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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 3 OCTOBER 1888 
 
Smilde, 2 Oct. De heer J.A. Veenekamp alhier, commissionair voor den heer W.A. Scholten voor den 

koop van fabrieksaardappelen, heeft thans van zijn principaal in last, om te besteden voor Champions 

f 1.50, Engelsche f 1.25 en andere soorten f 1.20 per hectoliter. 

Smilde, 1 Oct. Zaterdagavond werd in het logement “de Oude-Veenhoop” de eerste vergadering van 

de Landbouwvereeniging alhier in dit wintersaizoen gehouden. Een dertigtal leden waren 

tegenwoordig. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergadering, bracht de voorzitter, de heer J. 

Hoogerbrugge, het eerste punt der agenda: “dekstier” aan de orde. 

Vanwege het bestuur werd in dezen geen bepaald voorstel gedaan; wel deed het mededeeling van 

eenige wegen, welke men kon bewandelen, en het mocht zich niet ontveinzen dat de aanbieding van 

den hr. E.J. Tonckens ’t bestuur het meeste in het belang der landbouwvereeniging voorkwam en zeer 

de aanbeveling verdiende. 

Na uitvoerige bespreking en na een klein amendeering door den heer Jan W. de Vries, werd met 

groote meerderheid van stemmen aangenomen de aanbieding van den heer Tonckens, om zich, onder 

contrôle van eene keuringscommissie uit de leden, een besten dekstier aan te schaffen en dezen voor 

het vee ter dekking te zullen stellen, mits de leden zich tot dekking van 200 stuks vee vóór den 1 Nov. 

1889 verbonden, onder verplichting dat, zoo dit getal niet werd bereikt, de vereeniging het dekgeld 

van het ontbrekend getal tot een maximum van 50 stuks zou supleeren.  

Eene betreffende lijst zal dezer dagen de leden ter inteekening worden aangeboden. Het dekgeld voor 

het vee der leden op 50 cent per stuk en voor vee van niet leden op f 1.00 per stuk vastgesteld. 

Hierop werd dor de vergadering als keuringscommissie benoemd de heeren: Jan W. de Vries, A.D. 

Pot, H. ten Oever, A. van Dam en Joh. Drenthen; de laatste bedankte en alstoen werd de heer H. 

Drenthen als zoodanig gekozen. 

De voorzitter stelde voor, wegens het late uur, de overige punten der agenda tot eene volgende 

vergadering uit te stellen, waartoe werd besloten. 

 
Geldleening, 

ten laste der gemeente Smilde, 

groot f 1500.-, rentende 4 pCt. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de inschrijving in 

bovengenoemde GELDLEENING is opengesteld ten Kantore van den Gemeente-Ontvanger van en 

met den 4den tot en met den 13den October 1888, - behoudens echter het bepaalde van art. 4 van het 

plan dat de inschrijving wordt gesloten zoodra voor het vereischte kapitaal is ingeschreven. 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 5 OCTOBER 1888 
 

TE KOOP, 

bij E.J. TONCKENS te Smilde, een zeer vette 

STIER, 

wegende pl. m. 1000 halve kilo’s. 

Smilde, 4 Oct. De heer W.J. Boelken alhier is benoemd als afgevaardigde van de afdeeling Smilde 

naar de vergadering van den Nederlandschen Protestantenbond, die in den loop dezer maand te 

Veendam wordt gehouden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 6 OCTOBER 1888 
 
Smilde, 5 October. Gisteren werd hier feest gevierd door de leerlingen der chr. nat. school en door die 

der openbare scholen te Hijkersmilde en Hoogersmilde. De heer M.A. Hoogerbrugge, burgemeester, 

door wien de kosten werden gedragen, legde met zijne echtgenoote in de fraai versierde lokalen 

bezoeken af en hield tot de kinderen aanspraken, waarin hij o.a. wees op het nut van trouw 

schoolbezoek, terwijl hij verder den onderwijzers enz. dank betuigde voor de moeite die ze zich 

getroostten. De kinderen werden op chocolade, koek en broodjes onthaald. 


