
blad 1889t 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1889 

 
Terug te bekomen, tegen gemaakte kosten, een 

bruine HOND 

(mannelijk geslacht), bij 

A. VOS te Hoogersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 SEPTEMBER 1889 

 
Ondertrouwd:     J. WESSELING 

en  

AAFJE TIGELAAR. 

Smilde/Appelscha, 30 Aug. ’89. 

Eerste afkondiging 1 September 1889. 

Smilde, 31 Aug. Donderdag jl. is door H. Jonker, arbeider bij den landbouwer L.K. de Vries, 

wonende op “Nieuw Salverd” te Hijkersmilde, terwijl hij aan het sloot opmaken was bijlangs den 

Leemweg, aan den kant van die sloot gevonden een papieren zakje, inhoudende een zilveren oorijzer 

zonder stiften, hetwelk wel aan honderd stukje was geknipt van verschillende grootte. L.K. de Vries 

heeft hiervan den burgemeester in kennis gesteld, en is het gevondene op last van den burgemeester 

in beslag genomen en gedeponeerd bij den officier van justitie te Assen. Hoe of het aldaar in die sloot 

is gekomen, blijft tot dusverre een raadsel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1889 

 

Heden overleed ons geliefd dochtertje HENDERIKA JOHANNA, in den ouderdom van ruim negen 

maanden. 

Smilde, 29 Augustus 1889.       M. WIND. 

H. WIND-WICHERS. 

Eenige en algemeene kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 3 SEPTEMBER 1889 

 

Raadsvergadering. 

Smilde, 3 Sept. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heer Sickens. 

Voorzitter de burgemeester. 

1. Beëediging der herkozen leden. 

De voorzitter verzoekt den secretaris de eeden voor te lezen; de heeren Wessemius en Pot leggen in 

handen des voorzitters de eeden af, welke hun met hunne herbenoeming geluk wenscht en waarna zij 

zitting nemen. 

De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan den heer Homan Kijmmell. 

De heer Hoogerbrugge legt in handen van den tijdelijken voorzitter de voorgeschreven eeden af en 

neemt, na door dezen te zijn gelukwenscht, zitting. 

De heer Homan Kijmmell draagt nu het voorzitterschap weder over aan den burgemeester, den heer 

Hoogerbrugge. 

2. De notulen der vorige vergadering, d.d. 22 Aug., worden voorgelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken. 

a. Een resolutie van Gedeputeerde Staten, waarbij zij goedkeuring hechten aan het Raadsbesluit tot 

verhuring van eene woning bij den Koopbakkersdraai. 

-vervolg op blad 1889t1 

 

 

 

 

 


