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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 MEI 1889 

 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 24 Mei. Naar wij vernemen hoopt dr. Westrik, beroepen predikant 

bij de Ned. Herv. gemeente te dezer plaatse, hier den 2den Juli a.s. zijne intrede te doen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 MEI 1889 

 

Smilde, 25 Mei. Men deelt ons mede, dat bij de aanstaande verkiezingen voor den gemeenteraad de 

heer M.A. Hoogerbrugge, die als dan moet aftreden, niet weder in aanmerking wenscht te komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 MEI 1889 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Dezer dagen had eene aanbesteding plaats van verfwerken aan de kerk en pastorie van de Herv. 

gemeente te Kloosterveen. 

Nu zal men meenen, dat aan die uitbesteding geen kerkvoogd deel mocht nemen. Mis, hoor, dan 

rekent men buiten den waard en tevens buiten een kerkvoogd, die ook schilder is: J. de Vries, op 

Zeldenrust, kerkvoogd bij die gemeente, nam deel aan de inschrijving en werd  aannemer. De 

kerkvoogden handelen alsof er geen art. 33 van het reglement bestaat, en de notabelen, die toezien 

moeten op de handelingen van de kerkvoogden, schijnen met het warme weder zoo rustig te zijn als 

de marmotten in den winter. 

Hoe wil men toch over de wettigheid van een reglement pleiten, als men er zelf niet naar handelt? 

Ik bedank u, m. de  r., voor de plaatsing. 

Hijkersmilde.          A. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 28 Mei. Naar men verneemt is gisteravond aannemer geworden van 

het verf- en behangwerk van de pastorie alhier de heer J. de Vries, secretaris van het collegie van 

kerkvoogden; de heer A. Manak was daarna de laagste inschrijver. 

Herijken te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbende 

ingezetenen, dat de HERIJK der Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebben  op Donderdag en 

Vrijdag den 6den en 7den Juni, des voormiddags van negen tot twaalf uur en des namiddags van 

één tot vier uur, ten huize van den Logementhouder M. WIND in “de Oude Veenhoop.” 

Voorts wordt in herinnering gebracht: 

1. dat ook de Strijksels der inhoudsmaten aan den Herijk zijn onderworpen; 

2. dat de Maten en Gewichten behoorlijk schoon en droog behooren te worden aangeboden; 

3. dat onjuiste Gewichten op verzoek van belanghebbenden kunnen worden gejusteerd tegen 

dadelijke betaling volgens het tarief, vastgesteld bij Koninklijke besluit van 16 October 1869 (Sts.bl. 

no. 160); 

4. dat de verificatie der Gewichten beneden het gram uitsluitend aan het IJkkantoor te Assen plaats 

heeft. 

Smilde, 23 Mei 1889.      Burgemeester en Wethouders voornd. 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 31 MEI 1889 

 


