1890, gedurende 30 dagen, ten huize van den Secretaris van genoemd Waterschap en ten 

huize van G. KUIPER te Hooghalen ter inzage voorliggen: 

1. de Legger van de Waterleidingen; 

2. een Aanvullingslegger van Waterschapswerken; 

3. dat de Schouw over de Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week van Mei a.s. 

Smilde, 3 Mei 1890.      Namens het Bestuur: 

De Voorzitter, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, P.J. KRAMER. 

Herijken te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter kennis van de belanghebbende 

ingezetenen, dat de Herijk der Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebben op Maandag en 

Dinsdag den 12den en 13den Mei, telkens des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 

uur, in het Logement De Oude Veenhoop. 

Tevens wordt in herinnering gebracht: 

1. dat ook de Strijkels der Inhoudsmaten aan den Herijk zijn onderworpen; 

2. dat de Maten en Gewichten behoorlijk schoon en droog behooren te worden aangeboden; 

3. dat onjuiste Gewichten op verzoek van belanghebbenden kunnen worden gejusteerd tegen dadelijke 

betaling volgens het tarief, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869 (Staatsblad no. 

160); 

4. dat de verificatie der Gewichten beneden het gram uitsluitend aan het IJkkantoor te Assen plaats 

heeft. 

Smilde, 2 Mei 1890.     Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Bovensmilde, 2 Mei. De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier heeft met algemeene stemmen 

het voorstel om mede te werken tot het oprichten eener bijzondere school van den hand gewezen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 MEI 1890 

 

De ondergeteekende maakt bekend, dat hij in het huis, vroeger bewoond door R. BOLMAN, een 

Winkel in Kruidenierswaren 

heeft GEOPEND. Verzoekt gunst. 

Smilde, 3 Mei 1890.        H. ELEVELD. 


