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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 1887 
 

-vervolg van blad 1887r3 

Betreffende de nadere vaststelling van de gem. begrooting 1888 vraagt en bekomt de heer 

Hoogerbrugge het woord en vraagt of hij de resolutiën van heeren Ged. Staten goed heeft begrepen, 

dat nl. het besluit van den raad omtrent het afschaffen van het presentiegeld door heeren Ged. Staten 

wordt bekrachtigd, doch de f 40 verlaging van de wethouders niet door heeren Ged. Staten wordt 

goedgekeurd. 

De voorzitter bevestigt die opvatting. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat toen hij de stukken van hh. Ged. Staten hoorde voorlezen, hij het 

geluk besefte als op onzen leeftijd onze ouders en grootouders nog in leven zijn en vooral als ze zoo 

nauwlettend de daden der kinderen gadeslaan. Hij hoopte, dat te blijven waardeeren en zijne 

kinderlijke onderwerping te blijven toonen, mits dat die ouders of grootouders het niet zoo ver 

dreven, dat hij die kinderachting moe werd, want indien hij art. 94 der gemeentewet goed verstaat, 

dan acht hij, dat meer in den geest der wet door hh. Ged, Staten zou zijn gehandeld, indien dat 

collegie eerst den raad had gehoord vóór een definitief besluit te nemen, in strijd met den geest van 

den raad. 

Hij zoude zich evenwel er thans bij nederleggen en, indien de algemeene toestanden niet beter 

werden, er a.s. jaar op terug komen. 

De voorzitter zeide, dat de raad vroeger was gehoord. 

De heer Hoogerbrugge merkte op, dat toen ten minste de post van f 40 door hh. Ged. Staten was 

verhoogd. 

Daarna werd de nadere vaststelling der begrooting zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Vervolgens brengt de voorzitter een adres van B. Bos c.s. ter tafel. 

Na eenige korte discussiën wordt bedoeld adres op voorstel van den voorzitter voor kennisgeving 

aangenomen. 

Daarna wordt, op voorstel van den voorzitter, de vergadering met gesloten deuren voortgezet. 

Kennisgeving – Pakketpost. 

De DIRECTEUR van het Postkantoor te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat, ter gelegenheid van 

het St. Nicolaasfeest, het Postkantoor op ZONDAG 4 December a.s. voor het ter verzending 

aannemen van POSTPAKKETTEN zal zijn geopend als op de werkdagen. 

Smilde, 29 November 1887.        PREUSTING. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 DECEMBER 1887 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

De heer J. Wieldraaijer schijnt nog maar steeds niet op de hoogte te zijn van de zaak, waarover hij 

schrijft. Nogmaals herhaal ik daarom den hem reeds gegeven raad, wat beter te gaan informeeren. Zeer 

geschikt zal hij dat b.v. kunnen doen bij den heer J. Boelen. 

Smilde, 30 Nov.     Hoogachtend, UEd. dw. Correspondent. 

 
Smilde – Patentbladen. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter kennis van: H. Oostingh, M. Daling, W. Berends, 

J. Dekker, J. Kalsbeek, T. Mulder, A. Mast, F.H. Ossel, H.J. Bruggink, H. Bosma, W. Kalsbeek, R. 

Bos jr., J. Smit, O. Blomsma, J.B. Ludwig en T. Grasmeijer, dat zij hunnen patentbladen over het 

tweede kwartaal 1887/88 van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen, van en met Donderdag den 

eersten tot en met Zaterdag den derden December 1887. 

BOELKEN, Burgem. 


