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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 3 MEI 1887 
 
Smilde, 1 Mei. In de gisteravond gehouden vergadering van de landbouwvereniging werd wederom 

het plan besproken, om eene onderlinge brandwaarborg-maatschappij op te richten. Mocht dit plan 

tot rijpheid komen, dan zou de wenschelijk zijn, dat zich vele ingezetenen verzekerden. Die 

vereniging zou dan zonder twijfel gunstig kunnen werken, terwijl de geassureerden minder 

premiegelden behoefden te voldoen. Voorts werd een der twee aangekochte stamboekstieren 

verkocht aan den heer E.J. Tonckens alhier van f 160. 

Wegens toevallige omstandigheden gevraagd eene 

Boerenmeid, 

die goed kan MELKEN, om dadelijk in dienst te treden, bij KLAAS DE VRIES WZN. te Smilde. 

Geldleening, 

ten laste der gemeente Smilde, 

groot f 14800.— 

rentende 4%. 

De INSCHRIJVING in bovengenoemde GELDLEENING is tot en met den 12den Mei 1887 

OPENGESTELD ten kantore van den Gemeente-Ontvanger, alwaar tevens het plan er inzage ligt. 

Smilde, 2 Mei 1887.      Burgemeester en Wethouder, 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 7 MEI 1887 
 

 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 6 Mei. Onze geachte predikant, ds. J. Nierstrasz, heeft het 

voornemen op Pinkstermaandag afscheid te nemen van zijne gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 MEI 1887 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 10 MEI 1887 
 

 
Smilde, 8 Mei. Hedenavond had ten huize van den heer J.H. Wind eene algemeene vergadering plaats 

van den leden der landbouwvereeniging alhier. 

Er was slechts één punt aan de orde, nl. de onderlinge verkoop van den tweede stamboekstier. 

Nadat het bezit hem langen tijd door de heeren ten Kate en M.A. Hoogerbrugge werd betwist, werd 

eindelijk de heer L.K. de Vries, wonende op het landgoed “Nieuwe Salverdt” van de heeren Fontein 

en Land te Franeker, eigenaar voor de som van f 170. 

Na eenige discussiën over verschillende onderwerpen deelde de voorzitter, de heer J. Hoogerbrugge, 

mede, dat er in de volgende vergadering eene vacature vervuld moet worden, aangezien hij de 

benoeming tot voorzitter tijdelijk had laten welgevallen, doch dat hem de noodige tijd ontbrak om die 

betrekking langer naar eisch te blijven vervullen. 

Alle aanwezigen gaven hierover hun leedwezen te kennen en ontbrak het niet aan pogingen om den 

voorzitter op zijn besluit te doen terugkomen. 

De heer Hazewinkel sprak namens het bestuur in dezen geest en wees er vervolgens op, wat al goeds 

er in den korten onder zijne leiding was tot stand gekomen en hoe hij daar waar het duister was, altijd 

licht af weten aan te brengen. 

Nadat nog meerdere leden pogingen hadden aangewend om den voorzitter tot andere gedachten te 

brengen, verklaarde deze, gevoelig voor de vele blijken van waardeering, bij zijn besluit te moeten 

blijven. 

De heer A. van Dam bedankte in wel gekozen woorden de commissie, die zich met  den aankoop der 

stieren had belast, voor welke attentie de commissie hem, bij monde van den heer M.A. 

Hoogerbrugge, wederkeerig bedankte. 

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


