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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 DECEMBER 1881 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 11 Dec. Herkozen als ouderlingen de hh. G. Bakker en M. Fernhout 

en als diaken de heer A. de Boer. 

Bovensmilde, 11 Dec. Gekozen tot ouderlingen de hh. H. Flik en H. Knot, tot diaken de heer T. de 

Boer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 DECEMBER 1881 
 

SMILDE! 

UITBESTEDING 

op Zaturdag 17 December a.s., des namiddags 2 uren, op de Molenwijk, van het gereedmaken van 

13 hectaren Veld tot Dennenbosch. 

Aanwijs ten 1 uur door W. MAST. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 DECEMBER 1881 
 SMILDE. 

Inschrijving voor de Nationale Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verpligting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat die 

aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen den 1sten en 31sten Januarij 1881 en 

dat daartoe zijn verpligt alle mannelijke ingezetenen die geboren zijn in het jaar 1863. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 16 DECEMBER 1881 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 14 Dec. Afwezig de heeren Sickens, Homan en van Veen, de eerste met kennisgeving. 

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

goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving worden aangenomen: 

a. eene resolutie van Ged. Staten, houdende vaststelling van de suppletoire tabellen van de wegen en 

voetpaden, die aan het toezigt van ’t gemeentebestuur onderworpen zijn, bevattende: de Witterweg en 

het voetpad bijlangs den straatweg aan de zuid-oostzijde der Hoofdvaart, en  

b. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij de ontvangst wordt berigt van de 13 strafverordeningen, 

vastgesteld in de vergadering van 1 Nov. jl. 

2. Ter tafel komt de gemeente-begrooting voor 1882, met eene Nota van Bedenkingen van Ged. 

Staten. In dit stuk wordt te kennen gegeven, dat op de begrooting nog dient gebragt te worden een 

som van f 600, als aflossing van de geldleening groot f 1200, gesloten voor de vertimmering van de 

onderwijzerswoning te Hoogersmilde, zoomede dat de voor die leening uitgetrokken rente met de 

helft moet worden verminderd. 

Naar aanleiding daarvan stellen burg. en weth. voor, om den hoofdelijken omslag met f 300 te 

verhoogen en den post “jaarwedden van geneesheeren” met f 300 te verminderen. 

De heeren Hoogerbrugge en Homan Kijmmell geven in overweging, om in de begrooting geene 

verandering te brengen en in overleg met den geldschieter en met Ged. Staten de aflossing  van de 

hierbedoelde geldleening één jaar te verdagen. 

Alzoo wordt besloten. 

3. Ingevolge eene bekendmaking van den Min. van Binnenl. Zaken wordt de verordening op de 

invordering van den hoofd. omslag, in de vorige vergadering vastgesteld, gewijzigd in dezer voege, 

dat in art. 3 voor het woord November wordt gelezen Januarij. Dit art. handelt over de opmaking van 

de suppletoire kohieren. 
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