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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1887 
 
Smilde, 21 Febr. De afdeeling van den Ned. Protestantenbond alhier, heeft een paar belangrijke 

wijzigingen in haar reglement gebracht, welke zaken zullen medewerken om den bloei der afdeeling 

te bevorderen. De heffing der contributie heeft eene belangrijke verandering ondergaan. Was deze 

tot nu toe voor elk lid f 2, thans zal de aanslag bij klassen van f 0.50, f 1.50, f 3 en f 5 geschieden, 

terwijl elk lid het recht heeft zich te plaatsen in de klasse, waarin hij meent te behooren. Omdat nu 

niemand, die de vrijzinnige beginselen op godsdienstig gebied is toegedaan, zich wegens de hooge 

contributie van toetreding tot het lidmaatschap behoeft terug te houden heeft de afdeeling besloten 

de entrée van niet-leden bij de openbare vergaderingen op f 0.25 te stellen. Het getal der 

bestuursleden is van 3 op 5 gebracht. 

Smilde, 22 Febr. De heer M. de Hes, thans aan het hoofd der Israël. godsdienstschool te 

Coevorden, heeft de benoeming van voorzanger, onderwijzer enz. bij de Israëlitische 

gemeente alhier aangenomen. 

Smilde, 24 Febr. Hedennacht zijn hier ingestort of ter neer geworpen de muren van eene zeer 

bouwvallige woning, tot voor 14 dagen nog in gebruik bij den visscher H. Radix, in eigendom 

toebehoorende aan de weduwe Zwiers alhier. Naar wij vernemen was het hok, als we het zoo mogen 

noemen, weder op nieuw verhuurd. Wij geven het gemeentebestuur ernstig in overweging, om een 

streng opzicht te houden over de gebouwen die in zulken slechten staat van onderhoud verkeeren, en 

die naar beneden te doen werpen, opdat niet moge bewaarheid worden: dat men de put wil dempen 

als het kalf verdronken is. 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van H. Wesseling, H. de Vries, F. Feijen Kzn., D. 

Hoft, M. de Jonge, R. Bolman, J. van der Velde Lzn., B. van Zuiden, J.H. Wind en A. Kalsbeek, dat 

zij hunne Patentbladen, over het derde kwartaal 1886/1887, van het Gemeente-Secretarie kunnen 

afhalen van en met Vrijdag den 25sten tot en met Maandag den 28sten Februari  1887.  

         BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 26 FEBRUARI 1887 
 
Smilde, 25 Febr. Gisteravond vergaderden ten huize van den heer J.H. Wind de leden der vereeniging 

“de Vooruitgang”, teneinde een candidaat te stellen voor de aanstaande verkiezing. 

Nadat de voorzitter, de heer H.H. Rebenscheidt, de vergadering geopend had, vroeg de heer M.A. 

Hoogerbrugge het woord, daar hij zich verplicht achtte, voor men tot de werkzaamheden overging, 

een woord van herinnering en waardeering te wijden aan het overleden lid dr. W. Hesselink, die zoo 

vele jaren de belangen van de provincie had voorgestaan en behartigd en die hij in zijn zes à 

zevenjarige loopbaan als lid der Staten had leeren kennen en waardeeren als een man van helder 

inzicht en met een eerlijk en standvastig karakter. 

Vervolgens ging men over tot het maken van een grostal, waarop de heeren H. Punter te Norg, C.P. 

Ebbinge Wubben te Vries, J.W. van Roijen te Borger en F.B. Löhnis te Frederiksoord voorkwamen; 

alle genoemde candidaten achtte men geschikt en bekwaam. 

Op dit oogenblik evenwel achtte men den heer Punter de aangewezen persoon, daar men omtrent de 

woonplaatsen der heeren van Roijen en Löhnis eenig bezwaar maakte; omtrent den heer Ebbinge 

Wubben was men van oordeel, dat men het getal burgemeesters in de Staten, dat reeds tot een half 

dozijn was geklommen, niet moest vermeerderen. Vervolgens werd bij acclamatie de heer H. Punter, 

als candidaat geproclameerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 1887 
 


