
blad 1873l 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 JUNIJ 1873 
 
+ Smilde, 12 Junij. Ds. H. Ebbinge van Marken, beroepen predikant te Hoogersmilde, zal Zondag a.s. 

des voordemiddags door diens vader ds. J.W.J. Ebbinge, predikant te Wapserveen, worden bevestigd, 

terwijl eerstgenoemde des nademiddags zijne intrede zal doen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 JUNIJ 1873 
 
+ Smilde, 18 Junij. Met zekerheid kunnen we berigten, dat de heer H. Bonewit, Isr. 

godsdienstonderwijzer alhier, naar Delfzijl vertrekt om den 1sten Julij zijne betrekking aldaar te 

aanvaarden, zoodat de post van Isr. godsdienstonderwijzer enz. alhier van vacant te worden. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 17 Junij. Tegenwoordig de heeren mr. P. van der Veen, J. Joffers, J. Drenthen, E.R. Homan, 

J.H. Wind, H. van Veen, M.A. Hoogerbrugge en N.E. Servatius. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

De heer Servatius presideert de vergadering en deelt den Raad mede: 1
e
. dat de termijn van sollicitatie 

der hulponderwijzers verstreken is; dat er zich geene sollicitanten hebben aangemeld en dus aan den 

Raad de vraag wordt voorgelegd: “wat nu ?” - en 2
e
, dat van de hulponderwijzers A. Kalverkamp en J. 

Pieters een adres was ingekomen met verzoek om verhooging van tractement. 

Na gevoerde discussiën tusschen de heeren H. van Veen, P. van der Veen, Wind, Homan, 

Hoogerbrugge en den voorzitter, wordt een tweeledig voorstel van den heer M.A. Hoogerbrugge met 

algemeene stemmen aangenomen: 1
e
. op kort termijn eene nieuwe oproeping uit te schrijven; 2

e
. om 

de beide adressen tot consideratie en advies te stellen in handen der schoolcommissie. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP: 

“Molenwijk en Aanhoorigheden” 

te Smilde, 

gelet op de resolutie van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 10 Mei 1873 no. 198, 

geeft aan stembevoegde ingelanden te kennen, dat, uit kracht dier resolutie, voortaan geene andere 

gemagtigden zullen worden toegelaten, dan zij, die voorzien zijn van schriftelijke gezegelde 

geregistreerde volmagten. 

Het Bestuur van het Veenschap voornd., 

P.J.L. EEKHOUT, voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 JUNIJ 1873 
 
+ Smilde, 19 Junij. Naar men verneemt circuleert een adres ter onderteekening onder de leden der 

Herv. gemeente van Hijkersmilde en Kloosterveen aan de Synode, inhoudende het verzoek om de 

voorgestelde veranderingen in het kerkelijk reglement en wel bepaaldelijk art. 11 niet te doen plaats 

hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 JUNIJ 1873 
 
+ Smilde, 23 Junij. Zondag hield de Christelijke Jongelingsvereenging van Kloosterveen en 

Hijkersmilde hare gewone zangoefening. Bij deze gelegenheid werd den directeur J. de Vries, uit 

naam der leden, door het lid T. Manak een fraai geschenk onder eene hartelijke toespraak 

aangeboden. De directeur verrast door dit cadeau en gevoelig voor de achting, die er uit sprak, nam 

het onder dankbetuiging aan. 


