INVENTARISATIE HISTORISCHE GEGEVENS
UIT DE HOOGEVEENSCHE COURANT VAN DE

JAARGANGEN 1871 TOT MEI 1940

Uit de 69 jaargangen van de Hoogeveensche Courant van 1871 tot mei 1940
(jaargangen 1893,1898 en 1903 zijn niet aanwezig) zijn door de onderzoekers,
die de gegevens registreerden,waarvan zij meenden dat deze van waarde konden
zijn voor historische onderzoeken.

Het is met deze gegevens mogelijk gericht te zoeken in de Hoogeveensche Courant.

De verzamelaars van allerlei berichten,advertenties en gebeurtenissen zijn de direktie
en personeel van de fa. C.Pet. uitgever van de Hoogeveensche Courant,erkentelijk
voor de geboden gastvrijheid en service.
Ook is veel dank verschuldigd aan Mevr.Kattouw.die vele uren besteedde aan
het typewerk.

De "Leesgroep Pet" van de Historische Kring Hoogeveen
H.Jeurink
S.K.v.d.Meer
H.Oelen
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1 ARBEIDSBEMIDDELING.
Stuwadoorsver. Rotterdam vraagt 100 flinke werklieden voor het lossen van schepen.
Loon ƒ 3.-- per dag. Vrij logies, vrij eten, drinken en tabak.
Werktijden van 6 tot 6.(zie ook adv. van havenarbeiders die in staking zijn) .

28-09-1907

B. en W. van Hoogeveen hebben benoemd tot correspondent voor de
arbeidsbemiddeling W.L. Boersma Jr. Spreekuur ter gemeente-secretarie van
9-12 uur en van 1-4 uur.

26-10-1918

Hoogeveen snakt naar werk! Publikatie van Hoogeveense arbeidsbemiddeling.

22-05-1935

01
2. ARMWERKHUIS EN ARMWEZEN.
Reglement voor de instelling van weldadigheid "Het Armwerkhuis" te Hoogeveen.
Armwezen in Hoogeveen.

30-12-1872
23-05-1874

Aanbesteding voor de levering van turf voor het Arm-werk-huis.

22-04-1876

Sint Niclaasfeest, een verslag waarbij ook een Oud-Hollands lied werd afgedrukt.

07-12-1878

De gracht langs het Armwerkhuis zal niet worden gedempt. De kerkvoogden zijn tegen
het besluit van de gemeenteraad. Wel wordt besloten tot het aanleggen van een trottoir
langs de noordzijde van de Grote Kerkstraat.

01-10-1884

Tot vader en moeder van het Armwerkhuis zijn benoemd Stoffer Snippe en zijn vrouw
Johanna Hendrika Prigge te Hollandscheveld.

27-04-1887

In Hollandscheveld, armhuizen der Christelijk afgescheiden gemeente, (adv.)

11-01-1888

Vader van het Armwerkhuis de heer S. Snippe.

02-09-1891

Vertimmering van het gesticht"Het Armwerkhuis".

03-01-1894

Een onbekende trakteert de bewoners van het Armwerkhuis op krentebrood ter
gelegenheid van de jaarwisseling.

02-01-1895

Het Israëlitisch Armbestuur houdt winterkollekte,

15-01-1896

Armwezen, verslag van de gemeente Hoogeveen, met o.a. ondersteuning en Armwerkhuis.

05-09-1896

In de gemeente zal gekollekteerd worden "tot leniging van de buitengewone nood der armen". 30-01-1897
In de gemeenteraad een voorstel tot demping van de sloot tussen de Herv. Kerk
en het Armwerkhuis.

22-01-1902

Salaris van de vader en moeder van het Armwerkhuis ƒ 200.--

01-09-1904

Aanbesteding van de verbouwing van het Armwerkhuis. Architect. is J. Carmiggelt.

14-08-1907

A. Bod wordt door de gemeenteraad benoemd tot Burgerlijk Armverzorger voor de tijd
van 3 jaar, op een jaarwedde van ƒ 500.-- Hij volgde W. Smelt als zodanig op.
Bos was Brig. majoor der Rijksveldwacht.

14-12-1907

In 1869 en 1870 waren de verplegingskosten in het Armwerkhuis
vanaf 12 jr. ƒ 36.-- t/m ƒ 42.-- daarboven tot 70 jaar ƒ 52.— t/m ƒ 65.--

16-10-1909

Tot vader en moeder van het Armwerkhuis werden benoemd
Alb. Otten en Sijke Slomp(echtgen) te Bargeroosterveen.

15-11-1922

Oproep om te solliciteren naar de funktie van vader en moeder voor het Armwerkhuis.

17-05-1927

Geschiedenis van het Armwerkhuis.
Aankoop grond (5.000 m ) voor de bouw van een nieuw Armwerkhuis.

03-03-1937
06-03-1937
06-06-1936

Plan voor een nieuw Armwerkhuis.

20-02-1937

Tekeningen van de voorgevel + plattegrond + een stukje geschiedenis van het Armwerkhuis.

03-03-1937

02
Vervolg.
ARMWERKHUIS EN ARMWEZEN.
Eerste steenlegging van het nieuwe gebouw aan de Bentinckslaan op 22 juli 1937

14-07-1937

Verslag van de eerste steenlegging.

24-07-1937

Beatrixstichting, regenten en regentessen van het Armwerkhuis hebben besloten het
nieuw-gebouwde tehuis de naam te verlenen van de jonge prinses Beatrix.

02-02-1938

Officiële opening van de Beatrixstichting op vrijdag 22 april.
Er zijn 150 uitnodigingen verzonden.

16-04-1938

De Beatrixstichting met fronttekening en omschrijving.

20-04-1938

Officiële opening met verslag.

23-04-1938

Verhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw.
Dhr. Duiker legde dit op film vast.

27-04-1938

Dinsdag 15-2-1938 inzet i.v.m. verkoop van het Armwerkhuis.

05-02-1938

Verkoop dinsdag 1 maart, 2 maart palmslag uitslag. Perceel I Z . Mulder ƒ 4.860.-,
de andere percelen zijn gebleven ƒ 1.311, ƒ 1.341.- en ƒ 4.502.-

05-02-1938

Ontspanning voor de bewoners van de Beatrixstichting. Lichtbeelden voor de ouden
van dagen in de bovenzaal van hotel Frederiks.
Films van 21 september (zonnedag Paterswolde) en ook van een vroegere reis.
Verder verhuizing naar Beatrixstichting.

22-10-1938

03
3. ASSURANTIE.
Oprichting Brandwaarborgmaatschappij, Hoogeveen.

26-05-1880

Verslag van de 8e jaarvergadering van de Onderlinge Assurantiemij, voor ijzeren schepen.

26-01-1907

Verslag van de 9e jaarvergadering van de Onderlinge Assurantiemij, voor ijzeren schepen.

22-01-1908

Verslag van de vergadering van de Onderlinge Assurantiemij, voor ijzeren schepen.

15-01-1910

De heer Goverts werd als eerste motorschipper gekozen als drijvend commissaris
van de Onderlinge Assurantiemij, voor ijzeren schepen.

09-02-1927

Maatschappij Hoogeveen tot Onderlinge Verzekeringen op de binnenlandse vaart en
de Onderlinge Assurantiemaatschappij voor ijzeren schepen te Hoogeveen gaan samen
verder onder de naam: ' "Onderlinge Verenigde Scheepsassurantie Maatschappij te
Hoogeveen", op 1 januari 1935.

12-12-1934

Onderling Veefonds Hoogeveen voor Hoogeveen en Omstreken bestaat 35 jaar.
Met foto van het bestuur.

15-03-1935

04
4. BAD- EN ZWEMINRICHTING.
In hotel Thomas is een vergadering over een bad-inrichting.
Aanbesteding badinrichting. Architekt J. Carmiggelt.

04-07-1894
09-07-1894
28-07-1894

Opening van de badinrichting.

01-06-1895

Verslag van de jaarvergadering van de badinrichting.

15-04-1896

Prijzen van de badinrichting (adv.)

06-06-1896

De zwemplaats meet 12 x 25 meter bij een diepte van 1.40 meter. Het bad is geopend.

05-06-1897

Verkoop afbraak van de oude inrichting.

15-06-1904

De badinrichting wordt weer geopend. Openingstijden voor de heren van 6 tot 9 uur
en van 2 uur tot denker, voor de dames van half tien tot half twee. Enkel een bad
kost 25 cent. Bij stationskoffiehuis (L.Homan) is tevens badgoed te huur.

18-05-1907

Tarief bad- en zweminrichting 25 cent per bad. Abonnement ƒ 5.-- maandkaart ƒ 2.--

16-06-1917

Het bestuur van de badinrichting te Hoogeveen is voornemens op maandag
21 juni a.s. aan te besteden het herstellen van de inrichting en enig baggerwerk.

16-06-1915

Door deurwaarder Visser zal de badinrichting in het Spoorgat op afbraak worden verkocht.

13-05-1922

Geopend, bad- en zweminrichting Hotel de la Station, Hoogeveen.
De inrichting is geheel uitgebaggerd. P. Schoonveld (adv.)

06-06-1925

Bad- en zweminrichting Hoogeveen, oprichtingsvergadering 25 september 1928,
het plan is het bad te situeren langs het Griendtsveenkanaal-Blanckenslaan.

29-09-1928

Over de bad- en zweminrichting te Hoogeveen.

13-07-1929

Aanbesteding zweminrichting Hoogeveen.

30-11-1929

Zaterdag 17 mei wordt de zweminrichting geopend. Hoogeveen is hiermee een
inrichting rijker voor gezonde sport en gezondheid.

14-05-1940

Openingsrede nieuwe zwembad.

21-05-1930

Deze week is reeds het 500e abonnement door de zwem- en badinrichting verkocht.

07-06-1930

Tot badmeester is benoemd H. Bosch te Deventer.

19-03-1932

05
5. BAKKERIJ.
Brood- en koekbakkerij, H. Masselink, Schutstreek.

21-06-1876

De roggebroodbakkerij van P.Smit wordt gesloten bij gebrek aan een bekwame knecht.

12-07-1876

Bakkerij Gerrit Jan Wijkstra, westzijde der streek de Huizen.

16-02-1884

Prijzen bakkerij produkten.

31-12-1884
13-09-1911
14-10-1911
18-11-1911
03-02-1917

Bakkerij Hendrik Brunsting. streek de Huizen, Wijk B no. 419, sectie A no. 2672 -

07-03-1888

Bakkerij Klaas Fledderus vraagt vergunning tot het oprichten van een bakkerij in het
pand Achterom in wijk C no. 128: sectie B no. 2871

09-05-1888

Bakkerij M. Brunsting Janz. opent, tegenover de werf van Blanken, vooraan
in het Hollandscheveld zijn bakkerij en kruidenierswinkel.

02-06-1888

L. de Lange vestigt zich als brood- en banketbakker in het pand van bakker Pieters t.o.
het pand van J.B.Levie. Uit latere advertenties blijkt dat hij zich vestigde in Het Haagje.

01-05-1897

Hendrikus Middelveld vraagt vergunning voor het oprichten van een bakkerij aan het
Zuideropgaande te Hollandscheveld in wijk E no. 426 kadastraal sectie M nr. 401

29-05-1897

Verkoop van de inventaris van bakker Jan Pieters. Verkoop geschiedt bij executie.

17-11-1897

Uitbreiding van bakkerij Faber aan Het Haagje. 4 p.k. benzinemotor.

21-01-1911

Beschrijving van bakkerij Faber.

25-01-1911

Hoogeveense turfjes, nieuw soort gebak, in de handel gebracht door dhr. Hagen.

18-10-1913

Banketbakker C. Hagen verziekt de lege dozen terug te bezorgen. Opm'
Dit waren houten of blikken dozen, vierkant of rond.

16-12-1911

De bakkers van Hollandscheveld stappen af van een aloude gewoonte om met kerst een
kerstbrood of paasbrood aan te bieden. Wat de beweegredenen waren is niet bekend.
Zij konden zo een aardige stuiver in de zak houden, aldus het bericht.

30-12-1914

Johannes Scholten, alh. dient een verzoek in om in het pand noordzijde Streek
noord C 185 een bakkerij te vestigen.

23-02-1907

Reclame-advertentie van banketbakker C. Hagen: "Dagelijks vers gebrande pinda's"

10-07-1907

Vers gebrande pinda's bij C. Hagen.

16-05-1908

Brand in de bakkerij van W. Masselink aan de Schutstraat. Een dode en een zwaar gewonde.

13-05-1922

2e slachtoffer van brand in bakkerij Masselink is overleden. Het betreft een zekere
Harm Post, oud 15 jaar.

17-05-1922

F. Meyerink vraagt vergunning tot het oprichten van een bakkerij, Hoofdstraat 218 .

07-02-1933

F. Meyerink is verg. verleend tot het oprichten van een broodbakkerij aan de Hoofdstraat 218.

04-03-1933

06
6. BANKWEZEN.
Oprichting Bank van Lening, Hoogeveen.

01-03-1873

Mr. Joachimus Lunsingh Tonckens, notaris, burgemeester van Nijeveen, lid provinciale
staten, oprichter van de Spaarbank Hoogeveen etc. etc. is overleden op 26 september
1892 in deleeftijd van ruim 70 jaar.

28-09-1892

Aanbesteding Spaarbank Hoogeveen, hoogste inschrijver ƒ 9.500.-- laagste
inschrijver ƒ 7.876.--aan laagste inschrijver gegund

16-05-1900

Geldlening, rente prov. rekening 4%,

03-08-1904

20- 1-1904 geldlening provincie 4%

Boerenleenbank, Elim, Co 'bp.Boerenleenbank aan het Dwarsgat goedgekeurd bij K.B.
van 19-10-1907 Bestuur: H.S. Bartlema, J. Guichelaar, S. v.d. Vinne. Kassier H. Zondervan.

20-11-1907

Vergadering tot oprichting van Boerenleenbank, Hollandscheveld.

08-02-1908
15-02-1908

Verslag van een bijeenkomst met een rede over Boerenleenbanken.

31-12-1910

Coöp.Boerenleenbank, Hoogeveen, inlagen rente 3%, voorschotten rente 4%

16-09-1911

e

1 jaarverslag van de Coöperatieve Boerenleenbank in Hoogeveen, de opening der bank
e
was op 22 maart 1911, de 1 verslagperiode liep tot 1-1-1912.

09-03-1912

25 jarig bestaan van de Boerenleenbank te Elim. Verslag en feestrede's

09-11-1921

Nieuw kantoorgebouw van de Geldersche kredietver. te Hoogeveen aan de
Heerestraat A 31. (Ruime omschrijving betreffende de inrichting).

02-08-1922

Adv. Verkoop herenhuis, het betreft het voormalig kantoor van de Boerenleenbank
aan de Hoofdstraat. Te bezichtigen dinsdag en woensdag van 2 v tot 4 uur tegen
betaling van 50 cent ten bate van het Crisis-comitè.

16-01-1932

Een wandeling door de Coöp. Boerenleenbank te Hoogeveen, de officiële
ingebruikneming is op 27 april.Met verslag van de wandeling en foto's.

27-04-1932

Zie ook 30 april het verslag van de ingebruikneming van de Coöp. Boerenleenbank,
Hoogeveen. Vooruitgang en bloei door de bankinstelling Boerenleenbank. Foto's.

30-04-1932

07
7 . BEGRAAFPLAATSEN.
Publieke aanbesteding door B. en W. te Hoogeveen van het bouwen van een lijkenhuis
op de algemene begraafplaats, op 11-8-1874

01-08-1874

Aannemer voor het bouwen van een lijkenhuis is geworden H. Oets voor ƒ 1.419.—

15-08-1874

Aanbesteding lijkenhuis op de begraafplaats te Hollandscheveld.
Opening begraafplaats te Tiendeveen per 1 augustus.

24-07-1875
25-07-1894

Adhesie van Ver. Hollandscheveld aan het voorstel Zwiers tot uitbreiding van de
begraafplaats en kanaalverbinding Hollandscheveld-Krakeel, zie ook 20-9

13-09-1902

Begraafplaats Hoogeveen, aanbesteding van het grondwerk voor het gereedmaken
van een nieuw gedeelte.

04-11-1908

Kerkhof Herv. Kerk, tot het jaar 1824, toen het kerkhof achter op Slood is aangelegd,
werden de lijken, eerst in en later bij die kerk begraven.

09-04-1910

Een gedeelte van de Algemene Begraafplaats zal tot Katholiek Kerkhof worden ingericht.

02-02-1921

De grootte van het Katholiek gedeelte zal bedragen 21½ bij 12 meter.

09-02-1921

Klachten over de slechte toestand van de toegangsweg naar de Julianakade
(stukje geschiedenis met betrekking tot de Joodse begraafplaats).

29-11-1922

Aanzien van het kerkhof Hollandscheveld, door een commissie uit Ver. Hollandscheveld
zijn 80 brieven verzonden aan eigenaren van graven met het verzoek het aanzien van
het kerkhof meer mogelijk te maken.

23-01-1935

e

Aankoop grond voor een 2 begraafplaats in Hoogeveen.

05-12-1936

Toelichting op de indeling van de 2e begraafplaats in Hoogeveen.

04-05-1940
18-05-1940

08
8. BEROEPEN EN FUNKTIES.
Deurwaarder Commerel benoemt te Den Helder.

24- 02-1872

Kuipers van botervaten, W. Smelt, A. Slot, W. Baven, T. Smelt, A. en H. Velzel (adv.)

15-04-1874

Klompenmakers te Hoogeveen.

26-12-1877

B. en W. van Hoogeveen roepen sollicitanten op voor de funktie van brugwachter te
Hollandscheveld op een jaarwedde van ƒ 100.--

19-01-1878

Vrouw Luchtmeyer, besteedster, vraagt 6 a 7 meiden.

06-04-1878

Adv. De photografisten van der Zijl S. van Groningen zijn voornemens aanstaande
zondag bij het Noordscheschut ten huize van Jan ter STege werkzaam te zijn.

19-08-1876

Verkoopersche is een vrouw die een praam verkoopt.

15-03-1879

Stovenzetster, vrouw Schuterop beveelt zich aan tot het plaatsen van warme stoven bij de
Godsdienstoefeningen in de zaal Ogterop. (adv.)

05-01-1881

Horlogemaker S.M. Meiboom, tegenover het gemeentehuis te Hoogeveen.

29-04-1882

Klokkenmakers, gebr. Meiboom, Kleine Kerksteeg (adv.)

06-05-1882

J.J. Valentijn biedt zich aan als aanspreker bij geboorte en overlijden.(adv.).

15-03-1884

Huis- en rijtuigschilder Z. Naber vestigt zich te Hoogeveen aan de Schutstreek.(adv.)

07-03-1888

K. Kuperus vestigt zich als steenhouwer op Slood B 54.

06-03-1897

Horlogemaker S.M. Meiboom maakt bekend dat hij is verhuisd naar de streek De Huizen
naast de heer Deurwaarder Visser en Mej. de Wed. G. van Zuiden.

05-05-1897

Photographist J. Amerika is gevestigd aan de Schutstreek.

22-05-1897

Bondsrijwielhersteller A. Kip zal zijn zaak in rijwielen en naaimachines openen in het
nieuwe huis van de Geref. Kerk A.

24-02-1897

Zie ook blad van febr. betreffende rijwielhersteller Kip.

27-02-1897

Adv. Kip met o.a. motorrijwiel 2 H.P. + afbeelding, A. Kip bondsrijwielhersteller B 385.

23-04-1904

M. Rozendal vestigt zich ter plaatse als paraplumaker.

23-10-1897

Deurwaarder Visser vraagt terstond een fatsoenlijke meid, zulks wegens de onfatsoenlijke
handeling van de dienstbode Lummigje Duinkerken.

17-11-1897

Rijwiel Cycle-Teacher, waardoor het leren wielrijden tot een minimum van tijd bepaald wordt.
Aangeschaft door A. Kip-Bondsrijwielhersteller.

21-01-1899

Naber schilder voor behangselpapier en randen.

20-02-1904

Zo de Heere wil en ik leef, hoop ik morgen 3 mei bij de intrede van mijn 88e jaar mijn werk
met de groentekar voort te zetten.Wed. A. Eshuis.

03-05-1905

Jacoba Bols viert haar 90ste verjaardag. Zij hoopt haar geachte begunstigers nog menigmaal
met de groenten te bezoeken.

08-06-1907

09
Vervolg.
8. BEROEPEN EN FUNTTIES.
De eierkoopman Lammert Koster te Hollandscheveld, beter bekend onder de
naam "bliende Lamert", verliest een geldbedrag van ƒ 10.—

20-07-1907

M. v.d. Sleen opent ter plaatse een juwelierszaak. Het adresstaat niet vermeld.

13-04-1907

Fruitzaak G. Koster verplaatst zijn zaak van 't Schut naar Grote Kerkstraat naast Boersma.

01-05-1907

De rijwielzaak van J. Lambers blijkt te zijn gevestigd aan de Schutstreek B 285.

11-05-1907

Verhuisd naar de Grote Kerkstraat H.J. Kevelam, was- en glansstrijkinrichting.

04-05-1907

De coiffeur J.A. Radius, bij de Noordsche Brug, zal voor een nette bediening zorgdragen.

06-07-1907

A. Nijmeyer vestigt zich als barbier en kapper aan de Schutsstreek.

28-08-1897

Aan J. Staal te Hoogeveen werd het diploma met lof van veearts toegekend.

03-08-1907

De laatste plaatselijke handwever overlijdt. Hij, Albert de Boer, oefende zijn bedrijf uit aan
de Slood, nabij de boterfabriek. Zijn vader Geert en zijn grootvader Gerrit Jan de Boer
waren eveneens wevers.

10-08-1907

H. A. Blink (horloger naast hotel Thomas) neemt de zaak over van M. vanZuiden.

05-05-1914

R. Stevens vestigt zich als costuumnaaister aan de Julianastraat.

12-09-1914

H. Klijnsma opent nieuwe scheer- en kapsalon naast de "Zilvervloot".

03-10-1914

De winkel van sinkel. J. Hartman t.o. het Gemeentehuis, verkrijgbaar scheepsartikelen,
oliejassen, jekkers, broeken, ijzerwaren, alle soorten tabak, sigaren en sigaretten.

14-08-1920

Opticien H. Sierders, De Huizen A 257 opent een optische inrichting.

30-09-1922

A.H. de Boer vestigt zich als veearts boven filiaal "Albino".

05-01-1927

Een bronzen medaille uitgereikt aan mej. M.P. Slingenberg, die 12 ½ jaar huisnaaister
is bij de fam. H.G. Freseman-Gratema.

16-08-1932

Op de voorzijde van de bronzen medaille van mej. Slingenberg staat een oranjeboom,
daaromheen de woorden, "Eerlijkheid, Trouw, Toewijding". Aan de achterzijde een tweetal
palmtakken, waaronder staat "Nederlandsche Vereniging voor Huisvrouwen M.S. 1920-1932".
De medaille is bestemd om als broche gedragen te worden.
24-08-1932
Hagen opent een nieuwe rijwielzaak aan de Grote Kerkstraat.

24-03-1933

De bekende oud-schoorsteenveger Wander Meinen is overleden op 91 jarige leeftijd.

18-04-1933

Advertentie: Tegen spotprijzen verkoop ik mijn violen, handwerk, enig van toon. J. de Jong,
Kerkstraat 104. (een plaatselijke Vioolbouwer????)

19-04-1933

H. Witvoet maakt per advertentie bekend dat hij zich als kleermaker vestigt te Hollandscheveld. 06-05-1939
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9. BEROEPEN EN FUNTTIES IN DE SCHEEPVAART.
Zeilmaker Oechies heeft een touwslagerij opgericht, (adv.)

02-02-1878

Van H.k. Oechies, te verhuren touwbaan gelegen op de noordkant van 't kanaal
op de Schutsstreek te Hoogeveen. (adv.)

18-02-1882

Puik lopend touw, geteerd voor H.H. schippers. H. Oechies.

03-04-1901

Gebr. Oechies, voorheen H. Oechies wordt verplaatst naar de tegenwoordige "Koffiebaal",
Naast het Gemeentehuis.

25-04-1908

Touwslagerij-zadelmakerij Gebr. Oechies (adv.)

02-03-1910

Touwbaan,Jan van Raalte op de Schutstreek te Hoogeveen. (adv.)

08-07-1882

Lijnbaan van Jacobus van Raalte. Te huur met 2 schuurtjes op de noordkant
der Schutstreek te Hoogeveen. (adv.)

26-08-1882

Touwslagerij van Jn. van Raalte. Tevens levert hij alle soorten zeilwerk. (adv.)

06-09-1884
24-09-1887

Knecht gevraagd door touwslagerij Jan van Raalte. (adv.)

07-03-1885

Touwbaan van Van Raalte. Aankoop van de gronden van de Schutstreek tot de spoordijk,
tussen het voormalig landgoed Nieuwhoorn en de touwbaan van Raalte, door v.d. Griendt.

21-01-1899

Zeilmakerij-taanderij, H. van Raalte. (adv.)

11-05-1910

Touwslagerij van Raalte wordt verkocht. Te veilen woon- en winkelhuis met grote
schuur en tuin groot 5.60 are, gelegen Schutstraat 86, vanouds een handel in touw
en scheepsbenodigdheden.

04-12-1937

Aankondiging van A.J. Ribbens jr. als zeilmaker entaander.(adv.)
Zeilmakerij van Ribbens te Hoogeveen. (adv.) -

10-05-1884
02-06-1888

Taanderij A.J. Ribbens jr.Wegens vertrek uitverkoop van verfwaren, borstelwerk en
scheepsbehoeften.

25-04-1896

Op 1 mei 1882 geopend een zeilmakerij en wat verder tot het vak behoort.
H. Mastenbroek, Streek de Huizen naast de C.N. school.(adv.)

03-05-1882

Mastenbroek heeft de taanderij van Ribbens overgenomen.

11-07-1896

Zeilmaker H. Mastenbroek. Te koop of te huur dorsdekken, schipperskieden,
touwwerk, treklijnen, bruine en koolteer, karbolineum enz.

08-07-1905

Twee erfpachten uit de boedel van zeilmaker Klaas Lubbers. (adv.)

11-01-1873

Mast-, pomp- en blokmakerij. Gevestigd J.van Goor, naast H. Masselink
aan de Schutstreek. (adv.)

09-11-1872

Mastenmakerij Johs. van Goor, Schutstreek te Hoogeveen.(adv.)

25-03-1874

Zeilmakerij H. Appelo, op het Schut te Hoogeveen.Te bekomen: Harpuis, kleden- en
Blokkensmeer, bruine teer, vleugels en vlaggen.(adv.).
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9. BEROEPEN EN FUNKTIES IN DE SCHEEPVAART.
Aan scheepstimmerknechten wordt in Hoogeveen 90 cent per dag betaald, in Smilde
wordt 70 cent per dag betaald.

07-02-1880

Praamschip ligt op de Schutstreek t.o. de touwbaan. (adv.)

07-03-1885

Lijnbaan, aan de noordkant Schutstreek nabij de Israëlische kerk. (adv.)

28-12-1892

Op de ambachtschool kan een opleiding gevolgd worden voor scheepstimmerman
en scheepssmid. (adv.)

23-01-1897

Te veilen, taanderij en schuur bewoond door G. Guichelaar en Zomer.(adv.)

07-01-1899

Vergadering van scheepstimmerlieden.

21-03-1900

Scheepstimmerlieden, vergadering ten huize van J. Wams, Schutstreek. (adv.)

02-02-1901

Ten verzoeke van mej. A.J. Hartman op de Schutstreek publiek te verkopen een
grote partij scheepsbehoeften, bestaande in vigo en ander touwwerk, teer, carbolineum,
verf, olie, bussen verf, verf- en schipperskwasten, roephoorns, bomen, haakstokken, enz.

19-03-1910

Gevraagd jonge mannen en een smidsknecht, op de hoogte met scheepssmeden bij
de ijzeren werf D.J. Rijnvis.

17-02-1912

Griendtsveenmaatschappij vraagt bekwaam scheepstimmerman tegen hoog loon.

18-07-1914

Flinke jongen gevraagd op de werf van Eikelboom en co. (adv.)

03-07-1926

12
10. BEURTVAART / DIENSTEN.
Beurtvaart. Advertentie dat K. van Dalen een trekschuitenveer heeft geopend
tussen Hoogeveen, Dalen en Oosterhesselen.

05-09-1863

B. van Sloten staakt het beurtveer tussen Nieuw-Amsterdam en Hoogeveen.

25-09-1897

Beurtschippers Hoogeveen-Amsterdam onder fa. Kruize en Padding.

01-08-1906

Th. Fernhout en R. Bakker gaan een beurtveer openen van Hoogeveen naar Meppel.

15-01-1921

Schipper E. IJmker opent een beurtveer op Rotterdam.

03-06-1922

Trekschuit Hoogeveen-Hollandscheveld v.v. Ten verzoeke van de wed. J. Koerts-de Graaf
zal deze bij opbod worden verkocht, (adv.)

Sollicitatie voor beurtschipper Hoogeveen-Amsterdam, wegens bedanken van J. IJmker,
Advertentie van B. en W. Hoogeveen.
Postwagen. Onderneming Thomas en Co. Hoogeveen-Coevorden-OosterhesselerbrugBeilen. (adv.)
Postwagen-(barge-)dienst. K. van Dalen, Hooge-veen-OosterhesselerbrugNieuw-Amsterdam.(adv.)

29-04-1871
24-06-1871

27-01-1872

21-03-1874
28-03-1874

Jaag- en pakschuitendienst tussen Hoogeveen- Oosterhesselerbrug en Nieuw-Amsterdam.

06-03-1875

De trekschuitendienst van Hoogeveen en van Nieuw-Amsterdam is gestaakt.
Van Dalen en Santing.

02-12-1876

Veer Hoogeveen-Erica. Met een ijzeren jaagschuit, met een roef voor 40 personen
en een groot laadruim.

05-02-1881

Postwagendienst Thomas en co. Hoogeveen-Dalen- Coevorden, Emmen-Dalen.(adv.)

16-04-1881

Bargedienst Meppel-Hoogeveen. Per schip voor passagiers en vracht.
Ondernemer van Dalen en c.

04-06-1881
28-04-1888

Jaagschuitenveer, Hoogeveen- Nieuw-Amsterdam. B.Santing en zn.

16-12-1882

Trekschuitenveer, van Dalen-Hoogeveen-Coevorden. 24-12-1882 Van Gend en Loos,
direkteur Flothuis. (adv.)
Veerschuit van Kerkenveld naar Hoogeveen. J. Kok en R. Krol.

15-03-1883
16-05-1883

Trekschuitenveer, van Dalen. Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam.

19-01-1884

Trekschuitenveer, B. Santing en zoon. Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam.

23-01-1884

Beurtdienst, Albertus Moman uit Alteveer. Tussen Kerkenveld en Alteveer.

23-04-1884

Beurtdienst, R. Krol. Tussen Kerkenveld en Alteveer.

30-04-1884

Thomas heeft een nieuw stoomjacht gekregen, genaamd "Cupido", 2 pk. voor 14 personen.
Zwolsche Stoombootmij, nachtboot Zwolle-Amsterdam. 50 cent per persoon,
e
e
zowel 1 als 2 kajuit,

14-03-1885
01-04-1885
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10. BEURTVAART / DIENSTEN.

Beurtveer, Hoogeveen-Amsterdam-Zaandam. Schippers J. van der Ley en S. ten Hoorn.

18-02-1888

De veerschuit van Johs. Uiterwijk wordt te koop aangeboden.

31-03-1888

Beurtveer, Groningen, langs Assen, Meppel en Hoogeveen naar Nieuw Amsterdam.
Schipper Dijkstra.

28-04-1888

Omnibus, van Hoogeveen naar Coevorden en Hoogeveen- Nieuw-Amsterdam, (adv.)

29-10-1892

Beurtschipper v.d. Sleen. (adv.)

10-10-1894

Omnibusdienst, Thomas en co. Hoogeveen-Coevorden en Nieuw-Amsterdam, (adv.)

31-10-1896

Rijtuigdienst, M. Troost. Hoogeveen-Dedemsvaart. (adv.)

21-11-1896

Schipper J. van der Ley biedt zijn beurtveer Amsterdam-Hoogeveen te koop aan.
Annex 7-jarig schip van 77 ton.

24-04-1897

Beurtveer, L.H. van der Sleen te Hollandscheveld.

05-06-1897

J. Scholten biedt zijn beurtveer Alteveer-Hoogeveen te koop aan.

09-10-1897

Jacob Scholten heeft beurtveer Hoogeveen-Kerkenveld overgedaan aan Jurgen Scholten.

25-12-1897

Arend Metselaar draagt het beurtveer over aan gebr.Veldman. Betreft beurtveer
Hoogeveen-Hollandscheveld.

04-01-1911

Wed. W. Warmels biedt vrachtdienst Hoogeveen-Zuidwolde ter overname aan.

18-03-1914

Wagendienst van Hoogeveen-Beilen-Dedemsvaart-Nieuw-Amsterdam en Emmen
met een wagen voor 10 personen, door wed. van Velzel.

11-02-1899

Beurtschipper, Amsterdam en terug. S.van Hoorn

29-11-1899

J.B. van der Ley doet zijn beurtveer Hoogeveen-Amsterdam-Wormerveer over aan A. Kruize.

02-02-1901

Het is donderdag 23 november 1905, 250 jaar geleden dat de eerste trekschuit voer van
Groningen op Leeuwarden.

18-11-1905

De snikke van Schokker komt in aanvaring met de melkboot van L. Zanting, Achterom.

27-03-1912

D.S.M. neemt beurtveer Zwolle-Meppel-Hoogeveen over van A.Faas.

27-01-1915

Gebr. Schokker dragen het beurtveer Hoogeveen-Nieuweroord over aan A. Sieders en
J. Eshuis, zij nemen de pakschuitdienst Hoogeveen-Meppel over van A. van Dalen en Co.

10-03-1917

Gebr. Kleine openen een vrachtautodienst tussen Elim-Nieuwlande-Hoogeveen.

06-07-1927

Kooi en Kok openen een vrachtdienst (met paard en wagen) tussen Hoogeveen en
De Krim-Coevorden.

13-12-1922
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Vervolg.
10. BEURTVAART / DIENSTEN.
Op 17 mei is de geregelde wekelijkse personenautodienst Hoogeveen-Meppel geopend.
R. Huizing. Voor vervoer van personen.
Aanvraag bij Gedeputeerde Staten voor autobusdienst Meppel-De Wijk-De StapelVeningen-Zuid-wolde-Alteveer-Hoogeveen door L.Lambers, Assen.

12-05-1923

13-10-1926
16-10-1926

De heer Lambers opent autobusdienst op Meppel.

03-09-1927

Voorlopig bericht: C.H.Rijnvis maakt bekend dat hij binnenkort een wekelijkse
motorbeurtdienst Hoogeveen-Groningen v.v. zal openen.

18-08-1926

Adv. Zaterdag 4 september opening van hierboven-genoemde dienst.

01-09-1926

De heer H. Otten, beurtschipper, schaft een motor- beurtschip aan nu er in de
Hoogeveensche Vaart gestoomd mag worden.

21-05-1930

Pieters Autobusonderneming rijdt van Hoogeveen naar Groningen via Westerbork.
Advertentie en dienstregeling.

13-03-1935

Autodienst ingaande 7 november J. Meinderink-Beerzerveld, Hoogeveen, Slagharen,
Gramsbergen, Hardenbergen Mariënberg.

02-11-1932

Tarieven voor de autodienst naar Mariënberg.

05-11-1932

Opening van een dagelijkse vrachtautodienst m.i.v. 7 november van Hoogeveen naar
Zwolle v.v. A. van Dijk, Bentinckslaan 40

05-11-1932

F. Metselaar te Hollandscheveld opent een vrachtautodienst tussen Hollandscheveld
en Meppel.

20-12-1933

Foto met Dabo conduktrices.

08-10-1938

15
11. BOSBOUW.
Verkoop van dennen, Klein van begin, nabij Hoogeveen.(adv.)

11-0-1873

Een betoog van dhr. Mr. L. OldenhuisTonckens betreffende de bebouwing van de
Drentse heidevelden, door bepoting met dennen.

02-08-1976

Verkoop van dennen inbosch te Veenlust boven Krakeelsche schut aan de straatweg.

14-02-1877

Belgische Maatschappij koopt in Hollandscheveld 20 ha. dennen voor ƒ 30.000.—
(gebruikt in mijnbouw).

08-12-1888

Aankoop van het Spaarbankbos, 70 ha. voor ƒ 8.000.--

12-03-1902

Gevraagd twee mannen voor het maken van duizend hout. Aanmelden op de
ijzeren scheepswerf.

06-04-1907

Bosbouw, heden zijn de Gelderse eekschillers hier weer aangekomen.

01-05-1907

16
12. BRAND / BRANDWEER.
De "brandklok" werd geluid in verban met een schoorsteenbrand ten huize van J. Mande.

06-09-1876

Amusant verhaal betreffende de brandstichting in het Ruinerveld.

06-04-1878

Veenbranden, bij Enkhuizen was de rook zo dik dat de Haringer stoomboot het
Krabbersgat misliep en op het strand belandde.

11-05-1878

Veenbranden rond Hoogeveen en omgeving.

29-05-1880

Aan de Hollandscheveldse dijk verbrandde de woning van Arend Pastoor. Het vuur werd
aangelegd door een 10jarige zoon die zich uit vrees voor straf nadien wilde verdrinken.

12-05-1897

Trommelen bij brand, trommelslager Mulder.

24-06-1899

Spaarbankhoeve door bliksem getroffen en verbrand .

18-07-1925

Veenbranden in Klazinaveen. Zeer ernstige branden.

05-05-1928
09-05-1928

Grote brand in de woning van Van der AA.De zaken van Pet/koffiebranderij en
tabaksfabriek liepen waterschade op. Het paard dat de brandspuit moest vervoeren
moest eerst uit het land worden gehaald. Doch de fa. Pet was uitermate tevreden
over de brandweer.

06-05-1933

Brand in een paar schuurtjes aan de Stationsstraat. De motorspuit, vervoerd op een
karretje, getrokken door een kidde, maakte een enigszins middeleeuwse indruk,
zo luidt het artikel.

05-07-1933

Aanschaf van een karbrandspuit of kruiwagenspuit i.b.v. de streek Hollandscheveld.

21-05-1874

Brandspuitplaatsen in Hoogeveen:
Spuit 1 - Grote Kerksteeg
Spuit 2 - In het Haagje
Spuit 3 - Op de Sloot.

24-04-1875

Verslag van de beproeving van brandspuiten en brandwachten.

30-10-1878

Plaatsing brandspuitenhuisje op de "vischmarkt".

16-10-1886

Brandspuitberging, aanbesteding van bergplaats voor 2 brandspuiten aan Het Haagje.

11-01-1888

Brandweer: Commissie Brand op Slood (6 woningen) aan gelden bijeen ƒ 362,76
Besteed aan: zie lijst

20-06-1894

Tot brandmeesters te Hollandscheveld zijn benoemd Jannes Blomsma en Hendrik Troost.
Eervol ontslag werd verleend aan G.G. Zwiggelaar en G.J. Kaptein.

20-02-1897

Voorstel om een brandspuit uit de kom te verplaatsen naar Hollandscheveld,
waar men zich nog met een karbrandspuit behelpen moet.

16-09-1905

Tot brandmeester bij spuit 2 werd benoemd G. Hofman in de plaats van J. Thomas.

08-06-1907

Tot onderdirekteur der brandwacht te Hollandscheveld is benoemd Hotze ten Hoeve i.p.v.
De heer J. Kip.

08-06-1907
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De heer Albert Bruins Slot werd door B. en W. benoemd tot direkteur der Brandwacht.

08-08-1914

Bij de spuit te Hollandscheveld worden J. Huisjes en H. Woltinge benoemd tot brandmeesters
en H. Middelveldt tot onder-direkteur van de brandwacht .

03-07-1907

Mannelijke ingezetenen van Hoogeveen, niet ouder dan 40 jaar, en een aanstelling bij de
brandweer wensen, tegen een beloning van 50 cent per werkuur, kunnen zich melden
ter gemeentesecretarie.

18-06-1910

In de raadsvergadering een discussie over de aanschaf van een motor of een
stoombrandspuit. Tot de aanschaf van een motorbrandspuit wordt besloten.

03-12-1910

B. en W. besluiten de opperbrandmeesters en motorbedienaars van de brandweer
geen telefoonaansluiting te geven, zulks omdat er ‘s nachts niet gebeld kan worden
en er overdag genoeg gelegenheid bestaat om hen spoedig te waarschuwen.

31-10-1914

Allen die bij de brandweer werkzaam zijn krijgen een elektrische brandschel thuis zodat
de bel van het gemeentehuis niet meer zal worden geluid.

05-04-1930

Hoogeveen en Zuidwolde kopen 92 m2 grond t.b.v. het stichten van een brandspuithuisje.

27-06-1923

Brandspuit weigerde. Een brand vernielde de chemische fabriek "Walco". Eigenaar
is apotheker v. d. Wal. De krant schrijft dat het een fantas-, tisch gezicht was.
Eén van de brandspuiten weigerde.

16-04-1927

Brandweerkastjes. Op een 13 tal plaatsen in de kom zullen kastjes van de brandweer
worden geplaatst. In deze kastjes wordt een 75 meter lange slang geborgen met de
nodige voorwerpen.

03-11-1928

Brandweerkastjes in Hoogeveen. Regeling voor het gebruik. Bedienaren en plaatsen.
08-12-1928
Hollandscheveld heeft een nieuwe motorbrandspuit met een capaciteit van 1500 1.per minuut. 13-04-1932

18
13. BURGEMEESTERS.
Burgemeester van der Wijck, verslag van het afscheid.

29-04-1876

J. Pottinga benoemt tot burgemeester van Zuid-wolde.

07-06-1876

Op 3 juni werd de heer J. Pottinga Szn. geïnstalleerd als burgemeester van de
gemeente Zuidwolde.

07-06-1876

Betreft benoeming burgemeester- geruchten.

28-06-1876

Betreft benoeming burgemeester "Het interim Schaadt niet".

01-07-1876

Benoemd de Heer Ebbinge tot burgemeester van Hoogeveen, thans burgemeester van Smilde. 01-07-1876
Burgemeester Mr. L.W. Ebbinge, welkomstwoord en verslag van de installatie.

15-07-1876

Burgemeester L.W. Ebbinge, een hartelijk welkom voor de nieuwe burgemeester.

15-07-1876

L.W. Ebbinge, burgemeester van Hoogeveen, overleden op 24 november 1896,
Oud 48 jaar. In memoriam.

25-11-1896

Verslag van de begrafenis van burgemeester Ebbinge.

28-11-1896

Hendrik Jan Carsten, burgemeester van Hoogeveen
overleden. In Memoriam.

06-05-1908

Van vroeger dagen, 29-6-1865. Burgemeester Zeper maakt door een pistoolschot
een eind aanzijn leven.

10-04-1909

Burgemeester Pottinga opnieuw door H.M. benoemd.

30-10-1909

Burgemeester Pottinga eervol ontslag verleend met ingang van 01-01-1913.

07-12-1912

De oud-burgemeester Joh. Pottinga overlijdt op 90-jarige leeftijd.

01-04-1922

Burgemeester Bouma alhier wordt benoemd tot burgemeester van Emmen.

28-09-1927

J. Tjalma, burgemeester van Genemuiden wordt alhier als zodanig benoemd.

30-11-1927

Installatie burgemeester Tjalma en geen Tjalsma, zoals eerder in de krant werd vermeld.

10-12-1927

19
14. BIJGELOOF / VOLKSGEBRUIK.
Volkswijsheid Engeland. Groene kerstdagen geven een vol kerkhof.

04-01-1873

Een Middeleeuws gebruik. Het luiden van klok of bengel om bekend te maken hoe laat het is.

07-06-1876

Verhaal over een heks te Coevorden.

26-01-1884

Artikel over een natuurlijk weerglas in de vorm van een bloedzuiger in een fles water.

04-07-1888

Volkswijsheid. Als het regent op St, Margriet enz. In het artikel wordt aangegeven wie
St. Margriet was en wat de oorsprong van het gezegde inhoudt.

08-08-1888

In Rijken werd een oud Drents volksgebruik gehouden. Een stropop op een wagen waarna
de bruidegom voor "wasschöp" werd opgeëist. Een uitvoerig verhaal.

10-07-1897

Bijgeloof. Verhaal over "De Duivelsbanner" te De Knijpe.

08-09-1897

Volksgericht te Wij ster. Bakker had intieme omgang met meisje. (Naar schatting namen
400 a 500 personen aan het volksgericht deel). De zaak werd uit de weg geruimd. Werndly
gaf de jeugd 6 kan jenever en de meid ƒ 25.-- waar eer daarmee ten volle voldaan werd.

07-08-1897
11-08-1897
14-08-1897

Rechtbank behandelt zaak inzake volksgericht te Wijster. Tegen twee verdachten werd 4
Maanden geëist, (ƒ 50.-- werd -zoals beloofd- nog niet betaald.)

23-10-1897

Zoorhout brengen. "Gezoorhout”. Vrijerij.

03-02-1904

Bijgeloof. Artikel handelt over bijen en ooievaars te Dalen.

14-08-1907

Zoorhout. Een verslag van een dorpsgericht in De Wijk.

07-09-1910

Volksgericht te Stuifzand. Ongeveer 300 personen schoolden samen voor de woning
van het hoofd van de school te Stuifzand en vernielden vervolgens zijn woning.

07-06-1922

In gemeenteraad van Ruinen wordt de zaak Cavaljé te Stuifzand
(volksgericht tegen onderwijzer Cavaljé) uitvoerig behandeld.

09-09-1922

Verslag van de rechtbank met betrekking tot het volksgerichtte Stuifzand.

08-11-1922

Uitspraak in het volksgericht: 1 maand gevangenisstraf .

22-11-1922

Naar men zegt spookt het erg in de woning van de fam. K. in Coevorderveld te
Hollandscheveld. Er zijn Ts nachts lichten in huis en er heerst een vreselijk lawaai.
Wat er precies aan de hand is weet men niet, doch het schijnt niet in orde te zijn.

16-08-1922

De woning van de arbeider K. in Hollandscheveld, waar het volgend zeggen geregeld
spookte, brandde af.Of het spook ook mee is verbrand werd niet vernomen.

09-09-1922

De Boerhoorn geblazen bij een geschil over Boergrond bij de school te Passé.

08-04-1925

Een geval van hekserij bij de fam. G. De familie heeft een duivelbanner geraadpleegd
in Duitsland.

14-05-1938

20
15. DEMPINGEN.
Aanbesteding van het dempen van de wijk aan de Kerkstraat en het maken van een
draaibrugje over het Haagje.

07-03-1894

Aanbesteding door B. en W. het dichten en aanvullen van een gedeelte van de
Kerkenkavelswijk vanaf D.S.M, tot en met de Riegshoogtendijk te Hollandscheveld.

17-11-1906

Aanbesteding tot demping van een wijk vanaf poort Herv. Kerk tot aan de Robaardswijk
grenzende aan de Grote Kerkstraat.

24-04-1909

Plan tot demping van het Krakeelse Opgaande. De vraag in het artikel wordt gesteld tot
dit het algemeen belang ten goede zal komen.

05-01-1924
09-01-1924

Demping sloot naast de Oranjestraat. Er is overeenstemming tussen de gemeente,
de bouwver, en de aangelanden om een stinksloot te dempen. De Oranjestraat kan
hierdoor een flinke verbreding ondergaan. Het brugje kan vervallen en een belangrijke
straatverbinding tussen de Coevorder-straat en de Wilhelminastraat is geboren.

14-04-1926

Dempen van het kanaal langs de Hoofdstraat. In de vergadering van de gemeenteraad
is voor het eerst officieel het dempen van de vaart langs de Streek ter sprake gebracht.

30-04-1927

Voor en tegenstanders van het dempen van het kanaal langs de Hoofdstraat.
Ingezonden artikel.

05-09-1928

Demping Hoogeveensche Vaart door Hoogeveen, Ingezonden stukken tegen demping.

21-11-1934
28-11-1934
01-12-1934

21
16. DIVERSEN.
Gevraagd om dadelijk in dienst te treden een gezonde min.

Dr. Amshoff

15-08-1874

Slot: "Een vreemdeling in Drenthe".

06-05-1876

Begin emancipatie: niet onbelangrijk voor onze vrouwelijke landgenoten.
"Vrouwelijke beambten kunnen worden toegelaten".

24-06-1876

Wering vreemd geld. Een missive van de minister van financiën betreffende medewerking
tot wering van vreemde muntspeciën.

09-08-1876

Ingezonden gezegde: "Reeds nadert met geduchte benden, die niemand zonder ijzingziet".

19-08-1876

Ingezonden bericht. Ingezonden "Een verzoek aan jongens".

02-09-1876

Woonruimte. Gevraagd een vrije gemeubileerde of ongemeubileerde kamer.

02-09-1876

Gereedschappen. Het oudste bericht betreffende de tijd waarin de vorken voor het eerst
in gebruik werden genomen.

13-09-1876

Curiositeiten. Een vlieger in Berlijn, der grosze krach, vervaardigd uit aandelen.
Totale waarde 6000 thaler.

13-09-1876

Filosofisch praatje. Een ingezonden stuk van een bestendige lezer over het
woord "WAAROM".

13-09-1876

Valuta. Belgische centen worden nog tot bekende koers ontvangen. (Adv.)

16-09-1876

Troonredes in de volgende kranten: 20-09-1876, 22-9-1915, 17-9-1918, 22-9-1926,
17-9-1930, 21-9-1932, 18-9-1935 en

21- 9-1938

Landsbestuur. Wat moet een minister doen die ontslag vraagt, wanneer Z.M.
hem dat ontslag weigert.

23- 09-1876

Jacht. De otter die door R. van Hees geschoten werd, woog 20 kg.(40 oude ponden)
en andere jachtverslagen.

30-09-1876

Ook toen al. (Mr.des Amorie van der Hoeven) in de Tweede Kamer "Alles wordt
tegenwoordig vervalst, enz. "

13-12-1876

Huisraad. Advertentie betreffende "geslagen kolomkachels".

14-10-1876

Omgang met dieren. Een zwarte, pikzwarte kip werd levend in een pot of ketel met
kokend water gestopt enz.

06-12-1876

Dierenmanieren. Te Hollandscheveld vond men in een gat een bunzing die acht
levende palingen bij zich had. Kennelijk werd de vis door het dier uit een bijt gehaald.

21-12-1878

Geëtaleerd. Mej. H. Massier is heden, woensdag en donderdag geëtaleerd ten
huize van Mej. de Wed. Lambrechts. (adv.)

19-04-1882

Een vrouw in Peize zoogde twee lammeren gedurende de tijd dat het schaap ziek was.

16-04-1884

Langerak en Korterak. Deze twee plaatsjes werden door één dominee bediend.
Bij zijn afscheidspreek begon hij aldus: "Vaarwel nu, gij Lange en Korte rakkers".

08-10-1884

22
Vervolg.
16. DIVERSEN.
Onderscheiding. De heer N. Schelhaas krijgt een medaille voor het redden van
schijndode drenkelingen. Hij had reeds meerdere malen succes.

15-11-1884

Woordverklaring. Wat betekent DAK

13-05-1885

Kort verslag over Sinterklaas.

05-12-1885

Provinciale Staten. Aanbeveling tot verkiezing leden van het College. Diverse namen
worden genoemd.

22-05-1886

Lijstervangers. Gevangen lijsters worden door W. Warmels, poelier, opgekocht voor de
allerhoogste prijs, (adv.)

14-10-1896

Bedorven vis. De gemeente-veldwachter Oljans keurt 5 manden bokking af en deze
worden onder zijn toezicht begraven.

21-04-1897

Natuurverschijnsel?? Een paar mannen die langs de Krakeelsedijk gaan, ontwaren
een lichtende bol hoog in de lucht. Dit verschijnsel werd ook waargenomen te Hasselt
en Zwartsluis.

12-06-1897

Aan de Jan Schelhaaswijk (Slood) strijken ca. 20 ooievaars neer.

03-07-1907

Reisverslag. Het Handelsblad geeft in een aardig geschreven feuilleton de indrukken
weer van twee reizigers in het Zuidoosten van Drenthe. De aanhef daarvan, onze
naaste omgeving betreffende, zij hier als proeve van het geheel meegedeeld.

15-09-1897

Najaarszitting Prov. Staten van Drenthe. Alteveer is sinds de laatste tientallen
jaren ge worden tot de meest bloeiende streek van Hoogeveen. Ook door toepassing
van nieuwe landbouwwetenschap.

07-11-1906

Het weer. De krant maakt melding van een koude en natte zomer. Doch in 1435 was
alles nog veel erger, weet de krant te vermelden.

06-07-1907

Begripsbepaling. Strekkende roe (5 m. )

06-07-1904

Relatievorming. Kennismaking wordt door iemand verzocht met een vermogen
van ƒ 20.000.—tot ƒ 30.000.— doch de liefde (tot het geld???) moet hoofddoel zijn.

28-09-1907

De ooievaars zijn weer in hun nest achter het huis van de heren Tonckens teruggekeerd.

08-04-1908

Bruiloft te Noordscheschut ten huize van de fam. 0. Het ging er ruig toe. De volgende dag
kon men de bezoekers herkennen aan de vele blauwe plekken.

18-04-1914

Geluksvogel. Tijdens het bakken van pannekoeken valt bij H. Corba te Hollandscheveld
een vogel door de schoorsteen in de pan. Zijn vrouw pakte de vogel, die grijs van kleur was,
beet en bracht het dier naar buiten waarna het weer wegvloog als of er niets was gebeurd.

22-08-1914

Wie het weet mag het zeggen, War zijn scheerbrokken wol van .......?

25-08-1917

Obligaties Nederland 6%

06-01-1923

23
Vervolg.
16. DIVERSEN.
Bijzonder gerecht. Te Hollandscheveld is bij een paar personen nog het aloude gebruik
in ere om egelvarkens te vangen. Het schijnt wel eens te gebeuren dat zij een 30-tal
egels bemachtigen, die volgens hen een zeer goede lekkernij zijn.

09-11-1927

Trekhonden. Ingeschreven waren 82 houders van nummerbewijzen voortrekhonden.
32 houders hebben hun dieren ter keuring aangeboden.

11-05-1932

In Hollandscheveld is iedere zondag een geheime zender te horen uit Almelo. "Het is
zeer de moeite waard om er naar te luisteren", aldus het persbericht.

04-10-1933

Trekhonden in Ruinen. Er zijn 40 honden ter keuring aangeboden. 14 houders hebben
hun hond niet meer ter keuring aangeboden, zodat het aantal trekhonden in Ruinen
weer sterk is verminderd.

14-04-1937

24
17. DIVERSE BENAMINGEN.
Harm Berghuiswij k op Sloot. Tichelswerksbrug op Sloot. In 't Holtien te Hollandscheveld.

04-01-1873

"Kijk in ‘t gat" te Hoogeveen, tegenover de scheepshelling van Johs. Blanken.

11-01-1873

Het Fransche pad te Hollandscheveld Opgaande NZ. (adv.)

18-01-1873

Uit het verslag van de gemeenteraad blijkt dat . Meiboom een bleekveld had voor op Sloot.

19-05-1888

Te huur een winkelhuis, ook in te richten voor stilhuis.

13-12-1905

Molenwijk. Het dijkje langs Krakeel bij de molen. Niet bedoeld werd de Zuidzijde
van de Schutstreek.

18-01-1908

Holtien. Van Alteveer tot de Hollandscheveldse dijk, het zg. Holtien.

01-01-1910

Lipstraat? ? waar? tussen Julianastraat naar Leendijkje inBurg.stand 8 tot 10 mei 1912.

11-05-1912

Poepershoek , Hollandscheveld. Bericht over het kapotte vonder over de Poepershoek.

31-05-1916

Franse Pad. Te koop een arbeidersplaatsje aan het Franse pad te Hollandscheveld.
Waar is di't? mogelijk opg. 79

03-10-1925

Singel. afk. van A. Haveman bij het Jan Winterswijkje, groot 44.50 are. Waar ligt dit????

05-11-1932

25
18. DRUK / UITGEVERIJ.
Stoffen ververij en drukkerij. Opgericht in het huis van wijlen A. W. ter Stege.

06-05-1876

Chemische Stoffen verf en drukkerij . Adv. B. Frank.

03-06-1876

.

Advertentie. "Boekbinderij", D.J. v.d. Horst.

16-08-1876

Catalogus couranten. Bericht betreffende een catalogus met een opgave van de
voornaamste couranten van niet minder dan 3327 plaatsen ter wereld.
Totaal aantal bladen 6685.

23-08-1876

Boek- en papierhandel en boekbinderij van A. Slingenberg, heeft zich heden gevestigd, (adv.)

11-05-1881

College van zetters. Tot leden van het college werden herbenoemd Wessels-Boer, Pet
en Westerdijk.

01-10-1884

Boekdrukkerij Slingenberg bericht dat hij een boekdrukkerij heeft opgericht, (adv.)-

07-03-1885

De uitgever van ‘t Advertentieblad, A, Slingenberg staakt de uitgave van het blad
wegens te weinig advertenties.

02-06-1888

Geïllustreerd Zondagsblad. Als bijlage van de Hoogeveensche Courant wordt
een proefnummer van dit blad bijgevoegd.

20-12-1891

Geïllustreerd Zondagsblad. 30 cent per 3 maanden. (adv.)

09-01-1892

Drukkerij J. Stoter, voorheen wed. Slingenberg, boekhandel, (adv.)

01-01-1896

Slingenberg, Antinus,boekhandelaar te Hoogeveen, overlden op 26-4-1890.

30-04-1890

De zaak van Slingenberg zal op dezelfde voet worden voortgezet.(adv.)

03-05-1890

Boekhandel van A. Slingenberg. Verkoop van winkelgoederen, drukpers en letters.
Wed. A. Slingenberg houdt zich aanbevolen voor druk- en bindwerk en het leveren
van boeken en tijdschriften, (adv.)

14-06-1890
28-06-1890

Boekhandel. N. Testament + psalmen, ƒ 3.75 -3.20

06-08-1904

Boekhandel. Psalmboekjes 25 ct. afm.9x15 cm.

20-09-1904

Boekhandel. Passerdozen ƒ 4.--, ƒ 1.50 en ƒ 0.75 Vulpennen 'f 2.50, ƒ 4.--, ƒ 5.50, ƒ 8.—
Kado voor heren. Dagkalenders ƒ 1.20

03-12-1904

Passerdozen 30 cent.

13-10-1923

Advertentie C. Pet, Reisgids a 5 cent.

03-06-1876

Drentse Boekdrukkersvereniging. In een vergadering werd een reglement vastgesteld.

19-11-1910

Couranten in het Noorden. Lijst van 21 regionalen plaatselijke couranten in Groningen,
Drente en Overijsel.

01-04-1916

Boekendag. De Nederlandse Uitgeversbond organiseert ter ere van het 50jarig
bestaan een boekendag.

15-11-1930

26
19. EPIDEMIEËN.
Wegens pokkenepidemie sluiting van de scholen.

I.v.m. pokkenepidemie bepalingen ten aanzien van pokken door B. en W. Bekendmakingen
van het aantal zieken en overledenen, in 1871 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2, 11-3, 18-3, 25-3,
1-4, 8-4, 15-4, 22-4, 6-5, 20-5, 3-6, 1-7,
B. en W. bepalen dat op de jaarmarkt van 20 april en 27 en 28 juli 1871 geen kramen,
stallen, enz. zullen worden toegelaten, ook zangers, goochelaars, kunstenaars enz.
worden geweerd wegens de heersende pokken.

14-01-1871
28-01-1871

07-10-1871

01-04-1871
22-06-1871

Onteigenen van bed met toebehoren door B. en W. van wijlen Daniël van Weerden, die
tengevolge van pokken overleden is.

23-12-1871

Bekendmaking van besmetting gezinnen met pokken.

03-01-1872

Cholera-epidemie. Voorzorgsmaatregelen en wenken tegen cholera door B. en W. te
Hoogeveen. 6-9-1873, 3-1-1874, 11-8-1883, 7-9-1892, 10-9-1892,

14-09-1892

Typhus-epidemie. Opgave van het aantal ziektegevallen en sterfgevallen in Hoogeveen.
12-1-1878, 18-1-1878, 26-1-1878, 23-2-1878, 13-7-1878, 20-7-1878, 24-8-1878,
23-11-1878, 30-4-1884, 30-7-1884.
Roodvonk. In 1867 zijn 30 lijders aan roodvonk bezweken en 10 personen door cholera
van wie 2 herstelden.

11-07-1896

27
20. FAILLISSEMENTEN.
Faillissement. Rozenkwekerij M. Rahder aan de Stationsweg wordt bij inzet geveild.

27-10-1897

Ned. Cultuur Mij. gevestigd te ??? schijnt failliet te zijn verklaard. Een herenhuis te
Noord-seschut, in huur bij ene Kippers (naast het perceel van H. Rahder) wordt verkocht.

21-12-1907

Uit een advertentie blijkt dat de N.V. Stoom-timmer- en kistenfabriek v.h. Hofman en
van Dijk failliet is verklaard.

04-10-1933

28
21. GAS, WATER, ELEKTRA.
Direkteur Fram zal met de burgemeester en het bestuur van de Vereniging Hoogeveen
een onderhoud hebben over elektrische verlichting, alhier.

22-12-1897

Waterpompen.
Put bij het Kruis.
Put Noordzijde der Schutstreek.
Put op de Brink.
Put Noordzijde Grote Kerkstraat.
Put Zuidzijde Haagje.
Een onderzoek naar zuiverheid.

19-08-1899

Ontwerp consessie voor Elektrische verlichting, krachtlevering en watervoorziening
in de gemeente Hoogeveen.

14-04-1900

Acetyleenlicht. In zaal Ogterop.

De heer Buiskool uit Beerta is bezig met het plaatsen van toestellen voor acetyleenlicht,
deels langs het kanaal noordeinde en voor een deel langs de Stationsstraat.

02-04-1902
05-04-1902

29-10-1902

Dit acetyleenlicht werd gemaakt in een schuurtje gebouwd achter de befaamde zwarte schuur. 01-11-1902
Uitgebreid verslag over de acetyleen gasfabriek.

03-11-1904

Extra voorwaarden in de vergunning tot oprichting van de acetyleen gasfabriek.

28-01-1905

Vergunning van Gedeputeerde Staten aan Gemeente Hoogeveen tot uitbreiding
acetyleen gasfabriek.

17-02-1906

De kredietaanvraag in de gemeenteraad voor vergroting van de gasfabriek wordt verleend.

19-05-1906

Machine en bak voor ontijzering van het water uit de pomp Grote Kerkstraat aangekomen.

21-06-1906

De gemeenteraad besluit om nog 5 ontijzerings machines te doen plaatsen op de
gemeentepompen.

02-03-1907

Drinkwatervoorziening te Hoogeveen d.m.v. pompen. De ontijzering heeft succes, behalve
de pomp aan Het Haagje. Deze is geplaatst naast de leerlooierij.

17-08-1907

B.J. van der Aa krijgt de titel van direkteur van de gasfabriek, J. van der Aa wordt assistent
fitter op een jaarwedde van ƒ 100.—

09-03-1907

Het station, het perron en de goederenloods krijgen acetyleengas.

15-05-1907

Gasfabriek. Verslag van het verbruik en een overzicht van straatlantaarns.

15-01-1910

Over de gasfabriek in 1910. Aantal aansluitingen 219 stuks, toename 23 stuks.
Er zijn 124 gaslantaarns.

11-01-1911

Verslag van de gasfabriek over 1911.

10-01-1912

Verslag van de gasfabriek over 1912, verbruik, inkomsten enz.

25-01-1913

Ingezonden bericht. Klaagzang van een gas gebruiker. Een gedicht.

14-01-1914

29
Vervolg.
21. GAS, WATER, ELEKTRA.
B. en W. stellen voor om een gasfabriek te bouwen volgens plannen van de heer Rutten.
Niet alleen voor de kom maar ook voor Noordscheschut en Hollandscheveld.
De kosten bedragen ƒ 285.000.—

27-06-1914

B. en W. richten een verzoek aan G.S. voor het oprichten van een steenkolengasfabriek.

18-07-1914

Met het grondwerk voor de steenkolengasfabriek is met 15 arbeiders een begin gemaakt.
Aanbesteding van de steenkolengasfabriek en de direkteurswoning.

11-11-1914
02-12-1914

G.S. van Drenthe verlenen vergunning tot het oprichten van een steenkolengasfabriek
in Hoogeveen onder omschreven voorwaarden. (6 punten die uitvoerig worden omschreven).

03-10-1914

Vanwege de steenkolengasfabriek te Hoogeveen zijn met timmerman Damming
Alle boorden van de wijken en kanalen uitgemeten voor de te leggen buizen.

09- 01-1915

Op donderdag 4 maart 1915 om 11 uur is de eerste steenlegging door B. en W. van
de nieuw te bouwen steenkolengasfabriek aan de Coevorderstraatweg.

27-02-1915

Eerste steenlegging voor de fabriek van steenkolengas.

06-03-1915

De nieuwe steenkolengasfabriek zal de 2e helft van oktober in werking gesteld worden.
Het aantal aangesloten percelen is meer dan 700.

22-09-1915

De opening van de nieuwe steenkolengasfabriek is op 4 november. Een verslag over
hoe dit gas wordt verkregen.

03-11-1915

Voor de betrekking van direkteur van de steen-kolengasfabriek hebben zich 47
sollicitanten aangemeld, de jaarwedde bedraagt ƒ 1.600.—

20-03-1915

Aan de heer J. Carmiggelt is als administrateur van de acetyleengasfabriek een
pensioen verleend van ƒ 19.--

16-08-1916

Hulpstoker gevraagd voor de gasfabriek, loon ƒ 12.- per week.

17-11-1917

Gaslantaarns in Hollandscheveld. De geplaatste lantaarns branden en dit is voor
Hollandscheveld een hele verbetering.

15-01-1916

Begroting van de gasfabriek voor 1919.
Ontvangsten
ƒ 211.903.76
Uitgaven
ƒ 204.548.22½
______________
Batig saldo
ƒ 7.355.53½

07-09-1918

Buitenstreken vragen elektrisch licht. Bij de raadsvergadering van 3 september zijn
ingekomen verzoeken van diverse verenigingen van Plaatselijk Belang buitenstreken
om elektrisch licht. De oppervlakte bedraagt 64 km?. Lange afstanden geven veel verliezen.
De kosten zijn twee- a driehonderduizend gulden. De regeringsprijs voor koperdraad
is ƒ4.— verkocht voor ƒ 25.--. De voorstellen worden voor kennisgeving aangenomen.

07-09-1918

Uit het gemeenteraadsverslag. Het plaatsen van een lantaarn achter de school
naar de helling van Botter.

30
Vervolg.
21. GAS, WATER, ELEKTRA.
Op het kruis zal een nieuwe nortonput worden geslagen.

30-12-1922

Het leggen van 15 km. gegoten buisleiding en het maken van 25 zinkers voor het
waterleidingbedrijf alh. werd opgedragen aan Maatschappij George Wilson te
Den Haag.

25-05-1927

Proefboringen op het terrein van de gasfabriek ten behoeve van de waterleiding.

14-07-1926

In de raadsvergadering van 26 augustus heeft de gemeenteraad bes loten om
waterleiding in de kom aan te leggen. Dit besluit werd voor het gemeentehuis
opgeluisterd door een serenade van muziekver. "De Eendracht", dir. de heer
Binnenwijzerd.

28-08-1926

In de raadsvergadering een diskussie over aanleg van waterleiding met prijzen
en berekeningen.

04-09-1926

Er zijn plannen om een watertoren te bouwen.

17-11-1926

B. en W. besluiten tot stichting van een eigen drinkwaterleiding + bouwpompstation
met watertoren.
Aanbesteding door B. en W. van het bouwen van een pompstation met
Waterreinigingsgebouw.

29-06-1927

Bouw van pompstation en waterreinigingsgebouw in gewapend beton werd door B. en W.
gegund aan de heer Tr. de Kleyn te Assen voor ƒ 19.590.— (laagste inschr.)

13-07-1927

Er is een ongeval gebeurd met lift bij bouw van watertoren.

19-11-1927

Opening van watertoren, door de voormalige burgemeester Bouma.

19-11-1927

Dinsdag 14 februari heeft voor het eerst leidingwater door de buizen gestroomd.

15-01-1928
22-02-1928

Officiële opening van de waterleiding.

20-06-1928
27-06-1928
04-07-1928

20-04-1927

Waterpompen overbodig. Waterkranen nabij de pompen in Hoogeveen,
nodeloos watergebruik.
De pompen (straat) zullen geleidelijk worden opgeruimd. De waterleiding heeft
hen overbodig gemaakt.

23-05-1928

Tarief elektriciteit, m.l. ƒ 70.-- per k.w. en 7 cent per k.w.u, meterhuur ƒ 2.50 per maand.

16-10-1929

Technisch ambtenaar, gas, water, elektriciteit. Jaarwedde ƒ 2.500.—

16-03-1929

Plan voor elektrifikatie Hoogeveen.

20-06-1928

Op 30 april is de aanbesteding van een kantoor en transformatorstation bij gemeentewerken
In Hoogeveen.

20-04-1929

Elektrische centrale in Beilen.Licht kost 25 cent per k.w.h., kracht 18 cent - 13 cent
per k.w.h.

04-05-1929

10-03-1928
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21. GAS, WATER, ELEKTRA.
Elektrisch licht in Hollandschevel. Op vrijdag 3 januari heeft de burgemeester het
elektrisch licht voor Hollandscheveld, Zuideropgaande en Nieuwlande ingeschakeld.
Ook de wethouders waren aanwezig.

04-01-1930

De lening voor elektriciteit groot ƒ 300.000.-- is gegund aan de Rotterdamse Bankvereniging.

18-01-1930

25 jaar geleden. 11-18 november 1914. Met het grondwerk voor de gasfabriek is
een begin gemaakt door 15 arbeiders.

11-11-1939
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22. GEBOUWEN.
Geboortehuis graaf van Limburgstirurn, geboren in 1777. Er is een aanvang gemaakt
met het slopen van de gevel van dit historisch gebouw.

26-06-1875

Slot IJselstein. De afbraak van het slot wordt in Hoogeveen verkocht. Eigenaars
Arent en Gijsbrecht van Amstel.Omschrijving van het slot. Bericht en adv.

14-04-1888

Aanbesteding bouw lokaal voor Chr. belangen. (Irene).

28- 09-1895

Te Kerkenveld wordt het z.g.Compagniehuis verkocht. De verkoop vindt plaats in Hoogeveen.

20-02-1897

Door de gemeenteraad wordt de rooilijn vastgesteld van het te bouwen huis van Eleveld.

10-07-1897

Opsomming van een aantal gebouwen, winkels en woonhuizen die in 1901 gebouwd of
herbouwd zijn.

19-10-1901

Te huur de woningen van D. van Marie te Nieuweroord-Noordsesluis gem. Hoogeveen.
2 stukken groen- en bouwland. Ook gedeelten van huize "Den Brink". Alles gelegen
aan de Vaart en Stoomtram.

27-09-1902

Woning van Alb. Steenbergen aangekocht door de gemeente Hoogeveen
op 5-1-1905 voor ƒ 8.040.--

07-01-1905
28-01-1905

In de loop van april a.s. zal publiek worden verkocht de afbraak van het huis van de erven
Steenbergen, dat door de gemeente is aangekocht.

29-03-1905

Woning Alb. Steenbergen, gebouwd in 1654, afgebroken in mei 1905, om ruimte te
maken voor de stoomtram.

13-05-1905

Gemeenteraad. Zinsnede: "In het Hanennest bij de molen worden woningen neergezet
als ware het speelgoed".

10-08-1907

Schokland. Bij inzage te veilen 6 woningen, het zogenaamde Schokland, staande en
gelegen ten Zuiden van het Opgaande in Het Haagje te Hoogeveen. Groot 14.80 are.

17-01-1920

Aanbesteding van het gebouw van de Werkliedenvereniging en afbraak van
het bestaande pand.

29-01-1927

Aanbesteding gebouw Werkliedenvereniging, laagste inschrijver
Gebr. van Aalderen ƒ 10.743.--Schilderwerk H.C. Faber ƒ 874.--

16-02-1927

Afbraak en opbouw. Afbraak van 8 diaconiewoningen aan de Grote Kerkstraat.
In een der woningen werd een steen aangetroffen van 1860 (met inscriptie).
Deze steen werd op een zichtbare plaats weer in de muur ingemetseld met daaronder
een steen "Herbouwd in 1928".

02-07-1927

Opening van een nieuw gebouw van de Werkliedenvereniging aan de Sloodstreek.

02-11-1927

Muziektent Hoogeveen. Advies van B. en W. voordracht word t aangenomen.

09-05-1928

Pand E. de Boer, Hoofdstraat(kruidenierszaak). Tekening van het front, (voorgevel).

21-01-1931

Aanbesteding concertzaal. L. Mulder zal op 26 september aanbesteden het bouwen
van een concertzaal voor ongeveer 500 personen. Arch.D. van Dijk en Ir. Kuipers,
bouwk. ing. Kantoor Stationsstraat 47. Gegund aan H.W. Damming voor ƒ 5.990.—

21-09-1932
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22. GEBOUWEN.
Verkoop van het landhuis "De Terp" ten verzoeke van J. Sieders te Zandvoort.

08-10-1932

Aanbesteding van de verbouw van hotel Homan, (arch. G. de Jonge).

14-06-1933

Het huis van Eleveld bij de Noordsebrug wordt afgebroken. Verslag van wat men er aantrof.

04-05-1938

Verkoop van het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat. Ingezet op ƒ 6.791.—

06-01-1940
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23. GEMEENTE HOOGEVEEN.
Roosteropstelling voor het aftreden van raadsleden.

07-09-1872

Raadsvergadering met o.a. het volgende agendapunt: Jaarwedde van de opzichter en
Begrotingen.

25-11-1876

Zie ook de krant volgend op 25-11-1876 met o.a. het punt:nachtwachten.
Klok aan het gemeentehuis. Onderzoek wijst uit dat deze ca. ƒ 1.000.-- zou moeten kosten.
Wordt voorlopig aangehouden.

13-11-1875

Klok aan het gemeentehuis zal geplaatst worden.

04-12-1881

Het verslag der gemeente Hoogeveen in 1875.

17-05-1876

Rekening der inkomsten en uitgaven voor de gemeente Hoogeveen over 1875.

02-09-1876

Begroting van inkomsten en uitgaven van de gem. Hoogeveen.

02-10-1880

Rekening ontvangsten en uitgaven van de gem. Hoogeveen over 1882.

08-08-1883

Begroting der gemeente Hoogeveen over het jaar 1884.

08-09-1883

Rekening van ontvangsten en uitgaven van de gem. Hoogeveen over 1883.

09-08-1884

Toestand van de gemeente Hoogeveen. ƒ 172.000.-- schuld in verband met de aanleg
van de straatweg naar Coevorden en Pesse.

12- 5-1880

Rekening der gemeente Hoogeveen over 1885. Er komt o.a. een post op voor
stichting van een ziekenhuis a ƒ 3.165.70

01-09-1886

Begroting der gemeente Hoogeveen en vervolg.

11-09-1886

Rekening der gemeente Hoogeveen over het jaar 1888.

10-08-1889

Begroting van de gemeente Hoogeveen voor het jaar 1892.

12-09-1892

Rekening der gemeente Hoogeveen over het jaar 1893.

18-08-1894

Begroting der gemeente Hoogeveen voor het jaar 1895.

06-10-1894

Bevolking per 31-12-1870 10.996 personen. Bevolking per 31-12-1871 11.028 personen.

04-05-1872

Volkstelling Drenthe.

29-08-1877

Volkstelling Drenthe op 31-12-1889, totaal in Drenthe 130.704 .personen, in
Hoogeveen 11.702 personen, rest zie courant.

03-07-1890

Volkstelling, overzicht per 31-12-1889

17- 01-1891

Kiesgerechtigden. Gids voor toekomstige kiezers van Hoogeveen.

04-11-1896

Het inwonertal van Hoogeveen bedroeg op 01-01-1897 120.19 personen te
weten 6.126 mannen en 5.893 vrouwen. In deze aantallen zijn begrepen
o.m.407 Ned. Israëlieten.

16-01-1897
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23. GEMEENTE HOOGEVEEN.
Begroting der gemeente Hoogeveen voor 1902

06-10-1901

Rekening 1905 en begroting voor 1907 der gemeente Hoogeveen.

22-09-1906

Rekening 1908 en begroting 1909? der gemeente Hoogeveen.

30-10-1909

Begroting 1913 der gemeente Hoogeveen.

05-10-1912

Rekening 1914 en begroting 1916 der gemeente Hoogeveen.

23-10-1915

Uitslag van de inschrijving voor een geldlening groot ƒ 27.000.— ten laste van de
gemeente Hoogeveen.

21-04-1906

Uit vroeger dagen 1868. Begroting en inkomsten der gemeente Hoogeveen voor het jaar 1869. 01-09-1909
S. Godfried Hzn. legt zijn pen neer waarmede hij gedurende 62 jaar de gemeente
heeft gediend. Zijn werk betrof het bijhouden van de burgerlijke stand.

01-05-1915

Officieel raadsbesluit Elim. Studieverlof voor de middaguren. Salaris van ƒ 2.400.
naar ƒ 1.850.- per jaar.

03-02-1923

Familie in de gemeenteraad. Bloed en aanverwantschap tussen 9 van de 13 leden
van de Hoogeveense Raad in 1863.

21-10-1925

Hoogeveen krijgt 15.000ste inwoner. De 150.000ste heet: Aalt je Kaspers
geb. 03-12-1928, vader is Lefert Kaspers, moeder is Jantje Bruins.

05-12-1928

Bevolking per 31-12-1870 10.996 personen.
Bevolking per 31-12-1871 11.028 personen.

04-05-1872

Volkstelling Drenthe.

29-08-1877

Volkstelling Drenthe op 31-12-1889, totaal in Drenthe 130.704 .personen, in
Hoogeveen 11.702 personen, rest zie courant.

03-07-1890

Volkstelling, overzicht per 31-12-1889

17-01-1891

Kiesgerechtigden. Gids voor toekomstige kiezers van Hoogeveen.

04-11-1896

Het inwonertal van Hoogeveen bedroeg op 1-1-1897 12019 personen te weten 6.126
mannen en 5.893 vrouwen. In deze aantallen zijn begrepen o.m. 407 Ned. Israëlieten.

16-01-1897

Begroting der gemeente Hoogeveen voor 1902

06-10-1901

Rekening 1905 en begroting voor 1907 der gemeente Hoogeveen.

22-09-1906

Rekening 1908 en begroting 1909? der gemeente Hoogeveen.

30-10-1909

Begroting 1913 der gemeente Hoogeveen.

05-10-1912

Rekening 1914 en begroting 1916 der gemeente Hoogeveen.

23-10-1915
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23. GEMEENTE HOOGEVEEN.
Uitslag van de inschrijving voor een geldlening groot ƒ 27.000.— ten laste van de
gemeente Hoogeveen.

21-04-1906

Uit vroeger dagen 1868. Begroting en inkomsten der gemeente Hoogeveen voor het jaar 1869. 01-09-1909
S. Godfried Hzn. legt zijn pen neer waarmede hij gedurende 62 jaar de gemeente
heeft gediend. Zijn werk betrof het bijhouden van de burgerlijke stand.

01-05-1915

Officieel raadsbesluit Elim. Studieverlof voor de middaguren. Salaris van ƒ 2.400.
naar ƒ 1.850.- per jaar.

03-02-1923

Familie in de gemeenteraad. Bloed- en aanverwantschap tussen 9 van de 13 leden
van de Hoogeveense Raad in 1863.

21-10-1925

Hoogeveen krijgt 15.000ste inwoner. De 150.000ste heet: Aalt je Kaspers geb. 3-12-1928,
vader is Lefert Kaspers, moeder is Jantje Bruins.

05-12-1928

Klachten over de dienst van Gemeentewerken.

08-05-1929

De meubilering in het kantoor van de direkteur van de gasfabriek is privé eigendom!!!

16-11-1927

Urinoirs, diskussie in de gemeenteraad.

16-11-1927

Benoeming tot direkteur van gemeentewerken Ir. P.G. Lindenberg van bouwbedrijf
N.V. Philips, Eindhoven.

25-10-1930

In de raadsvergadering werd medegedeeld dat het aantal zielen de 15.500 gepasseerd is.

26-11-1930

40-jarig ambtsjubileum van W.L. Boersma, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, (verslag)

03-09-1932

Raadsvergadering met verslag en gemeentebegroting.

22-10-1932

De gemeente ontvangt drie herten als geschenk van de gemeente Arnhem voor het
hertenkamp aan de Coevorderstraatweg.

09-12-1933

Plattegrond Hoogeveen december 1933 t.b.v. uitbreidingsplan met toelichting.

17-02-1934

Schenking Compagnie van 5000 morgen. Voorstel van B. en W. te Hoogeveen tot
aanvaarding der schenking Vaartfonds. Een verslag van de diskussie in de gemeenteraad.

Plannen voor een nieuw gemeentehuis. Pré-advies van B, en W. aan de gemeenteraad:
1. Op thans bestaande plaats.
2. Aan de Grote Kerkstraat tussen de openbare school en de marechausseekazerne.
3. Het terrein van het Armwerkhuis, terrein aan de Bentinckslaan. .
Zie ook ingezonden stuk en verslag over bovengenoemd onderwerp.

Van Dijk, Bisschop, Kooiman en Kroezen in de gemeenteraad aan het woord over nieuw
gemeentehuis.

09-05-1934
20-06-1934

06-04-1935
13-04-1935
17-04-1935

20-04-1935
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23. GEMEENTE HOOGEVEEN.
Nieuw gekozen gemeenteraad op foto's.

22-06-1935

Park Bentinckslaan.De Ned. Sierteelt centrale is bereid a.s. najaar aan de
gemeente het plaatmateriaal te leveren voor beplanting van het gemeenteplantsoen
aan de Bentinckslaan.

27-02-1935

Aanleg van park Bentinckslaan. Zie ook melding in krant van

27-02-1935

Vijver en muziektent in de toekomst gepland.

10-08-1935

B. en W. hebben besloten 50% reduktie toe te staan op de prijzen van elektriciteit en gas
Aan de deelnemers voor verlichting van etalages en eventueel gevels.

24-08-1935

Raadsvergadering op een droogje. De gemeenteraad besluit om haar leden tijdens de
vergadering geen kop koffie of thee aan te bieden.

16-12-1936

Situatie tekening nieuw gemeentehuis Hoogeveen. Verslag over het nieuwe raadhuis
en de aanleg van nieuwe wegen.

08-05-1937
15-05-1937

Architekt Blaauw te Haarlem krijgt opdracht het nieuwe gemeentehuis te ontwerpen.

10-11-1937

Ons nieuwe gemeentehuis, (tekening)

06-04-1938

Aanbesteding raadhuis. 80 inschrijvers waarvan slechts 2 uit Hoogeveen n.l. Booy en de
Jonge en Gebr. van Aalderen voor resp. ƒ 86.000.— en ƒ 93.300.—. Laagste inschrijver
was fa.H.W. Pas te Enschede voor ƒ 79.921.—.

01-02-1939

Loop der bevolking over 1937. Ook de godsdienstige gezind ten.

09-03-1938

Gemeentebegroting 1939

16-11-1938

Verslag van de gemeenteraad o.a. algemene beschouwing op rijm door dr. Kooiman.

17-12-1938
24-12-1938

1938 in beeld en rijm.

31-12-1938

Verslag van een vergadering over een carillon in het nieuwe raadhuis.

18-01-1939

De Ie klok wordt geschonken door de Onderlinge Verenigde
Scheepsassurantiemaatschappij Voor het carillon voor het raadhuis.
De 2e klok voor het raadhuis wordt aangeboden door de Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij.

01-02-1939

Het gemeentebestuur verzoekt aan de Hoogeveense Handelsvereniging geen pakhuizen
meer te bouwen aan de Hoofdstraat.

03-05-1939

21-01-1939

Elektrische installatie raadhuis. De direkteur van gemeentewerken zal op donderdag
26 oktober aanbesteden het aanleggen van een elektrische installatie in het in aanbouw
zijnde raadhuis in Hoogeveen.

14-10-1939
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23. GEMEENTE HOOGEVEEN.

De aanleg van de elektrische installatie in het raadhuis is gegund aan P.J. ten Kate.

04-11-1939

Aan hoofdcommies ter secretarie W.L. Boersma is op zijn verzoek eervol ontslag
verleend als ambtenaar van de Burgerlijke stand.

13-12-1939

Gemeentebegroting 1940

18-11-1939

Gemeentebegroting 1940. Algemene beschouwingen op rijm door Dr. Kooiman.

20-12-1939
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24. GEZONDHEIDSZORG.
Door B. en V. wordt voorgesteld om de vakature van gemeentevroedvrouw niet weer
te vervullen daar er voor haar weinig te doen is.

25-02-1871

De toestand der openbare wegen, goten, riolen enz. en der openbare gebouwen was
uit het oogpunt van de volksgezondheid beschouwd in het algemeen voldoende.

11-05-1872

Verslag geneesheren over diverse ziekten in de gemeente Hoogeveen in het jaar 1871.

11-05-1872
18-05-1872

Dr. van Coevorden waarschuwt om i.v.m. tongblaar bij koeien, geen ongekookte melk
te gebruiken.

20-07-1872

Bekendmaking van tongblaargevallen.

10-08-1872

Verslag van de raadsvergadering van Hoogeveen over de jaarwedden van geneesheren.

09-11-1872

Mondwater. Nieuw, Anatherin mondwater tegen kiespijn, losse tanden en scheurbuik
verkrijgbaar bij apotheek Radijs te Hoogeveen. (adv.)

04-01-1873

Van Coevorden, arts te Hollandscheveld neemt ontslag maar blijft in Hoogeveen wonen.

04-01-1873

Verantwoording kwestie van Van Coevorden, arts te Hollandscheveld.

04-01-1873

Wet tot het vaststellen van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid.

01-09-1875

Commissie tot het verkrijgen van een geneesheer te Hollandscheveld.

29-05-1875

Vroedvrouw, tractement te Hollandscheveld, ƒ 200.-- met vrije woning, ƒ 230.-- zonder woning. 11-08-1875
Eerste hulp. "Een knappen docter" behandelt een dame op straat.

27-09-1876

Recht voor zijn raap. Een tweejarig kind van een half idiote moeder is bezweken aan
onreinheid, slecht voedsel en verwaarlozing enz.

27-09-1876

"Hondsdolheid11, het middel van Brals te Wapserveen. Binnen en buitenland hebben
echter genoeg van "zulke pillen van Holloway".

11-11-1876

De Ie vrouwelijke arts is me j. A.H. Jacobs van Sappemeer.

25-04-1877

Dokter Geerling te Hollandscheveld aanvaar&t een gelijke betrekking te Achttienhoven
en West broek.

12-01-1878

De gemeenteraad van Hoogeveen besluit dat de jaarwedde voor de dokter te
Hollandscheveld ƒ 650.— bedraagt.

20-03-1878

S.F. Cohen uit Oude Pekela wordt benoemd tot geneesheer te Hollandscheveld.
Hij zal per 1-11-1878 zijn betrekking aanvaarden.

11-09-1878

Middel om de pijn van brandwonden te bestrijden "Zuiveringszout".

01-10-1879

Verplichting tot het oprichten van een ziekenhuis.

23-09-1882

Begroting voor aankoop terrein voor ziekenhuis.

24-11-1883

Begroting voor bouw van ziekenhuis.

22-12-1883
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24. GEZONDHEIDSZORG.
Aanbesteding van bouw ziekenhuis.

22-04-1885

De apotheker H.A. Hooftman biedt zijn apotheek, die gelegen is aan de westzijde der vaart,
Aan de Streek, te koop aan. Zulks ten gevolge van verandering van woonplaats.

15-03-1884

B. en W. stellen voor een ziekenhuis in te richten in de Korremorre, waarvoor 2 woningen
door het Armwerkhuis worden overgedaan voor ƒ 30.--

28-12-1884

Ziekenhuis. Voorstel in de raadsvergadering om enig meubilair te betalen uit de rest
van de geleende ƒ 3.000.— en machtiging om sollicitanten op te roepen die dan de
woning kosteloos kunnen gebruiken.

14-04-1886

In het verslag van de raadsvergadering de instructie voor de ziekenvader.

20-11-1886

Houtwol als hygiënisch produkt. Uit de geneeskundige krant van 5-12-1886 overgenomen:
Van een Hoogeveens Industrieel in de handel gebracht een produkt (houtwol) dat zeer
hygiënisch is en zeer de aandacht trekt.

25-12-1886

Vroedvrouw, de wed. Brouwer, verhuist van de Grote Kerkstraat naar de Streek.

05-05-1888

In de gemeente Hoogeveen zijn in de maand juni 6 personen gestorven zonder
geneeskundig behandeld te zijn.

18-07-1888

Geneesheer te Hollandscheveld, oproep voor een geneesheer op een wedde
van ƒ 1.000.-- per jaar.

22-08-1888

De gemeenteraad van Westerbork verleent, op verzoek van dokter Cohen
uit Hollandscheveld hem eervol ontslag als geneesheer van Nieuweroord.
Men was hoogst tevreden over zijn werkwijze.

11-08-1888

Aan de geneesheer S.F. Cohen te Hollandscheveld wordt eervol ontslag verleend
per 1-1-1888 door de gemeenteraad van Hoogeveen. Cohen bedankte in verband met
zijn hoge leeftijd.

22-08-1888

In de maand augustus zijn in Hoogeveen 8 personen gestorven zonder geneeskundige
behandeling.

25-09-1888

Oproep van B. en W. te Hoogeveen voor een gemeente geneesheer te Hollandscheveld
tot een salaris van ƒ 1.000.— per jaar.

13-07-1889

Onderzoek van het drinkwater uit de Hoogeveense vaart vóór het gemeentehuis.

24-09-1892

Verhuisd mej. Dermois, gemeentevroedvrouw,

02-05-1894

Voorstel gemeenteraad voor een geneesheer te Hollandscheveld op jaarwedde
van ƒ 1.2000.-- aangenomen.

26-05-1894

Geneesheer Broekhoff bericht dat hij op 15 april 1896 de betrekking van geneesheer
te Hollandscheveld denkt te aanvaarden.

04-01-1896
15-02-1896
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24. GEZONDHEIDSZORG.
Armenbraktijk en doodschouw, waarvoor dr. Amshoffmet ingang van 1-1-1896 heeft
bedankt is door B. en W. opgedragen aan dokter Meyeringh.

04-01-1896

Tot gemeente geneesheer is benoemd de heer Meyeringh.

20-06-1896

Ziekenhuis Hoogeveen. In 1867 geen ziekenhuis, later bij de Korremorre. Ziekenhuis
voor besmettelijke zieken bij het Armwerkhuis.

11-07-1896

Tandarts van Beusekom te Zwolle houdt 2x per maand zitting in Hoogeveen.

23-01-1897

Mej. Reese-Visser te Hollandscheveld wordt benoemd tot vroedvrouw op het
eiland Wieringen.

21-07-1897

Me j. Reese-Visser, vroedvrouw te Hollandsche- veld werd benoemd tot
vroedvrouw te Emmen.

11-08-1897

Mej. H. Kiestra te Ijsbrechtum wordt benoemd tot vroedvrouw te Hollandscheveld.
Zij trekt naderhand de sollicitatie in wegens benoeming te Zijpe.

18-09-1897

Vereniging tot Gereformeerde Ziekenverzorging opgericht.

04-09-1899

Tuberculosis pulmonun. Een opgave van goederen die met een t.b.c. lijder in aanraking
zijn geweest, daarom onteigend worden en vernietigd.

27-06-1900
16-02-1901
31-07-1901
10-08-1901
12-10-1901

Gezondheidscommissie. In stegen een mestverzameling o.a. secreetbak ongedekt
nabij woningen. Een verpestende stank.

19-03-1904

Doktersrekening 1836. 57 visites a 20 cent = ƒ 11.40

13-08-1904

Uit een advertentie blijkt dat te Hollandscheveld een ziekenfonds bestaat genaamd:
"Hulp in het lijden".

12-01-1907

Het bestuur van de Geref. Ziekenverpleging stelt me j. v.d. Griendt aan als ziekenverpleegster.
Zij neemt haar intrek bij de dames Blanken op Noord. Zij krijgt een fiets en haar woning wordt
aangesloten op het telefoonnet.
04-05-1907
Drinkwater. Oproep van de burgemeester om uitsluitend gekookt water te drinken,
vooral als dit uit open vaarten en wateren gebruikt wordt.

11-09-1909

Grond aangeboden voor ziekenhuis. Door de direkteuren der Spaarbank zijn aan het
Hoofdbestuurder Ver. tot Geref. Ziekenverzorging in Nederland aangeboden ongeveer 5 ha.
grond, gelegen naast het bos, voor de bouw van een ziekenhuis met oefenschool.
Voorwaarde is dat binnen 3 jaar het gebouw gesticht moet zijn.

28-02-1912

Het hoofdbestuur der geref. Ziekenverpleging heeft bedankt voor het aanbod van
gronden voor stichting van een ziekenhuis, gedaan door de direkteu-ren der Spaarbank.

27-03-1912
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Bestuur van een nieuwe afdeling van de Gereformeerde Ziekenverzorging in
Nederland: Ds. Oegema, voorzitter, Ds. v.d.Berg, vice-voor-zitter, Ds. Polman,
secretaris, R. Winkel Jac.zn. penningmeester. Wegens ziekte van Ds. Oegema is
tijdelijk voorzitter Ds. Zijlstra.

17-04-1912

De vereniging "Vrij dokter en apotheker", besloot de vereniging te ontbinden.
Reden: Onvoldoende medewerking van geneeskundigen.

25-06-1912

Gevestigd Mej . T. Jorritsma, vroedvrouw.
B. en W. vragen ziekenvader in het gemeenteziekenhuis.

20-07-1912
27-07-1912

Er waren 12 sollicitanten voor ziekenvader in het Gemeente ziekenhuis.

10-08-1912

Ziekenhuis Hoogeveen, aanbesteding op 27 maart 1913. Het huis Dalwijk, vroeger
bewoond door Dr. Amshoff zal voor afbraak worden verkocht.

22-02-1913
19-03-1913

Da raad van Hoogeveen neemt ƒ 25.000.-- aandelen in nieuw op te richten
ziekenhuis, af te lossen in 30 jaar.

27-07-1912

Op 4 juli a.s zal de eerste steen van het nieuwe ziekenhuis gelegd worden.

28-06-1913

Verslag van eerste steenlegging van het nieuwe ziekenhuis.

05-07-1913

Zuiggasmotor voor nieuw ziekenhuis. Het bestuur van de Geref. Ziekenverzorging dient
een verzoek in voor het oprichten van een zuiggasmotor van 14½ P.K.

11-04-1914

De arts J. Berghuis verhuisde naar Noord, naast Jhr. van Holthe tot Echten.

29-04-1914

Zuster Koekman wordt benoemd als hoofdverpleegster in het te openen ziekenhuis.
Zij was ter plaatse wijkverpleegster .

30-05-1914

Oproep van burgemeester T. Lodder om te komen tot een stichten van een afdeling van
het Rode Kruis.

22-08-1914

Er werd een voorlopig comité gevormd i.v.m. met het stichten van een Rode Krijs afdeling.

26-08-1914

adv. Hollandscheveld, Rode Kruis. Vergadering van belangstellenden. Oprichting van een
subcomité. Het voorlopig comité bestaat uit: Ds. Kooiman voorz. Dr. Broekhoff
secr. F. Brands, Ds. Fokkens, J.A. Kikkert, E. Siegers.

24-10-1914

Jubileum. Dr. Broekhoff 25 jaar arts.

13-05-1915

Ziekenhuisdirektie. ziekenhuis Bethesda krijgt 40 bedden. Geneeskundig direkteur
Dr. Duymaer van Twist, heelkundige dr. Freseman Vietor, adj. dir. Zr. van Wijk.

16-06-1915

Noordelijk Koloniehuis, Hoogeveen. Aanbieding door de Nutsspaarbank te Hoogeveen,
4 ha. grond in de vorm van een schenking.

16-02-1916

Door spaarbank het bouwterrein en ƒ 1.000.-- voor Noorderhuis geschonken.

16-02-1921
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Aparte spreekuren minvermogenden. Tandarts en arts, spreekuren van 11 tot 12 uur
en volgens afspraak. Minvermogenden 9 tot 10 uur.

25-08-1917

Tandarts F. Oostingh, Noord B 466 alh. houdt voor minvermogenden spreekuur op
maandagen van 1 tot 3 uur. Trekken kost overigens ƒ 1.-- en gebit ƒ 40.—

01-01-1927

Men is bezig gelden in te zamelen vooreen röntgenapparaat voor het ziekenhuis.
Duizenden guldens zijn nodig.

03-11-1910

Dezer dagen zal een röntgenapparaat worden opgesteld, bekostigd door vrijwillige
bijdragen van ingezetenen van Hoogeveen en omliggende gemeenten.

15-11-1920

Salaris van de gemeente geneesheer dr. Teeuwsen te Hollandscheveld bedraagt
ƒ 800.— Gevraagd wordt ƒ 1.200.—

16-07-1921

Muilkorfgebod voorhonden in verband met hondsdolheid.
Per l juli wordt tot geneesheer-direkteur van

01-04-1922

Bethesda benoemd dr. J. Oosterhuis te Groningen. Hij komt voorlopig te wonen in de
Bouwvereniging.

24-06-1922

Aanbesteding van ziekenhuis op het terrein van het Ziekenhuis Bethesda.

19-07-1922

Me j. J.J.W. van Slooten-Koe t, vroedvrouw te Hollandscheveld, vraagt per 1-12-1922
eervol ontslag aan.

02-09-1922

Oprichting van een ziekenfonds voor de kom van Hoogeveen. Het bestuur bestaat uit:
de artsen Hijmans en J.W.A. v.d. Wal, de apothekers Radijs en A. v.d. Wal,
Uiterwijk Winkel en Hendriksen verzekerden. Voorzitter werd Radijs.

02-12-1922

Tot gemeente-vroedvrouw te Hollandscheveld werd
benoemd mej.M. Boekei te Wieringerwaard .

30-12-1922

Het ziekenhuis bij de Korremorre zal verbouwd worden tot 2 woningen.

30-12-1922

Verkoop van het zogenaamde ziekenhuis aan de Korremorre 4,45 are.

07-04-1923

Aankondiging van het plan en beschrijving van het te stichten "Noorderhuis".

06-06-1923

16 juli a.s aanbesteding van het Noorderhuis.

27-06-1923

Officiële opening van Het Noorderhuis op 16 augustus en op 21 december zullen
de eerste kinderen hier hun intrek nemen.

09-07-1924

Verslag met foto' s van de opening van het Noorderhuis.

16-08-1924
20-08-1924

Verpleegster van het Groene Kruis,Dalen. Salaris ƒ 1.550.— tot ƒ 1.700.-- per jaar.

10-10-1923
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Röntgenapparaat. Door dr. S. Keyzer te Groningen en dr. J.W. Oosterhuis alh. en
dr. W. Lingmont te Meppel is aan B. en W. van Meppel geadviseerd een dergelijk apparaat
te betrekken van de fa. Siemens en Halske te Berlijn voor ƒ 7.500. De hoogtezon
zal ƒ 500.-- kosten, verbouwing en verwarming van lokalen ƒ 5.000.— Totaaluitgave
ƒ 13.000.-- , de fam. Vierhoven te Nijeveen schonk een bedrag van ƒ 12.000.—

10-01-1925

Dr. Meyeringh neemt na 25 jaar afscheid als gemeentearts, als schoolarts en als
geneeskundige van het armwerkhuis. Hij was de opvolger van Dr. Amshoff.

18-04-1925

Dr. Muntendam komt. Gevestigd te Hollandscheveld P. Muntendam, med. docts. Arts.

25-04-1925

Een hertengewei, het oude kenteken voor een huis waar artsenijen worden bereid, prijkt
nog aan de gevel van onze overburen, zoals het sinds 1780 heeft gedaan. Bedoeld is hier
apotheek C.H. radijs tegenover C. Pet.

27-05-1925

Gift voor vakantiekolonie. Van het ontbonden Chr. Muziekcorps "Concordia" de rest van
de kas naar vakantiekolonie Hoogeveen. Het bedrag is ƒ 9.56

06-06-1925

Chr. Ziekenverzorging Hollandscheveld heeft een t. b . c . commissie benoemd o.a. voor
het bouwen van draaibare tentjes. Deze worden gebouwd door aannemer Damming onder
toezicht van architekt van Dalen uit Hoogeveen.

06-01-1926

Wijkzuster benoemd voor Hollandscheveld Elim en Nieuwlande.
Benoemd tot wijkverplaagster zuster Helder te Amsterdam.

29-05-1926
21-07-1926

In pension van Buuren vestigt zich als arts C.A. Gomperts als geneesheer en verloskundige.

30-03-1927

Artikel –over het toenemend aantal gevallen van tuberculose in Hoogeveen.

16-04-1927

De arts Van der Wal verhuist naar de woning van Dr. Meyeringh, Heerestraat A 11.

30-04-1927

Me j. R.J. Veening vestigt zich als verloskundige. Adres: Willemskade 88.

21-09-1927

In verband met een rapport van dr.Muntendam te Hollandscheveld wordt gepleit voor een
schoolarts voor de Zuid-Oosthoek van Hoogeveen. Zulks in verband met de slechte
gezondheidstoestand van de bevolking.

28-12-1927

Het Staphorster boertje. Zitting te Hoogeveen
in hotel Luinge.

31-03-1928

Alastrim een besmettelijkeziekte?? Is kaffepokken een goedaardige huidziekte die op
lichte pokken lijkt?? (varolaminor)

02-10-1929

T.B.C. bestrijding.Houd uw woning zindelijk en rein, want stof is voor uw lichaam een
dodelijk venijn, wees zindelijk op uw lichaam en vooral op uw handen, spoel geregeld uw
mond en poets dagelijks uw tanden. Koop op koninginnedag Slaugustus een speldje van
het T.B.C, fonds "Draagt elkanders lasten".

27-08-1932

Kleuterbureau. Dr. C.H. verboom, districts kinderarts voor Drenthe te Assen heeft te
Hoogeveen het kleuterbureau geopend. De gemeente heeft hiervoor kosteloos een
verwarmd lokaal beschikbaar gesteld.

13-09-1932
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Gevestigd te Elim: Huisarts Joh. Sybrandy ten huize van W. Kremer. Zie adv. 17-09-1932

14-09-1932

Advertentie tandarts Oostingh, spreekuur voor minvermogenden dagelijks van 3-4 uur.
Prijzen: minvermogenden pijnloos trekken ƒ 1.--

03-06-1933

Eerste ziekenauto in Hoogeveen. Automobielhandelaar Kip schaft een ziekenauto aan.

08-09-1934

De verpleegkosten in het ziekenhuis zijn ƒ 4.38 per dag.

25-03-1936

Aanbesteding van een dokterswoning te Elim voor rekening van Plaatselijk Belang.
Arch. Ter Stege

28-03-1836

Aanbesteding van een dokterswoning te Elim.
H 6600 L. 5270 (bouw)
H 850 L 619 (schilder)
H 354 L 299 (loodgieter)
voorrekening van Plaatselijk Belang.

25-04-1936

Uit Hoogeveensche Courant van 25 jaar geleden: Op vrijdag 4 juli des namiddags om
half vijf zal de eerste steen gelegd worden voor het ziekenhuis aan de Schutstraat door
voorz. Prof. Lindeboom en er zal een toespraak gehouden worden door
ds. Diemer van Dronrijp.

29-06-1938

De verloskundige J.H. Hindriksen-Olieslagers wordt overgeplaatst van Hollandscheveld
naar Hoogeveen, adres Wilhelminaplein 3.

28-01-1939

H. de Reyger wordt aangewezen als verloskundige te Hollandscheveld. Adres:
Riegshoogtendijk 22 t.o. de Kerkhoflaan.

04-02-1939
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Gemeentehuis. In artikel"van vroeger dagen" wordt gemeld dat bij de raadsvergaderingen
in 1863 het publiek in een donkere ruimte moest zitten waar nauwelijks voor 15 personen
plaats was. Het huis wordt nu bewoond door K. Visser Nz.

06-03-1863

Zeven heuvelen tussen Pesse en Fluitenberg. Het is gebleken dat het tumuli's zijn,
er zijn er in het geheel 22.

28-04-1875

De gevangen zeepaard uit het Mekelermeer is te bezichtigen bij J. ter Steege op het Noord.

23-09-1876

Jhr. Mock spreekt bij het jaarfeest der metalen kruis ridders, over de terugkeer van de
Prins van Oranje.

26-08-1876

Het Prov. museum roept de vinder of bezitter van een, in het veen gevonden,
kous en sandaal, op om deze ter beschikking te stellen van het museum. Het goed werd
blijkbaar te Smilde in het veen gevonden.

17-07-1878

Leiendijk. Verkoop van 125 eiken en 2 essen bomen langs de Leyendijk omdat deze
kwijnen en vervangen worden door jong hout.

27-11-1880

Clapper van Abraham Calkoen. Woord vooraf.

16-06-1883

Fragmenten uit de Clapper van Abraham Calkoen.
Zie ook volgende nummers.

23-06-1883
15-03-1884
16-08-1884

Uit het verslag van het Prov. Museum van oudheden in Drenthe over 1885.
Diverse gevonden voorwerpen.

26-06-1886

Hoogeveen 30 jaar geleden (1857) Verslag van een oud-Hoogevener, een terugblik.

22-10-1887

Verslag van de Commissie van Bestuur van het museum van oudheden in Drenthe
aan Gedeputeerde Staten over 1890 (over ten geschenke aan museum).

15-08-1891

Uit vroeger tijden. Reeds artikelen over Hoogeveen van 1700. Diverse data

--------1894

Heden en verleden der gemeente Hoogeveen, onder de titel Ditjes en Datjes.

07-11-1896
19-11-1896
28-11-1896

Uit het jaarverskag van het Orov. museum blijkt dat verscheidene bescheiden
en kaarten uit Hoogeveen en omgeving (om.1631) werden geschonken door
Mevr. Van der Lelij-Hora-Buma.

27-02-1897

In één der oudste woningen in de gemeente, bewoond door mevr. de Wed. J. Pet,
werd geschilderd behang aangetroffen, opgedeeld in panelen met diverse
voorstellingen. Bedoeld pand werd twee eeuwen bewoond door baron Bentinck.

05-05-1897

Clapper der Calkoens, een aantal afleveringen. 03-06-1899, 07-06-1899, 10-06-1899,

17-06-1899

Pesserscheid. Noordelijke grens van de gemeente Hoogeveen. Die scheid was de
Hoogeveense Vaart, in het Pesserveld. Later is dit veld toegevoegd aan Hoogeveen.

11-05-1901

Wilhelminaboom. Het hekwerk om de boom is geplaatst en gemaakt door Krom.

31-08-1901

Ingezonden stuk in dialect. (Personen Henderik de Zwiepe en Henderik Deunkarken).

18-05-1907
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Hoogeveense Kei. De steen van de gemeente wordt van de Brink vervoerd naar het
terrein bij de werkloods.

03-10-1908

Uit vroeger dagen. Nadat de-Hoogeveensche Courant ongeveer een jaar door een ander
was uitgegeven werd zij de Ie juni 1861 weer door de tegenwoordige uitgever uitgegeven.

27-02-1909

Straatweg van Meppel tot Assen. In artikel "uit vroeger dagen" vermelding van deze
straatweg die in 1864 gereed kwam.

26-03-1909

Van vroeger dagen. Artikel over het tijdvak 1864-1865.

03-04-1909

Van vroeger dagen. 1865 op 6 mei is het postkantoor geopend in het huis
van A. Westerveen op de Schutsstreek. Direkteur de heer de Roy.

10-04-1909

Oude brug gevonden. 15 jaar geleden oude brug van eiken palen bezuiden school
te Alteveer en zijn onder stukkaden te vinden, vermoedelijk voor verbinding tussen beide
zandheuvels tussen Oosterveld en de Slagen. Dichtbij de plek waar K. Koekoek en
H. Sieders een wijk hebben gegraven. Van die brugvondst is door K. indertijd een
beschrijving gegeven.

05-06-1909

Gereedschappen gevonden. Bij het ploegen van heideveld van J. Sieders te Alteveer
onder toezicht van Heide Mij. gevonden 2 slijpstenen groot 0 36 en dik 8 cm.
Ter bezichtiging in café Brunsting. (adv. )

05-06-1909

In artikel "van vroeger dagen" de aanbesteding en vertimmering van het logement van
Trappen om te dienen voor Gemeentehuis en Kantongerecht op 27-07-1867.

17-07-1909

De Meerhoornweg. De meerboom, zij is niet meer, zij is gevallen als offer aan de hoge
houtprijzen.

24-10-1917

Groot ingezonden stuk (in dichtvorm) van de gezamenlijke steenkloppers.

15-02-1922

Ook groot ingezonden gedicht door inwoner van Harlingen.

25-02-1922

Voorgaande jaren, relaas over de jaren 1672-1922

23-08-1922
26- 8-1922

Stichting Hoogeveen.Er is een contract getekend op 20 december 1625 en 12 maart 1631,
betrekking hebbende op overdracht van moerassen en venen. Welke datum geldt voor
de stichting van de gemeente Hoogeveen, vraagt inzender B. Antwoord van A. ten Heuvel:
plm.1625 (5-7-1924)

02-07-1924

Geschiedenis van Hoogeveen 1625-1925. De stichting van Hoogeveen en enige
momentopnamen uit zijn ontwikkelingsgeschiedenis zal in de loop van 1925 verschijnen.

07-02-1925

De schrijver van het bovenstaande is A. ten Heuvel Jr. het zal als vervolgverhaal verschijnen.

11-02-1925

Verslag over de Hoogeveense Kei.

27-06-1925

Verslag over het vervoer van de Hoogeveense kei.

19-08-1925
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Rede bij de onthulling van het monument (Hoogeveense kei) door W. Bruins Slot Pzn,
met verslag van het vervoer van de steen.

05-09-1925

Boek door A. ten Heuvel. Uit stichting van Hoogeveen en enige momentopnamen uit
zijn ontwikkelingsgeschiedenis 1625-1925 door A. ten Heuvel. Ten Heuvel was van
ongeveer 1675 tot omstreeks 1740 een Hoogeveense welvarende familietak op een oude
Zuidwoldiger farm. In genoemd tijdperk toegelegd op handel en industrie, bierbrouwerij,
scheepvaart, houthandel en wijnhandel.

18-07-1925

300-jarig bestaan van Hoogeveen, opening en feestrede van burgemeester Bousma.

29-08-1925

Verslagen over feesten ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van Hoogeveen.

29-08-1925
02-09-1925

Artikel over het thuis slachten van een varken, m.b.t. het bereiden van het vlees (waren) enz.

26-11-1927

Raadsvergadering van 27 april. Plaats voor Meerboom. Grond hiervoor werd gratis
aangeboden door dhr. Meyer. Dit aanbod werd gaarne aanvaard. In plaats van de daarop
geplante boom zal wederom een grove den geplaatst worden.

1926

Het Kinholt een geheiligd woud. Artikel over geheiligde wouden in Drenthe.
Het Kinholt alhier schijnt een dergelijk woud te zijn geweest, althans volgens dit artikel.

13-08-1927

Berend-Allemachtig. Raadsvergadering: Berend "Eleveld of te wel Berend Allemachtig.

14-12-1929

Boomstamkano. Te Emlichheim (D) bij Coevorden heeft men op 5-2-1934 op een diepte
van 4½ mtr. een uitgeholde boomstam van 7.40 mtr. gevonden.

07-02-1934

Openluchtspel "De Nevelhekse". Het openluchtspel "De Nevelhekse" in de Hoogeveensche
Courant zal ook in de volgende nummers geplaatst worden. "Een Drentsche Veenkolonie
in de laatste helft van de zeventiende eeuw". afl. 1
afl.2 15-6-1935, afl.3 19-6-1935, afl. 4 26-6-1935, afl. 5 29-6-1935, afl. 6 3-7-1935

12-06-1935

Bezoekersaantal bij het openluchtspel "De Nevelhekse" was 2700 personen. Ter ere van
het 300- jarig bestaan van Hoogeveen.

04 -06-1935

Voor vijftig jaar, maatschappelijke toestanden in onze gemeente met vervolg.
no. l, 02-11-1935, no. 2, 06-11-1935, no. 3, 09-11-1935, no. 4, 16-11-1935,
no. 05,07-12-1935, no.6, 11-12-1935, no. 7, 14-12-1935 en no. 8, 25-12-1935.
Enige gegevens over Kerkenbovenveen. Door A. WeertsteZuidwolde.

19-12-1936

Stuk in dialekt. Jan met Triene naor de pulledag in' tOogeveine.

21-01-1939
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Advertentie betreffende een vergadering in Hotel Luinge.

20-01-1876

Voorstel aan minister Heemskerk om het tappen van sterke drank aan de sluiswachters
aan de Drentsche Hoofdvaart te verbieden.

26-07-1876

Volkspetitionnement tegen misbruik van sterke drank.

17-12-1879

Schatter drankwet. Tot schatter der tapperijen is benoemd de heer G.P.J. de Vries,
klerk ter secretatie en gemeentelijk deurwaarder.

05-11-1881
12-11-1881

Drankverkooplokalen. 53 namen, met wijkletter en nummer en soort lokaliteit,
allen te Hoogeveen.

07-11-1881

Drankverkooplokalen. Aanvulling van 15 namen en lokaliteiten.

17-12-1881

Beperking van tappunten. Bij invoering van de drankwet waren er 77 percelen waar
sterke drank verkocht mocht worden. Dit getal is verminderd tot 70.

02-05-1883

Hotel Thomas is op 8-4-1884 verkocht aan de heer de Groot, woonachtig te Winschoten.
De zaak verandert niet van naam.

09-04-1884

Café Manden. Muziek op de Paasweide achter café Manden.

03-04-1895

Bij B. en W. zijn ingekomen twee verzoeken tot verkoop van sterke drank t.w.
1e. B.G. Peters voor perceel A 93
2e R. Bruinsma voor perceel C 333a.

08-05-1907

Vergunning tot verkoop van sterke drank is verleend aan:
1e. Hendrik Jans Fidom in wijk B no. 73
2e. Hendrik Pieters, Prijswijk E no. 356.

27-02-1897

Aanvraag vergunning. Verzoekschrift aan B. en W. van Arend Emmink te Leggelo,
voor verkoop van sterke drank in perceel Wijk E no. 116 te Holland-scheveld.

10-02-1897

Wessel Booy, pand wijk E 589 en Jannes Blomsma, pand E no. 105 dienen verzoek in
bij B. en W. voor verkoop van sterke drank in het klein. Jannes Blomsma vraagt tevens
vergunning voor het oprichten van een broodbakkerij. Kadaster sektie K no. 999

13-03-1897

H. Fidom deelt middels een advertentie mee dat hij Hotel Luinge, hoek Slood en Schut,
heeft overgenomen.

15-05-1897

Logement van Wed. A. ter Stege, Molendijk.

23-09-1899

Likeurstokerij/Distilleerderij/Wijnhandel A. Dikkers, opgericht 1820 (adv.)

07-10-1899

Hotel Luinge, onder vennootschap J. Flothuis & co

04-05-1901

Geert Dekker vraagt vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein,
(wijk B no. 445 aan de straatweg naar Pesse). Albertus Sempel vraagt vergunning voor
drankverkoop in de woning aan de noordzijde van de streek het Schut, wijk B. no. 224

10-04-1897

B.G. Peters, perceel A 93 en R. Bruinsma C 333a verzoeken vergunning voor de verkoop
van zwak alcoholhoudende drank.

08-05-1907
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Wed . Jacob Leyssenaar A 32 vraagt eveneens een dergelijke vergunning.

29-05-1907

Uit bericht blijkt dat aan Het Haagje een slaapsteehouder H. (Hulst??) is gevestigd.

18-05-1907

Per 1 mei gevraagd een flinke dienstbode L.Homan, stationskoffiehuis.

23-01-1909

Hotel en café "de la Station" 1. Aanbevelend J. Klein Sz.

30-04-1910

Hotel "de la Station". Logies met uitgebreid ontbijt, vanaf ƒ 1.50

12-07-1911

Café "De Korenbeurs" v.h. Ogterop

28-07-1915

Drankmisbruik. Scheepsjager rijdt met sjees tegen een melkwagen. Hij raakte bewusteloos.

12-06-1907

Hotel "De la Station" Hoogeveen, hotel en cafe-restaurant, geopend 21-02-1908

22-02-1908

Hotel Luinge, verbouwde concertzaal ingewijd,de zaal kan ruim 300 personen bevatten.
Arch. J. Carmiggelt.

26-10-1910

Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Meppel, 23 sept. 1910. Gisteren bevonden
zich in de herberg van Bergman aan de Groenmarkt alh. Derk Blokzijl (scheepsjager)
en Jan Hofman, beiden uit Hoogeveen, die elkaar zo lang op sterke drank onthaalden,
dat de laatstgenoemde het be-wustzijn verloor en naar de politiewacht moest worden
overgebracht. Daar bleek dat hij wel een horlogeketting maar geen horloge noch een
portemonnee met geld bij zich had. Beiden waren in zijn bezit geweest en werden daarna
gevonden bij Blokzijl. die beweerde alles van Hofman in bewaring te hebben ontvangen,
wat eerstgenoemde ten stelligste ontkent. Hoe het ook zij, Blokzijl werd heden naar Assen
vervoerd, ter beschikking van justitie. Zwolse Courant

23-09-1910

Gage "Ogterop" wordt te koop aangeboden.

18-07-1914

Café "Ogterop" werd op 22-7-1914 ingezet voor een bedrag van ƒ 12.091.— door L.Schelhaas. 22-07-1914
Wisselingen hoteleigenaren. Hotel Luinge aan het kruis, eigenaar Jb. Flothuis, zette
een fraai gebouw aan de Streek De heer Flothuis gaat Hoogeveen verlaten, A. Frederiks
is de nieuwe eigenaar. Hotel Thomas dat door de heer Frederiks werd gedreven zal publiek
worden verkocht. 12 februari wordt het ingezet,en 19 februari bij palmslag verkocht.

02-02-1918

Verkoop van hotelinventaris van hotel Thomas op 5-4-1918.

27-03-1918

Verkoop van café Blomsma te Hollandscheveld, nu café Welgelegen.

17-12-1921

Café Blomsma te Hollandscheveld wordt te koop aangeboden.

07-01-1922

Café Blomsma te Hollandscheveld is verkocht aan A.F. Metselaar voor ƒ 5.639,—

21-01-1922

De A.N.W.B. en K.N.A.C. hebben elk een bijdrage van ƒ 250.— toegezegd voor aankoop
en afbraak van café Fieten te Hoogeveen ter verkrijging van verbetering in het verkeer.

08-04-1925

Coenraad Hagen dienst verzoek in tot vergunning voor verkoop van sterke drank in het
klein voor perceel wijk B no. 416.

11-04-1914
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De landbouwer Engbert Hagedoorn te Hollandsche-v e l d E 497 vraagt verlof tot
verkoop van alcoholhoudende drank.
Benjamin Pieten, Zuideropgaande E 257 vraagt eveneens een dergelijke vergunning.

11-05-1927

Uit een krantenbericht blijkt dat te Hollandscheveld nog de ongelukkige gewoonte bestaat dat
dragers een paar borrels gebruiken alvorens zij met het lijk op stap gaan.

05-08-1922

Fladderak. Drank met alcohol, men kende caféfladderak met meer dan 15% alcohol
en verloffladderak met minder dan 15%. Verslag van het kantongerecht.

27-03-1937
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Aanbouw houtstek M. Robaard op Slood.

09-03-1872

Verzoek van K. Spanjaard om een vergunning tot oprichting van een leerlooierij op het
kadastrale perceel sectie no. 1870
zie ook no. 46

1876
07-06-1876

De eerste stoommachine in de kom van de gemeente werd in gebruik genomen in de
tabakskerverij van J. Pet.

16-01-1878

Leerlooierij K. Spanjaard.

12-10-1879

Leerlooierij aan Het Haagje.

12-11-1879
15-11-1879

Leerlooierij H. Rijkmans.

09-04-1881

Stoffenververij Aron Davids Colthof aan de zuidzijde der Schutstreek te Hoogeveen.

01-06-1881

Tabaksfabrikant Jan Pet te Hoogeveen, vaststelling van Handels- en fabrieksmerk.

06-08-1881

Vennootschap fa. A.B. Kolthoff, aangegaan op 21 april 1882 tussen Isaak Abrahams,
Samuel Abrahams en Levie Abrahams Kolthoff, een vennootschap in koloniale waren,
garen en band , te Hoogeveen, aanvang 1 mei 1882,

26-04-1882

Likeurstokerij T. Ogterop te Hoogeveen.

29-07-1882

Stoffenververij-Benjamin Frank. Aanvraag oprichting stoffenververij z.z. Schutstreek.
Kadastraal sectie nr. A 2420.

07-02-1883

Kuiperij B.H. Berends op de Schutstreek.

01-03-1884

Is gevestigd een meubelfabriek van H. Poutsma. (adv.)

15-03-1884

Houtproduktenfabriek. Verzoek aan B. en W. voor oprichting van een fabriek van
houtprodukten in pand Wijk E nr. 507, kadastraal sectie nr. 45.

17-04-1886

Bovengenoemde vergunning verleend.

09-06-1886

Joh. Wessels Boer (overl. 16-3-1887) als mede eigenaar en oprichter van de
houtproduktenfabriek, verder nog M.C. de Waal en J. Bruins Slot.

15-01-1887

Steenhouwerij Gerrit Stuvel Johanneszoon aan de Grote Kerkstraat.

26-07-1884

Statuten Hoogeveense houtfabriek te Hollandscheveld. (zie reeds eerdere meldingen).

21-08-1886

Aanbesteding loods (betreft de houtfabriek). 28-08-1886 Bierbottelarij bij houthandel
M. Robaard, (adv.)

10-11-1886

Artikel over de stoommachine, o.a. in de houtfabriek te Hollandscheveld met 16 man
personeel.

13-11-1886

Een artikel over de fabricage van houtwol door de fabriek van houtprodukten.

15-01-1887

Brand in de houtproduktenfabriek te Hollandscheveld. Eigendom van T.H. Robaard.

09-05-1888
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Vuurmakersfabriek. E.O. Kerkhoven vraagt vergunning voor het oprichten van een fabriek
voor vuur-makers te Hollandscheveld. Perceel kadaster sectie K no. 933

19-05-1888

Vuurmakersfabriek aan de Kerkenkavel te Hollandscheveld. Sectie K 933,
eigenaar 0. Kerkhoven.

09-06-1888

Aanbesteding pakhuis A.B. Kolthoff.
Verslag van de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoogeveen.

15-09-1888
19-09-1888
22-09-1888

Verkoop van de Hoogeveense fabriek van houtwol en andere houtprodukten door
E.O. Kerkhoven wegens vertrek naar Indiè.

18-05-1892

Houtwolfabriek gekocht door R. Larij te Dordrecht,

01-06-1892

Wasserij Meppel. Opening Drentsche Stoom-,was-, bleek- en strijkinrichting.

16-01-1895

Vermicellifabriek. Aanbesteding. Opdrachtgevers: J. Blanken Az. J. Thomas Hz. J. Kleibeuker. 15-06-1895
Heden gevestig aan het Noordse Opgaande: Vermicellifabriek Hoogeveen.
Ontwerper de heer Carmiggelt. Verslag van de inrichting.

04-01-1896

Verslag van de vergadering van de Kamer van Koophandel te Hoogeveen.

18-01-1896

Z. Naber maakt bekend dat hij zijn schilderszaak heeft verplaatst Naar de Noordsche brug
in het huis van wijlen Van der Lely, naast "den Heer Burgemeester".

17-04-1897

Bewaarplaats buskruit. Aan Willem Warmels aan de zuidzijde van de Streek het Haagje,
perceel sectie no. 947 en Jacobus Smit aan de westzijde van de Streek de Huizen,
sectie O no. 416 wordt vergunning verleend tot oprichting van een bewaarplaats van buskruit.

18-09-1897

Rijwielreparatiebedrijf Arend Kip aan de Oostzijde van de streek De Huizen in wijk A 156a,
kadastraal bekend sektie O nr. 743.

12-04-1899
29-04-1899

Stoom Vermicelli- en Macaronifabriek "De Adelaar". De bestaande vennootschap onder
fa. Blanken, Thomas en Kleibeuker is ontbonden en vereffend. De fabriek wordt op dezelfde
voet voortgezet en op naam van genoemde personen, (adv.)

07-07-1900

Een ingezonden stuk, ondertekend door 9 schilder spatroons.

06-04-1901

Aanvraag bij B. en W. voor een leerlooierij en bewaarplaats aan het Leemdijkje westzijde,
kad. sectie Om 607. Aangevraagd voor Albert Bruins Slot.

11-10-1902

Wagenmakerij H. Bakker Jz. naast Hotel Luinge.

30-09-1905

J. Blanken verkoopt de in werking zijnde Vermicellifabriek. De fabriek is gelegen aan
kanaal, spoor en tram. Produktie 5 a 6 ton per week.

02-01-1904

Verkoop van de in bedrijf zijnde Stoom vermicellifabriek van J. Blanken. Produktie 5 a 6
ton per week. Inzet ƒ 15.190.— Palmslag ƒ 15.940.— koper is Damhof.

09-01-1904
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Vermicelli- en macaroniefabriek vraagt vergunning om smalspoor aan te leggen vanaf de
fabriek tot rails van de D.S.M.

12-06-1906

Statutenwijziging van de N.V. Stoom Vermicelli en Macaroniefabriek "De Adelaar"
Ingevolge art. 38 Wetboek van Koophandel.

21-12-1912

Stoom Vermice11 i fabriek "De Adelaar" zal in koop worden gebracht.
Wekelijkse produktie 10 ton.

14-02-1914

Inzet Vermicelli-fabriek ƒ 8.315.-- door Veldman uit Den Haag.

25-02-1914

Verzoek bij de gemeente door Fa. de Bruin en Damhof om vergunning tot uitbreiding
van bestaande Vermicellifabriek.

04-09-1915

Vermicellifabriek bestaat 25 jaar.

01-01-1921

Vermicellifabriek van fa. De Bruin en Damhof wordt gemoderniseerd en verbouwd.

09-04-1927

Verslag van ernstige brand in de Vermicellifabriek.

18-01-1928

Herbouw van de Vermicellifabriek.

21-01-1928

Tabakfabriek Pet. Koloniale waren en stoomtabakskerverij P. Pet.

27-05-1905

Stoomtabaksfabriek J. Pet,
Maryland
ƒ 1.-- per ½ kg.
Herenbaai
ƒ 0.90 per ½ kg.

31-01-1917

Pannenfabriek H.S. Bottema, cement pannenfabriek te Hoogeveen.

31-05-1905

J.W. de Willigen te Steenwijk dient een verzoek in voor de vestiging van een steenhouwerij
In het pand noordzijde, Het Haagje A 243.

23-02-1907

Fietsenfabriek "Redcros" (J. Danes), in 1906 afgeleverd 90 stuks, in 1907 afgeleverd 144
stuks, in 1908 afgeleverd 170 stuks.Nieuwe winkel en werkplaats t,o. het postkantoor in
het huis van Smeman.

20-02-1909

Advertentie Redcros rijwielfabriek.

22-06-1907

Cementindustrie van J. Schultink Jzn.

06-07-1907

Victoria cementpannen te koop bij J. Bakker, cement pannenfabriek.

24-02-1906

Hinderwet Jacob Bakker opr. Cement pannenfabriek.

14-01-1911

Advertentie J. Bakker, cementindustrie "De Volharding".

14-05-1921

Aanbesteding bovenbouw van fabrieksgebouwtje hoek nieuwe kanaal voor J. Bakker,
cementindustrie "De Volharding".

23-01-1926

Timmerfabriek Hofman en Co. Zestal machines aangedreven door een 28 PK stoommachine.

30-06-1906

Advertentie timmerfabriek Hofman, ge vestig t voor aan op Slood.

0 6-04-1907
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N.V. Stoomtimmerfabriek v/h Hofman en van Dijk instaat van faillissement.

21-11-1923

Stoomtimmerfabriek en kistenfabriek v/h Hofman publiek bij inzate te veilen.

05-01-1924

Stoomschuierhout fabriek van fa. Thomas en co. die ongeveer een jaar in werking is.
Met omschrijving van de fabriek.

18-12-1909

Eerste lichtreclame voor de fabriek voor houtbewerking v/h Thomas en c.

19-09-1925

Bij de schuierhoutfabriek werd een stoomboor gebruikt, (wat is dit?)

13- 5-1911

Advertentie dat aan de Coevorderstraatweg een schuierhoutfabriek was van v/h Thomas en co. 25-02-1922
Industrie in Drenthe is geschikt voor grootindustrie,

01-02-1911

Winkelsluiting vrijwillig om 9 uur n.m.
20 cent tot ƒ 1,__ per stuk.

16-12-1911

27- 9-1911 Meubelmagazijn Oechies, o.a. stoven,

Uitbesteding van het bouwen van een fabriek voor A. Dikkers aan de Stationsweg.
J. Carmiggelt, arch.

06-01-1912

Jans Fokkema richt een verzoek aan B. en W. tot het oprichten van een kuiperij aan de
Zuidzijde Schut. Wijk B no. 129

15-08-1914

Nieuwe wastobben te koop, tevens alle repararie werk. J. Fokkema KUIPER Schutstreek.

04-04-1917

Cementindustrie "De Nijverheid". K. Klijnsma.

23-03-1912

Advertentie van Cementindustrie "De Nijverheid".

27-03-1915

Advertentie van bierbottelarij van G. de Jonge Azn. aan de Grote Kerkstraat.

21-12-1912

Opgericht N.V. Kunstmesthandel fa. Hardenberg-Zwartsenberg t.o. de Noordsche brug.
Beheerder A. te Velde.

03-03-1917

Advertentie A. te Velde Kunstmesthandel v/h fa. Hardenberg-Zwartsenberg afd.
Hoogeveen. tel no. 11

26-03-1921

Door Roelof van Aalderen en Jan Snippe is vergunning gevraagd tot het oprichten van een
Stoomzagerij aan de Zuidzijde van de Schutstreek.

13-04-1918

Roelof Winkel Jzn. en H. Prins dienden bij de gemeente een aanvraag in om vergunning
tot gebruik van een motor van 25 p.k. in de door hen te stichten houtzagerij in het pand
Wolfsbos aan het Hollandscheveldsche opgaande.

25-10-1918

Het verzoek van bovengenoemde houtzagerij is verdaagd.

21-12-1918

A.J. Rubbens Sr. houdt wegens vertrek uitverkoop van verfwaren, borstelwerk en
scheepsbehoeften.

25-04-1896

J.B. Levie heft zijn manufacturenzaak op.

27-03-1897
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Ter inzage gelegd een verzoek van Adde v.d.Wal, apotheker, om vergunning tot het
oprichten van een oliemotor, benzinemotor, wrijf, vorm en mangmachine en enkele
andere nodige installaties t.b.v. uitbreiding van de werkplaats voor pharmaceutische
Chemische middelen.

08-06-1921

Tegen bovengenoemde hinderwetvergunning zijn 10 bezwaren ingediend, de beslissing
van het gemeentebestuur volgt later.

25-06-1921

Aanvragen om hinderwetvergunning voor oliemotor en benzinemotor van A.v.d.Wal zijn
door B. en W verdaagd. zie voorgaande melding

23-07-1921

Hinderwetvergunning verleend aan apotheker v.d. Wal, doch uitsluitend voor vervaardiging
van pillen , pasta's en zalven.

06-08-1921

Aan A. v.d. Wal, apotheker alh. is vergunning verleend tot uitbreiding van zijn
pharmaceutische fabriek door plaatsing van een benzine of gasmotor van 6 p.k.

18-02-1922

Advertentie. Kachelpijpen, carbidlampen enz. bij D.J. Rijnvis, Leemdijkje.

24-09-1921

Dennen enz. te koop gevraagd, aanbieding aan de Stoomhoutzagerij van Rijnvis,
Hoogeveen.(dit als nevenwerk naast de scheepswerf).

08-06-1918

H. Boer vraagt vergunning voor uitbreiding van zijn wagenmakerij

10-06-1922

Wagenmaker Boer, wijk B no. 46, krijgt vergunning voor plaatsing van een benzine
petroleummotor van 6 a 8 p,k.

08-07-1922

A.J. Seydel en Albert Post verzoeken om een vergunning tot het oprichten van een
gasmotor van 7i p.k.ten behoeve van de klompenmakerij aan de streek Het Haagje.

12-08-1922

Coop. Landbouwbank. Aangekocht een gedeelte van het terrein van Robaard en de Jonge,
tegenover de Coop. Stoomzuivelfabriek.

17-12-1924

Ingebruikneming van het nieuwe gebouw van de Landbouwbank aan de Bavinckswijk.
De Bavinckswijk was verbreed tot een mooie haven.

03-03-1926

Fa. Victorie en Bodegraven. Vergunning aangevraagd tot het oprichten van een
machinefabriek aan de zuidkant van Het Haagje.

17-01-1925

C.J.W. Bodegraven krijgt vergunning voor het plaatsen van een gasmotor 12 p.k. ten
behoeve van Construktie werkplaats aan de Linthorst Homanstraat.

09-02-1929

Aan K.v.d.Sleen is vergunning verleend tot het oprichten van een bewaarplaats en
Sorteerderij uitsluitend voor lompen aan Het Haagje zz 382.

20-01-1926

Industriële commissie geïnstalleerd door burgemeester Bouma.

13-03-1926

Blikfabriek onderneming omgezet in een N.V. Firmanten: Mw. Groenewegen-Sippens,
dhr. J.C.Keiler, R. Berkenbosch en W.B. Grebas. De naam zal zijn: Blikemballagefabriek
"Drentina" Direkteur W.B. Grebas geeft aan 40 personen werk."

13-03-1926

"Drenthina" krijgt vergunning voor het oprichten van eengasmotor van 4 p.k.

30-03-1929
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Er wordt getracht aan te besteden metaalwaren-fabriek "Drenthina".

03-08-1929

Vergunning aan N.V. Drenthina tot het oprichten van een fabriek gedreven door
elektromotoren met een totaal vermogen van 105 p.k. in het pand Willemskade 40a en
Prins Hendrikstraat 14 en 16. H.S.M. Schipperhein werd benoemd tot direkteur
van Metaalwarenfabriek Drenthina.

30-08-1930

Vestiging van een rubberfabriek.

05-05-1926

Vergunning verleend aan N.V. Rubberindustrie en Handelsmij, tot het oprichten van een
rubberfabriek aan de Fabrieksweg.

24-07-1926

Fabrikant H. Denkers van de rubberfabriek vraagt vergunning voor het oprichten van een
elektromotor van 3 p.k. voor het aandrijven van rubber bewerkingsmachines in een houten
gebouw aan de Fabrieksweg.

22-06-1927

Verkoop van machines en gereedschappen van de voormalige rubberfabriek "N.V. Rikmij"
aan de Fabrieksweg.

11-01-1930

Luchtfoto's van Hoogeveen. Nieuwe van Echtenstraat en omgeving Grote Kerkstraat en
marktterrein en kerkgebouwen, pluimvee en eiermarkt en de aangekochte terreinen van
Griendtsveen. Uitgevoerd door de Kon. Luchtvaart Maatschappij te Rotterdam. Geëtaleerd
in boekhandel C. Pet.

02-10-1926

Vezelfabriek N.V. Hanindo koop 9.384 m 2 grond aan de Griendtsveenweg voor ƒ 7.500.--

05-03-1927

e

1 steenlegging van de fa. Hanindo te Amsterdam. Er zullen uit en inheemse vezels verwerkt
worden tot spinbaar draad. Voorlopig zullen er ca. 20 personen werken.

05-03-1927

N.V. Hanindo huurt van de gemeente de Griendtsveenfabriek voor l 2.400.—

25-06-1927

Er zal een fabriek van metaalwaren in de Griendtsveenfabriek worden gevestigd.

25-06-1927

Ernstig ongeval bij de in aanbouw zijnde fabriek aan de Griendtsveenweg. W. Zwiers uit het
Haagje kwam bij dit bedrijfsongeval om het leven.
Grote brand in de vezelfabriek. Burgemeester Bouma van Emmen die toevallig in
Hoogeveen aanwezig was nam de leiding op zich.

06-07-1927
10-12-1927

Zie ook ingezonden stuk met betrekking tot de leiding bij de brand in de vezelfabriek.

14-12-1927

Musaseafabriek alhier vraagt enkele flinke jongens, (waar de fabriek staat is niet vermeld).

25-05-1927

Roelof Karsten vraagt vergunning tot het oprichten van een 3 p.k. gasmotor ten behoeve
van zijn wasserij aan de Fabrieksweg.

15-06-1927

Aan N.V. Stoomwasser i j "EHWES" is vergunning verleend tot het oprichten van een
locomobiel met een verwarmingsoppervlakte van 22 m2 en een stoomdruk van l 2 a t m .

12-01-1930

De heer A. v.d. Wal, chemisch fabriek "Walco" alhier krijgt een zweeds patent tegen
mond- en klauwzeer.

13-08-1927

Winkelweek alhier. De krant vermeldt een lijst van deelnemende winkeliers.(98 stuks).

20-08-1927
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Speciaal propagandablad i, v.m. winkelweek bij de krant van

24-08-1927

De opening van de veiling wordt gehouden in de wagenschuur naast hotel Homan.

18-05-1929

Konservenfabriek Aardenburg. Besloten is om een konservenfabriek op te richten in de
voormalige exportslagerij aan de Pesserstraat.

19-12-1928

Verslag van de opening van de konservenfabriek.

29-05-1929

Stichting van een fabriek van borstels aan de Griendtsveenweg.

26-01-1929

In de voormalige exportslagerij is nadien gevestigd geweest: Chemische fabriek
"Het Noorden" fabrikant van "Nora" schoencreme, daarna Kip garage,

20-03-1929

Klok op de Brink. Aanbieding van een klok door de Hoogeveense Handelsvereniging
aan de gemeente. Toespraken van de voorzitter en de burgemeester.

09-05-1931

Foto van de aanbieding van de klok op de Brink.

16-05-1931

Hoogeveensch Elektrische Margarine Industrie H.E.M.I. opgericht.

05-03-1932

Aanvraag tot uitbreiding van de klompenmakerij. Plaatsing van een 3 p.k. elektromotor.
Pand Alteveer wijk Fm 30.

16-07-1932

Vliegtuigreclame in de lucht. P.E.R.S.I.L. Zie ook omschrijving op hetzelfde blad.

24-08-1932

Aluminiumfabriek Alho geopend. De leiding berust bij dhr. Calgan.De nieuwe N.V.
draagt de naam "Aluminiumfabriek Hoogeveen". Direktie: M.H. van Delden, Amsterdam
en C. Broens, alhier. Zie verslag van de opening. De produkten zullen worden verkocht
onder de naam "ALHO".

05-10-1932

Scheepsbouwer D.J. Rijnvis vraagt vergunning tot hetoprichten van een werkplaats voor
machinale houtbewerking in een houten schuur. Adres: Alteveerstraat49.

01-02-1933

Staking bij klompenfabriek Seydel en Post alhier, zulks in verband met een loonsverlaging
van 10%.

07-02-1933

De staking bij de klompenfabriek werd heden opgeheven. De loonsverlaging werd
teruggebracht tot 5%.

22-02-1933

Aan de fa. Sluis en Terwee wordt een stuk fabrieksterrein verhuurd van 60 x 40 mtr. aan
het Griendtsveenkanaal. De huur bedraagt 5 cent per m2 per jaar.

27-05-1933

Overhemdenfabriek. Aan de fa. van Dijk, Bootsma en co. te Enschede wordt 2000 m2
Fabrieksterrein verkocht aan het Griendtsveenkanaal voor ƒ 1 . -- per m2.

27-05-1933

Verslag van de officiële opening van overhemden-fabriek "Van Dijk en Bootsma". Terrein
van Huizing en Hup. Architektenbureau J.B. Ratstake te Enschede. Aannemer B. Wiechers
te Hengelo.

27-03-1935

Aan J.H. Rundervoort en A. Kreeft werd vergunning verleend tot oprichting van een
schuierhoutfabriek.

09-12-1933
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27. INDUSTRIE / BEDRIJVEN.
Carosseriefabriek Kip te Hoogeveen. Thans caravanfabriek. Aanbesteding van de fabriek
aan de Coevorderstraatweg.

16-06-1934

Foto-prijsvraag. Uitslag van een prijsvraag van foto’s van gevels in Hoogeveen.
(bedrijfspanden en winkels).

16-02-1935

Koekfabriek van M.A. van Buuren in werking.

19-10-1935

Mica nummer speciaal."Middenstands Campagne". (Reklame).

12-10-1935

Verkoop van boerderij en klompenfabriek H. Prins. Machines worden afzonderlijk geveild
op 21 december. Klompenfabriek ingezet op ƒ 552.--

14-12-1935

Matrassenfabriek Geka opgericht. Geka vraagt een hinderwetvergunning voor het oprichten
van een divan en matrassenfabriek aan de Westerkerkstraat.

01-04-1939

Staking - van zeer kort duur - bij de Aluminiumfabriek.

03-05-1939
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28. KALKOVENS / SCHELPVERWERKING.
Schelpkalkbranderij. Te koop aangeboden, ten noorden van de straatweg en ten
zuiden van het Opgaande de branderij van Jan Zwiers Jzn.

13-01-1872

Leshuis?? Kalkovens. Lesbak (smid) koelbak (bouwkunde) bak om kalk in te blussen.
Calciumoxyde doen overgaan in calciumhydroxyde d.m.v. water. Bouwmeester:
N.Zijk in ‘t Gat.
Kalkbranderij, eigenaar Westerdijk. (adv.)

15-03-1884

Kalkovens op Noord, (advertentie)

29-01-1885

Adv. Uit voorraad leverbaar bij de kalkbranderij een partij schuim, geschikt voor
landbouwkalk. J. Westerdijk.

04-10-1902

Bij inzet te veilen 2 kalkovens met lesch-huis en bijgelegen woning en grond aan het
vaarwater Krakeel.

18-01-1919

Vergunning verleend aan W.J. Nijhuis en H. Batten uit Coevorden tot oprichting van een
kalkbranderij aan het Krakeelse Opgaande.

02-04-1919

Gritmalerij, gritfabriek Candia. Ter inzage ligt het verzoek van H. Batten te Coevorden
om vergunning tot het oprichten van een malerij voor het vervaardigen van kippengrit van
schelpen, nabij de kalkoven.

26-10-1932

Alhier is opgericht een elektrische gritmalerij (Gritfabriek Candia) voor rekening van
H. Bat ten bij de kalkbranderij.

05-11-1932

Gebr. Scholing te Hollandscheveld vragen vergunning om een kalkbranderij op te richten
aan de Wolfsbosstraat naast de woning van A. Smeman.

13-09-1933

B. en W. besluiten een vergunning te weigeren aan de Gebr. Scholing voor het oprichten
van een kalkbranderij.

21-10-1933
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29. KANTONGERECHT.
Het gemeentebestuur van Oosterhesselen wil behoren tot het kanton Hoogeveen
en niet tot het kanton Emmen zoals door de regering is voorgesteld.

12-04-1876

Benoeming bij het kantongerecht te Hoogeveen tot rechter Mr. Folkkersma te Raalte.
Tot griffier werd benoemd Mr. A.J. Carsten.

05-05-1877

De kantonnale gevangenis alhier is opgeheven. De veroordeelden worden nu naar Assen
of Meppel gezonden. Het betreft een voorlopige maatregel.

20-11-1878

Kantonrechter Folkersma te Hoogeveen is benoemd tot rechter te Groningen.

12-04-1890

H. Smeenge is benoemd tot kantonrechter te Hoogeveen. Verslag van de installatie.

31-05-1890
11-06-1890

Op 24-04-1897 werd aan de heer D. vande Hush op verzoek eervol ontslag verleend
als plaatsvervangend kantonrechter alhier.Mr. J. Tonckens werd in zijn plaats benoemd.

28-04-1897

Verhuur van lokalen voor het Kantongerecht in het gemeentehuis van Hoogeveen.

21-01-1899
11-02-1899

Verhuur van lokalen in het gemeentehuis ten behoeve der zittingen van het kantongerecht.

29-04-1899

Afbraak, te koop huis met schuur enz. t.b.v. het nieuw te bouwen kantongerecht.

10-03-1900

Voorstel van de minister tot opheffing van het kantongerecht te Hoogeveen.

16-02-1924

Na de opheffing van het kantongerecht in Hoogeveen wordt Hoogeveen-Ruinen en
Zuidwolde bij Meppel gevoegd.

23-02-1924

Aan Mr. J. Wessels Boer wordt op zijn verzoek m.i.v. l september 1925 eervol ontslag
verleend als kantonrechter van Hoogeveen.

11-07-1925
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30. KERKELIJK LEVEN.
Israëlische gemeente. Feestrede door M. Koekoek, voorganger.

06-04-1872

Israëlisch armbestuur.

02-01-1875

Zitplaatsen in de Ned. Hervormde Kerk worden herverhuurd in verband met
"wegens wanbetaling".

20-05-1876

Een vergadering van moderne predikanten in de noordelijke provincies.

10-06-1876

Zendingsfeest Assen. Voor het zendingsfeest kwamen 6000 a 7000 personen naar Assen.
De plensregens bedierven menig keurig toilet enz.(!)

17-06-1876

Vergadering over de besluiten der synode van de Ned . Protestantenbond ter zake
de aanneming van nieuwe lidmaten, (adv.)

08-11-1876

2e openbare vergadering van de Protestantenbond met een landbouwlezing
van de heer Bakker.

22-11-1876

Lezing Dr. Hugenholtz. Uittreding uit N.H. kerk van de Protestantenbond enz.
Bijgewoond door ± 200 personen, (veel vrouwen).

18-10-1879

In de Herv.Kerk vindt een herverhuring plaats van de vaste zitplaatsen i.v.m.
wanbetaling. Verschillende namen worden genoemd. Tevens wordt weer
verhuurd "de mooie stoel no, 57".

06-04-1878

Predikantsvakature te Nieuw-Amsterdam, een twaalftal .

26-03-1879

Ds . Leenmans heeft het beroep naar Zetten aangenomen.

02-06-1897

Ds. Boss neemt afscheid van zijn gemeente.(Ned. Herv. Kerk).

20-10-1897

Ds. van Heyningen zal zijn ambt aanvaarden.

20-10-1897

Ds. Klaver alhier neemt beroep aan naar Oude Wetering.

20-02-1907

Verkiezing kiescollege N.H. Kerk, Van liberale 18-10-1879 zijde worden geen
kandidaten meer voorgesteld. Israëlitisch armbestuur. Voorzitter K. Spanjaard,
sekretaris M. Koekoek.

21-02-1880

Algemeen Israëlitisch Verbond, bestuur van het plaatselijk comité Hoogeveen:
I.S. Kolthof-voorzitter, J.B. Levie-penningmeester, M. Koekoek-lid-sekretaris.

08-06-1881

Verhuring van zitplaatsen in de Herv. Kerk. De kerkvoogden van de Ned.Herv.
Kerk gaan zitplaatsen herverhuren, zulks wegens wanbetaling van enkele
huurders o.a. Oostindien, Volk, Kleine en Bodde.

26-07-1884

Inwijding van nieuwe synagoge in Dedemsvaart met de voorzanger M. Koekoek
van Hoogeveen.

18-09-1886

Op 70-jarige leeftijd overleed Simon Philip Wijnberg, bode bij de Israëlische gemeente.

04-02-1888

Per 1-4-1888 is G.J. Willering 25 jaar koster van de N.H. kerk te Hollandscheveld.

28-03-1888

Arend Strijker is 25 jaar orgeltrapper in de N.H. kerkte Hoogeveen.

02-05-1906
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30. KERKELIJK LEVEN.
60-jarig jubileum van de Synagoge.

12-08-1925

Verhuring van zitplaatsen in N.H. kerk. De kerkvoogden van de Ned.Herv. kerk besluiten
om achterstallige gelden (huur van zitplaatsen) gerechtelijk te innen.

06-06-1888

Ds.Jansen Schoonoven, predikant te Kamerik, wordt beroepen te Hollandscheveld.

07-07-1888

Ds. Jansen bedankt voor het beroep naar Hollandscheveld.

01-08-1888

Mozes Koekoek. 25-jarige echtvereniging van M. Koekoek en L. de Haan.Receptie
in de Israëlitische school.

21-08-1889

Op 1-1-1890 was het 25 jaar geleden dat de heer J.B. Levie zitting nam als lid van
de kerkenraad der Israëlische gemeente te Hoogeveen. Verslag

04-01-1890

Op 15 augustus zal het 25 jaar geleden zijn dat de synagoge aan de Israëlische
gemeente werd overgedragen. Dit was in 1865.

05-07-1890

Verkoop van petroleumlampen die in het kerkgebouw van de Ned. Herv. kerk in gebruik
zijn geweest.

26-12-1891

De ingebruikneming van de Remonstrantse kerk.

17-01-1894

Kerkdienst ging niet door. Kerkdienst op een avond, door een orthodoxe predikant,
welke niet door ging.

20-11-1895

Architekt Carmiggelt besteedt het bouwen aan van een woning ten behoeve van de
Israëlische gemeente te Hoogeveen.

27-03-1897

Het bouwen van bovenstaande woning is gegund.

10-04-1897

De pogingen van het bestuur van de Remonstrantse Kerk voor een nieuw orgel zijn geslaagd.

03-04-1897

Aanbesteding van herstellingswerk aan de toren van de Herv. Kerk te Hollandscheveld
door de architekt J. Carmiggelt.

12-06-1897

Ds. van Heyningen te Huizen neemt het beroep van De Ned. Herv. kerk alhier aan.

07-07-1897

In de Remonstrantse kerk wordt een nieuw orgel geplaatst, op 10 oktober wordt dit in
gebruik genomen.

02-10-1897

Het nieuwe orgel van de Remonstrantse kerk werd ingewijd door Ds. Sten feit Kroese.
Het werd geleverd door Proper te Kampen.

13-10-1897

Tot Trommelslager werd benoemd Jacob Leyssenaar.

11-01-1899

J.B. Levie neemt afscheid als voorzitter van de belangen der Israëlitische" gemeente.

16-12-1899

Voorgander bij de Israëlitische gemeente is wordt B. de Lange.

14-03-1900

Opening nieuw kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Gemeente.

26-09-1900

Organist gevraagd te Hollandscheveld, salaris ƒ 80.— per jaar.

05-10-1904
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30. KERKELIJK LEVEN.
Kerkvoogden van de Ned. Herv. kerk te Hollandscheveld benoemen K.L. Bakker Gz.
tot organist.

02-03-1907

H. Pol wordt benoemd tot koster van de N.H. kerk te Hollandscheveld in plaats van A. Mol,
die als zodanig bedankte.

02-12-1914

Verslag van en inrichting van Klooster Hoogeveen.

10-06-1905

De Israëlische kerk verlicht door acetyleengas.

23-08-1905

Bijeenkomst van het Leger des Heils op het landgoed Dalwijk.

16-05-1906

Aansluiting van de Geref.Hoofdstraatkerk op acetyleengas.

21-06-1906

Centrale verwarming in de Ned. Herv. kerk in Hoogeveen gaat een feit worden.
Toestemming gevraagd voor een lening van ƒ 12.000.--

24-09-1921

Benoemd tot pastoor, pater A. Breek, prior van het Carmelietenklooster.

21-11-1906

Ds. Batelaar wordt beroepen bij de Ned. Herv. kerk te Hoogeveen.

20-02-1907

Ds. Batelaar te Woerden neemt beroep aan naar Ned. Herv. kerk, alhier.

02-03-1907

Ds. Klaver neemt afscheid van de Remonstrantse Gemeente.

13-04-1907

Ds. Batelaar werd op 14-5-1907 bevestigd in de Ned. Herv. kerk door zijn ambtsgenoot
Ds. Buiskool.

15-05-1907

Ds. Zijlstra te Driessum neemt het beroep naar de Geref. kerk alhier, aan.

01-06-1907

De haan die onlangs van de Geref. kerk waaide, werd herplaatst door een werkman
uit Amsterdam.

06-04-1907

Aanstaande zondag 21-5-1907 zal ter plaatse een Apostolische kerk worden gesticht.

15-05-1907

De Apostolische gemeente werd ter plaatse in zaal Brunsting gevestigd.
Er werden 36 leden verzegeld of bevestigd.

22-05-1907

De voormalige Westerkerk wordt op afbraak verkocht op verzoek van de Geref. kerk.

14-12-1907

Te koop aangeboden de voormalige Westerkerk met grond en de daarbij staande woning.

04-01-1908

Een artikel "Van vroeger dagen" over de Hoogeveensche Trommelslager.

13-03-1909

Afbreken en bouwen synagoge.In artikel""Van vroeger dagen". Tijd: 17-2-1865

10-04-1909

"Van vroeger dagen".op 18 augustus 1865 werd de synagoge ingewijd.

01-05-1909

Het bouwen van een pastorie voor de Ned. Herv. kerk in Hoogeveen is onderhands
aanbesteed aan E. van Dorsten voor ƒ 12.432.—

09-06-1909

Het nieuwe Hervormde Evangelisatiegebouw Langerak is in gebruik genomen.

03-11-1909
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30. KERKELIJK LEVEN.
Jubilea bij fa. S.Ph.Wijnberg en zn. 25 jaar Abr. Wijnberg als rabbinaal aangesteld
opzichter bij Paasbroodbakkerij en gedurende 30 jaar de heer B.M. van Zuiden.

07-02-1912

De collator van de Ned. Herv. Kerk alhier, Jhr. van Holthe tot Echten, beroept
ds. v.d. Snoek uit Vlaardingen.

12-08-1914

Collator Jhr. van Holthe tot Echten heeft ds. Olantinga te Rouveen aangewezen in
de vakature ds. Buiskool.

26-09-1914

Ds. Fokkens neemt het beroep aan naar de Geref. Kerk in Hollandscheveld.

26-08-1922

Ds. van Ameide van Dinteloord neemt beroep aan naar de Ned. Herv. kerk, alhier.

11-06-1927

Kerkeraad als scheidsrechter. Ruiling van koeien te Noordscheschut tussen twee inwoners.
De zaak wordt behandeld door de kerkeraad. (Het stuk is geschreven in dialekt).

19-12-1914

Begrafenis van Pater Casimirus de Boer van de orde van O.L. Vrouw van de berg Carmel
op het kerkhof in de kloostertuin.

23-01-1915

Uiteenlopende beroepen. Door het kerkbestuur der Israëlitische gemeente is tot hulpzanger
en beestensnijder benoemd de heer J. Elburg i,p,v. de heer Wolf.

09-06-1915

Inwijding van de Ned. Herv. kerk te Hollandscheveld Zuid-Oost of te wel Elim.

03-10-1917

Voor het eerst nemen vrouwen deel aan de verkiezingen.

24-12-1923

7 mei bestond het Carmelietenklooster 25 jaar. Dit feit werd feestelijk herdacht.

14-05-1930

Een kerkdienst van de Geref. Kerk werd per radio uitgezonden door bemiddeling
van de telefoonaansluiting van de Hoogeveensche Courant.

30-07-1930

Pen tekening van Geref. kerk, oude pastorie en kosterij voor de brand 1874.

14-11-1931

Het gebouw van de Pinkstergemeente te Elim, dat in aanbouw was, is door de storm
ingewaaid. De herbouw is weer hervat.

06-01-1932

Het korps van Het Leger des Heils in door commandant Bouwe Vlas ingezegend.
45 heilssoldaten werden ingezegend.

13-04-1932

Door kolonel Stankuweit is zaterdag het korps Hoogeveen van het Leger des Heils
officieel geïnstalleerd.

03-08-1932

Aanbesteding van de kerk aan de Bentinckslaan op dinsdag 4-10-1932. D. van Dijk,
bouwkundig Ir. E. Kuiper bouwkundig ing.

24-09-1932

Zie ook foto en uitslag van de aanbesteding van de kerk aan de Bentinckslaan.

05-10-1932

Kreativiteit. Bakker Eikelboom heeft de nieuwe Geref. kerk van suikerwerk in de etalage.
Volgens foto 24 september. De etalage is 's avonds verlicht.

29-10-1932

Opening van het Evangelisatiegebouw te Siberië. (verslag).

29-10-1932

Inwijding van het nieuwe orgel in de Ned. Herv. kerk te Elim. (verslag)

05-11-1932
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30. KERKELIJK LEVEN.
1e steenleggingvan de Geref. Kerk aan de Bentinckslaan door de voorzitter van de
bouwcommissie Ds. J. Meyer.

04-01-1933

In blad van 7 januari staat het verslag van de 1e steenlegging van de Bentinckslaankerk.

07- 01-1933

H. Leyssenaar bedankt voor het ambt van trommelslager voor de Ned. Herv.kerk. Tot zijn
opvolger werd benoemd G. Strijker Rzn. Verder nog een relaas over het gebruik van de
trommel.

01-04-1933

Besloten is de rondgang van de Trommelslager op zondagmorgen af te schaffen, zieken
en ouden van dagen stellen het niet op prijs zo vroeg gewekt te worden.

17-07-1937

Een stuk over de Hoogeveensche Tromraelslager. "Uit de oalde döze".

29-03-1939

Ds. J. Kooiman is 25 jaar predikant bij de Ned. Herv. kerk te Hollandscheveld.

06-05-1933

De nieuwe Geref. kerk aan de Bentinckslaan wordt op 18 juli in gebruik genomen.
In de krant zijn twee foto's van de kerk geplaatst.

08-07-1933

Verslag van de in gebruikneming van de Geref. Kerk aan de Bentinckslaan.

22-07-1933

Trommelslager. Een Engelsman over de Hoogeveensche trom. (In het Engels).

29-07-1933

Vertaling van een artikel uit een Engelse krant over de Hoogeveensche Trommelslager.

04-10-1933

Oudejaarsavond is voor het eerst van de kerktoren te Hollandscheveld door 4
bazuinblazers het oudejaarsavondlied gespeeld: "Uren, dagen, maanden jaren".
Na afloop werden er oliebollen gegeten bij mevr.Kooiman.

05-01-1935

Aanbesteding tot het bouwen van een verenigingsgebouw voor de Hersteld
Apostolische Gemeente, waar in een zaal komt, die groot genoeg is voor 250
zitplaatsen aan de Schutstraat.

09-02-1935

Opening van het wijkgebouw der Ned. Herv. Kerk te Noord, (verslag).

09-11-1935

Verkoop van het kerkgebouw aan de Westerkerkstraat.

05-12-1936

De doleantie te Hoogeveen. 1887-1937

26-06-1937
30-06-1937

Restauratie van de kerk te Beilen. Kerk en toren dateren uit de Middeleeuwen en
worden voor het eerst genoemd in 1138. De geschiedenis van de kerk.

03-07-1937

Overlijden van Ds. Kooiman, In memoriam.

02-03-1938

Diverse advertenties van organisaties en verenigingen i.v.m. overlijden van Ds. Kooiman.

02- 03-1938

Verslag van de begrafenis van Ds. Kooiman.

05-03-1938

Er is een voorlopige commissie benoemd tot stichting van een Geref. kerk te Elim.

14-12-1938

Bouw Herv. pastorie Hollandscheveld. Inschrijving voor de bouw van de pastorie bij de
Herv.Kerk. Laagste inschrijver R. Blokzijl voor ƒ 6.555.--

1939
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31. KLEDING / MANUFAKTUREN.
J.B. Levie heft zijn manufakturenzaak op.

10-04-1897

Aanbesteding van het amoveren en herbouwen van een woon en winkelpand voor de
heer S. van Zuiden Hzn. Architekt J. Carmiggelt.

21-04-1897

Prijzen kleding en textiel. 23-4-1904, 22-10-1904, 12-11-1904, 28-5-1911,
26-7-1911, 6-1-1923, 22-9-1923 (zie lijst) en

28-11-1923

Confektiemagazijn. Aanbesteding zuidwesthoek Grote Kerkstraat t.v.v. R. Sterken.

29-12-1906

Magazijn van R. Sterken, filiaal van Peek en Kloppenburg bij de Noordsche brug wordt
geopend. Aannemer Schultink en architekt J. Carmiggelt.

31-07-1907

S. Rozeman vestigt zich als kleermaker ten huize van G. Raak, wachtlokaal D.S.M.

13-03-1907

Vertimmering van de winkel van S. van Zuiden in "De Zilvervloot".

06-07-1907

S. van Zuiden is tevens debitant van de Ned. Staatsloterij.

06-07-1907

Opruiming bij kledingmagazijn Trompetter:
Heren en jongeherenkostuums vanaf ƒ 4.50
mansbroeken, ijzersterk
ƒ 1.25
kinderpakjes
ƒ 0.90

22-07-1911

De gezusters Meek vestigen zich als costuumnaaisters aan Het Haagje A 412.

05-05-1914

Gevestigd aan Het Haagje het atelier van T. Kamphuis. Dames en kinderkleding.

09-05-1914

G. Pastoor opent een nieuwe winkel aan de Schutstreek in hoeden, petten, parapluies e.d.

04-05-1907

Zaterdag 25 oktober opening van de geheel verbouwde winkel van De Zon.

1930

J. Koenders opent te Noordscheschut een zaak in dames en kinderkleding.
(bij de brug van Anninga).

04-02-1933
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32. KORREMORRE.
Te koop 4 woningen genaamd "Het Kasteel" met tuinen, gelegen in de Korremorre

03-02-1883

Besluit van B. en W. om een brugje te bouwen en te onderhouden bij de Korremorre.
Aanbesteding: stremming van het vroegere vonder.

18-11-1899

Verkoop van een huis waarin 4 woningen met achtergelegen tuin zijn, in de Korremorre,
Zuidkant kanaal.

19-01-1901

Korremorre.

03-10-1908

Te veilen 4 huizen met schuur ten verzoeke van K. Jager Tzn. te Giethoorn.

01-11-1919
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33. KRUIDENIER.
Prijzen kruideniers en aanverwante artikelen.
10-1-1885, 13-4-1907, 15-4-1885, 2-3-1904, 30-4-1904, 4-5-1904, 3-9-1904,
30-11-1904, 2-3-1907, 28-10-1911, 23-12-1911, 2-5-1917, 10-10-1917,
30-1-1929, 4-4-1923, 23-3-1929 en

02-02-1929

E. Kreulen opent een nieuwe winkel, kruideniersaffaire en sigaren bij de grote Kerk A.

01-05-1897

Gedwongen winkelnering. Een artikel van de Algemene Binnenschippersbond.

18-01-1899

A. Maatjes vestigt zich als kruidenier aan Het Haagje.

22-05-1897

H.W. Damming Jzn. opent een kruidenierswinkel e.d. aan Het Haagje, naast de Geref. school. 17-04-1907
Bespreking bij G. Raak te Hollandscheveld hoemen aan goedkopere levensmiddelen kan
komen i.v.m. slechte tijd. (bakker en winkeliers geen toegang) .

10-06-1922

Foto van het pand Hoofdstraat 224. De winkel van E. de Boer.

07-01-1933
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34. KWEKERIJEN.
Oprichting kwekerij en handel van bloemen, planten, heesters, vruchtbomen enz.
door Marinus Rahder en Hendrikus Post onder de naam "De Lelie".

03-11-1880

Bruikleen van stukje grond (driehoek) bij eerste bocht in de straatweg naar Pesse
aan firma Rahder en Post.

20-11-1880

Fraaiste inzending rozen van fa. Rahder en Post.

08-08-1883

Rahder en Post bieden heesters en bomen e.d. te koop aan.

09-02-1884

Kwekerij "De Lelie". Rahder en Post te Hoogeveen. (adv.)

09-04-1881
12-01-1885

Rozenkwekerij Gratema. Herman Gijsbert Gratema en Koenraad Walter Gratema,
rozenkwekers, richten een vennootschap op onderde naam Fa. Gebr. Gratema en Co.

20-10-1887

Rozenkwekerij Gebr. Gratema bestaat op 15 oktober 25 jaar.

15-10-1913

Hoogeveensche Rozenkwekerij Gebr. Gratema en Co.

11-05-1901

Aan rozenkwekerij Gratema is vergunning verleend tot het voeren van het wapen van
H.M. de koningin.

07-09-1901

Plannen van het gemeentebestuur om op gronden aan het Griendtsveenkanaal een
proeftuin aan te leggen. B. en W. vragen een krediet van ƒ 8.000.en ƒ 200.— jaarlijkse subsidie.

17-07-1926

Officiële opening van de proeftuin alhier.

25-06-1927

Een halve eeuw rozenkwekers. Koninklijke rozen kwekerij bestaat
op 17 september 50. Verslag.

07-09-1938
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35. LAND EN TUINBOUW.
Programma van vee tentoonstelling.

20-07-1872

Het landbouwfeest van het Genootschap tot bevordering van de landbouw in Drenthe.

19-08-1876

Landbouwfeest met een diner en met een overvloed van smakelijke spijzen, goede wijn
en beleefde bediening.

19-08-1876

Verslag van het Landbouwfeest.

19-08-1876

Landbouwmachines. Demonstratie van maaimachines, hooischudders en hooiharken.

03-07-1875
07-07-1875

De nieuwe wijze van ontginning van afgeveende gronden.

19-01-1876

De nieuwe wijze van ontginning van afgeveende gronden. De Veendam cultuur te
Fuchtelhoese in Oldenburg.

22-01-1876

Bebouwing van Drentsche heidevelden. Het hoofdbestuur van het Genootschap tot
bevordering van de landbouw in Drenthe heeft van dhr. L. Oldenhuis Tonckens in
Stadskanaal een betoog, ontvangen om tot bebouwing der Drentsche heidevelden te geraken. 02-08-1876
Stier staat ter dekking. Het bestuur der dorpsvereniging maakt aande leden bekend dat de
aangekochte stier ter dekking staat in het Armwerkhuis alhier. Joh. Wessels-Boer (voorzitter)
L.W. Ebbinge (burgemeester) secr.

06-03-1878

De burgemeester van Hoogeveen dringt aan op waakzaamheid m.b.t. de coloradokever.
Indien deze insekten worden gevonden dienen deze te worden bezorgd ter sekretarie.

06-04-1878

Adv. Boekweitland te huur, gelegen opde oostkant van het nieuwe kanaal achter het
Rechtuit op de 22e plaatswijke. .

27-09-1879

Straatvuilnis. Amsterdams straatvuil.
Straatvuilnis. Meppeler straatvuil.

12-03-1881
21-10-1882

Ter verbetering van de lichte gronden blijkt klei te worden aangevoerd van de
"Zwolsche-Diep-klei-commissie”. De klei kost alleen maar de vracht.

16-02-1884

Een zekere heer Marlet, onderwijzer,houdt op verzoek van de vereniging
"Noord en Omstreken" in zaal D. ten Heuvel bij het Noordscheschut, een lezing
over de teelt van groenten, (zie verder betr.art. en volgend nummer).

05-03-1884

Boekweit, op stam staande wordt aangeboden. M. Rahder 4 ha, Cremers Eindhoven 7 ha.

06-09-1884

Verhuur van 200 akker boekweitland aan der Geesserraai (akker is ± 8 are??).76
akker boekweitveen in het Dalerveen.

11-10-1884

Verhuur van ± 55 akker boekweitland (l akker is ongeveer 8? are) in het Lotterveld.

15-10-1884

Verhuur van 76 akker boekweitveen in de soldaten-hulen,(Dalerveen?). Verhuur van
ongeveer 100 akker boekweitland te Alteveer aan de Roelof Harmswijk. Verhuur
van ± 50 akker te Hollandsche-veld achter het huis van de wed. Kamperman.
Verhuur van 150 akker boekweitland gelegen in het Dalerveld.(slag om Witsenborg).

18-10-1884
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Verhuur van 75 akker boekweitland in het Zwinderscheveld en 75 akker op de
e
veenplaats aan de 4 wijk. Idem 90 akker aan de Brandlichtswijk. Idem 130 akker in
de Slagen te Kerkenveld.

08-11-1884

Verhuur van 120 akker boekweitland in Kerkenveld.

15-11-1884

Verhuur van 200 akker boekweitland onder Wijster, Idem in de Marke van Eursinge 172 akker,
Idem aan de Middenraai 96 akker.
22-11-1884
Bescherming van roofdieren en roofvogels. Pleidooi om deze dieren en vogels te
beschermen, zulks om aan de muizenplaag een halt toe te roepen.

10-12-1884

In een week komen per spoor 1800 grasmaaiers uit Duitsland in Leeuwarden aan.

17-06-1885

Beerstof. (mest). Amsterdamse beerstof te leveren in fusten.

10-10-1885

In een advertentie wordt 6 vim rogge te koop aangeboden.

11-08-1888

Een notaris dringt aan op de huurpenningen van boekweitland te voldoen. Indien men
daaraan niet voldoet zullen hun namen worden bekendgemaakt in de krant.

18-08-1888

Verslag van een voorlichting over boterbereiding.

11-01-1890

Scheper gevraagd door Koert Sok, Middenraai.

10-03-1894

Lezing over de fabrieksmatige boter bereiding.

23-01-1895

Landbouwlezingen. Alle belangstellenden doch in het bijzonder vrouwen en meisjes
worden dringend tot bijwoning uitgenodigd.

19-01-1895

Wedstrijd van Trieurs landbouwmachine voor het schonen van graan.

03-04-1895

Mond- en klauwzeer. Waarschuwing aan veehouders.

07-11-1896
11-11-1896

Bepalingen tegen schapenschurft,K.B. 27 maart 1888. Aandachtvestiging door B. en W.
van Hoogeveen.

20-06-1896

Mond en klauwzeer. Een behandeling wordt omschreven m.b.t. genezing van deze veeziekte.

21-07-1897

Kneip ' s waterkuur. Een boer in Friesland past zogenaamde Kneip!s waterkuur toe
op 14 melkkoeien die leden aan Mond en klauwzeer. De ziekte brak uit op 12 juli.
Op 26 juli waren alle koeien weer beter.

04-08-1897

Op 4 mei 1899 zijn de eekschillers in Hoogeveen gearriveerd.

06-05-1899

Vergadering voor een op te richten veefonds.

20-12-1899

Uitgave van het weekblad "De Landbouwgids". Bijblad van de Hoogeveensche Courant.

01-01-1900

Een verslag van het bezoek aan de ontginningen van fa. Dieters, Robertus. Wolters en
Nanninga met versierde schuit te Nieuweroord en Kerkenveld.

07-07-1900
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Schaapherder gevraagd aan het kanaal te •Nieuweroord.

09-02-1901

Schaapherder gevraagd te Schotterhuizen. (Zuidwolde).

21-09-1901

Aangekomen een stoomdorsmachine voor fa. Dieters, Robertus Wolters en Nanninga.

17-09-1902

Eekschillers te Hollandscheveld. Jeugdige krachten worden gebruikt bij het werk.
Verlof wordt geweigerd of ingetrokken.

12-06-1907

Landbouwfeesten op 21 en 22 augustus te Hoogeveen.

17-08-1907

Een stoere kip. Te Nieweroord kwam een kip onder de tram waabij het beest een stuk
van de vleugel verloor. Het dier ging echter door met het leggen van eieren,
aldus een artikel in de krant.

17-08-1907

Heden is hier de ploeg ossen van de wed. Slede-weg gekomen om het land van J. Jonkman
te Alteveer om te ploegen.

28-10-1908
04-11-1908
11-11-1908

Schaapherder gevraagd voor een kudde van ca. 250 schapen te Nieuweroord.

23-11-1910

A. v.d. Wal is aangesteld als vertegenwoordiger van fa. T. Bosgra te Bergum.
Deze handelt in vruchtbomen, bosgewassen en zaden.

13-09-1911

Keuterij in 1813. Opsomming van de inrichting en gereedschappen.

15-10-1913
25-10-1913

Boekweitcultuur is een verdwijnende cultuur, zowel ven- als zandboetweit.

08-11-1913

"Landbouw in Drenthe" voorheen en thans. Omschrijving hoe land wordt
bemest met scheeren.

18-04-1914

De landbouw in Drenthe voorheen en thans. Een haardpraatje van een 83-jarige als
inleiding. (In dialekt).

02-05-1914

Advertentie. Hendrik Fidom in de Poepershoek houdt een mooie slichtkopte springbok.
Dekgeld 15 cent

14-10-1914

Advertentie.Schaapsherder gevraagd bij L. Lüchies en R. Kreeft, Langerak.

16-03-1918

De goede herder. Schaapherder Slomp te Nieuw Balinge vindt een alleenstaand schaap
op de heide.

23-03-1918

Advertentie. Wegens afschaffing ten verzoeke van H.K. Drenth te koop 9 stuks hoornvee.
Het vee is aanwezig in een schuur achter D.J. Rijnvis aan het Leemdijkle.

31-12-1921

Interessante mededeling over de Witteveense geiten (Mr. Smeenge) en een gedicht
daarover van Clinge Doornbos.

08-01-1927

De gemeente Hoogeveen biedt 8 landarbeiders plaatsjes te koop aan.
Gelegen aan de Mr. Pieterswijk ter grootte van ± 1½ ha.

14-01-1922
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Uit advertentie blijkt dat te Noordscheschut een hoenderpark "Nieuw Leven" is gevestigd.

15-07-1922

Artikeltje dat de graslanden,' vooral de lagere gronden, weer versierd zijn met crocussen.
De jeugd trekt er op uit om ze uit te steken en over te planten in tuinen.

19-03-1927

Landbouw. L.D. Semmelink eerste pionier te Nieuwlande. Korte beschrijving van zijn
Belevenissen 25 jaar geleden.

25-10-1930

Verhuur van boerderij van wijlen B. Eleveld met 7 ha. groenland in de kom van de
gemeente voor 3 jaar.

13-02-1932

Jan Danes, agent voor de fa. Wind in Coevorden in Land bouwwerktuigen.

04-07-1932
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36. LANDGOEDEREN.
Buitenverblijf "Blokland". Bij palmslag verkopen. Verkoper J.C. Rahder Jr. (adv.)

04-02-1871

Buitenverblijf "Ettenheim" te koop aangeboden, (adv.) .

23-09-1871

Buitenverblijf "Valkenheim". Verkoop
arbeiderswoningen.

12-04-1873

van het buitenverblijf met kwekerijen, veen en

Huize Nieuwhoorn. Met november of eerder te huur voor ƒ 500.--

19-08-1876

Valkenheim. Dekopers zijn Scheltens en Crèmer, Eindhoven.
Dit zijn ook de kopers van Nieuwhoorn ,
Nieuwhoorn. De kopers zijn Scheltens en Cremers te Eindhoven.
Dit zijn ook de kopers van Valkenheim.

20-11-1880

Nieuwhoorn buitenverblijf. Gelegen te Hoogeveen op de Schutstreek aan de Hoogeveense
Vaart aan de straatweg naar Meppel. Bewoners Jhr.Rengers Hora Siccema.

13-05-1885

Nieuwhoorn wordt geveild op

09-03-1887

Huize Niewhoorn te koop aangeboden.

04-07-1885

Perceel hakbos "De Uitvlucht", gelegen op het Krakeel.

23-10-1886

Paaschweide. Muziekuitvoering op de Paaschweide achter hotel Luinge.

28-03-1888

Huize Veen en Dal. Nieuwstijding bij de luxe veehouder H. Rahder op den Huize Veen en Dal. 25-05-1889
J.B. Admiraal, g.g. verhuren groenland gelegen aan Het Krakeelsche Opgaande,
Genaamd de Poepenhemel.

08-04-1891

Nieuwhoorn. Woningen te huur, vroeger Nieuwhoorn, staande op Schutstreek
bij de Noordsche Brug. (adv.)

01-01-1896

Aankoop van de gronden van de Schutstreek tot de spoordijk, liggende tussen het
voormalig landgoed Nieuwhoorn en de touwbaan van Raalte, door van der Griendt.

21-01-1899

Verkoop van hout op 9 februari 1900 op het landgoed Kremboong, t.v..v
Mr. F 's Jacob 200 perc. lariksdennen.

31-01-1900

Bouwland te koop, gebruikt als kwekerij gelegen in het z.g. "Priesbosch" ten N. van het
Noordse Opgaande.

29-12-1900

Landgoed Kremboong. Ten verzoeke van Mr. S. Jacob te Rotterdam te koop gekapte
grove dennen.

08-03-1902

Adv. Te koop topgras gelegen in de zogenaamde Poepenhemel op Krakeel t. v. v.
Jan Berkenbosch Rzn.

25-06-1902

Veenlust opgericht. Koninklijke bewillige besluit 14-7-1902 opgericht N. V. tot exploitatie
van gronden "Veenlust". J.H. v. d. Tuuk (not.)

16-08-1902

Waar is de "Poepenhemel” op het Krakeel ? waar.

02-07-1904
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Plan de Weide. Geert z.v. W. Stapel en M. Sta-pel-Zantinge . Drilleveld gem. Zuidwolde.
(Plan de Weide) de Bult. (Adv.)

04-01-1906
10-01-1906

Bosgrond "De Uitvlucht", op Krakeel. Waar???

13-12-1906

Verkoop Dalwijk. Verkoop bij palmslag van het buitenverblijf "Dalwijk" groot 10.51 ha. Ten
verzoeke van H.H.Amshoff op 9-1-1908. Ingezet voor ƒ 13.607.—

28-12-1907

Buitenverblijf Dalwijk te koop met bos en groen percelen. Ten verzoeke van H.H. Amshoff.

04-01-1908
15-01-1908

Timmer, stucadoors en verfwerk in huize Dalwijk. Voor rekening van H. ten Oever.

17-03-1909

Landgoed Dalwijk. Het landgoed van de heren Amshoff is verkocht aan de heer
H. ten Oever te Assen.

26-12-1908

Te koop 2 ha. 40-jarige op stam staande dennen, zware grove soort, bij H. Kersten,
opzichter Landgoed Kremboong. (adv.)

04-12-1912

Eerste planter van dennenbossen. Artikel "Landbouw in Drenthe". Een zekere Van Spal
blijkt bezitter te zijn geweest van landgoed ten zuiden van het Oude Opgaande achter in
Het Haagje. Hij was de Ie man die een begin maakte met het planten van
dennenbossen ± 1800-1810. Zijn buitengoed werd later overgenomen door een zekere Wolf .
Een leuk artikel.

04-04-1914

Park Dwingeland. Aanbieding van kantonrechter Mr. J. Wessels Boer aan de gemeente
een terrein midden in de kom gelegen aan de Bentincksdijk, groot ca.l ha. met daarop
staande woning, het z.g. Dwingeland.

21-07-1928

Verkoop "Den Klunderenberg". Den Klunderenberg, huis en land, verkocht aan
J.A. ten Heuvel en c.c. voor ƒ 17.350.-- van de erven J.B. Bruins Slot Pzn.

02-03-1930

Kremboong is verkocht aan een combinatie(?). Het hout zal worden gekapt.
Ongeveer 60 jaar geleden kocht de heer S. Jacobs de heide, in de loop der jaren is
daaruit het landgoed Kremboong ontstaan.

19-06-1937

77
37. LONEN EN SALARISSEN.
Pensioen predikant ƒ 600.— per jaar, tolk H.D.S. Slood 74.

16-08-1873

Predikantstraktementen Meppel van ƒ 1.200.—tot ƒ 1.500.— per jaar.

04-10-1879

Predikantstraktementen voorstel ƒ 1.400.— en vrij wonen.

11-07-1917

Predikantstraktementen N.H. kerk ± ƒ 1.300.— per jaar.

15-08-1917

Lonen. 13-9-1873, 25-6-1904, ,4-5-1904, 10-8-1904, 12-7-1917, 6-8-1917, 28-10-1922,
14-4-1923, 27-7-1923, 28-7-1923, 28-11-1923, 29-12-1923, 6-6-1925, 25-5-1929,
22-3-1930 en

17-04-1929

Vaststellen van jaararbeidslonen te Hollandscheveld.

24-02-1877

Kleermakersloon verhoogd van 60 cent naar 70 cent per dag.

09-01-1878

Salarissen B. en W. en anderen. Door Ged. Staten wordt een salarisverhoging voorgesteld.
Voor B. en W. tot ƒ 1.600.— c.q. ƒ 250. —. Sekretaris tot ƒ 1.400.— en ontvanger
tot ƒ 850.— De gemeenteraad stemt tegen.

26-03-1884

Over de baanvegers en hun beloning.

12-12-1885

Timmerlieden patroonsvereniging verlaagt uurloon van 85 naar 75 cent.

04-11-1922

Klerk ten kantore van de Gemeente-ontvanger te Hoogeveen ƒ 200.— per jaar
of ƒ 4.— per week.

07-07-1917

Salaris handwerkonderwijzeres. 60 cent per wekelijks lesuur (bevoegd) en 40 cent
per wekelijks lesuur (onbevoegd).

15-08-1917

Salarissen gem. Zuidwo1de. Wegwerker ƒ 500.— per jaar, ambtenaar secretarie
ƒ 750. — per jaar, wethouder ƒ 100.— per jaar.

20-10-1917

Jaarwedde voor de burgemeester en de secretaris worden verhoogd tot resp. ƒ 1.600.—
en ƒ 1.400.—

13-11-1897

Sekretarie Hoogeveen vraagt 3e ambtenaar, jaarwedde ƒ 150.-- Het formaat van de
advertentie is aangegeven.

17-09-1904

Het salaris van de ontvanger der gemeente is ƒ 750.-- per jaar. Van de gemeenteopzichter
ƒ 500.-- per jaar.

05-10-1904

Onderwijssalarissen Westerbork Hoofd der School Onderwijzers aanvang 1.050.- p.j.
650.- p.j.
aanvang.
2-4 jr. 1.100.- p-j- Onderwijzers
700.- p.j.
4.6 jr. 1.150.- p.j,
750.- p.j.
6-8 jr. 1.200.- p.j.
825.- p.j.
meer dan
10 jr. 1.300.- p.j.
975.- p.j.
lokaalschoonmakers 25.-p.j.

jan.1917

Het salaris voor een ambtenaar ter sekretarie in Oosterhesselen is ƒ 600.-- p.j.

05-05-1917
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Chef de bureau in Hoogeveen, distributiedienst
ƒ 80.-- per maand. Gem, Dalen een volontair
ƒ 280.— per jaar. Melk 11 cent per liter.

09-05-1917

Voorstel om het salaris der kamerleden met 20% te verlagen.

19-09-1923

D.A. Masselink werd benoemd tot Ie klerk ter sekretarie. Zijn salaris was ƒ 200.— per jaar.

10-07-1929

Uurloon van een timmerman 48 cent.

23-09-1936

Loon voor arbeid op het land. Zeer uitvoerig!!!

30-12-1936
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38. MARKTWEZEN.
Jaarmarkt Hoogeveen met aanvoer en prijzen.

22-04-1876

Diskussie in de raad over de veemarkt: De diskussie ging o.a. over verplaatsing van de
marktdagen en aanvoer en konkurentie van andere markten.

15-10-1881

Ingezonden stuk over de veemarkt te Hoogeveen.

26-10-1881

Verbetering van de veemarkt in Hoogeveen, Oostzijde van de Hoofdstraat.

14-04-1883
23- 5-1883

en verdere nummers.
Schapenmarkt op de Kerksteeg te Hoogeveen.(adv.)

06-04-1889

Voorstel tot verplaatsing van de veemarkt naar de Grote Kerkstraat Noordzijde,
vanaf het huis van Boersma tot voorbij de school.

17-01-1894

Inwoners van Alteveer richten een adres aan de raad om de schapen en varkensmarkt
van de Grote Kerkstraat en de Brink te verplaatsen naar Slood.

17-02-1897

Verzoek aan de gemeenteraad om de varkensmarkt
te verplaatsen naar Slood.

19-05-1906

Bezwaren tegen de verplaatsing van de varkensmarkt.

02-06-1906

Overeenkomstig het advies van de Kamer van Koophandel werd besloten gunstig te
beschikken op een adres der Handelsvereniging en werd besloten op dinsdag een eier,
pluimvee en vruchtenmarkt enz. in te stellen op de hoek Streek-Haagje. Aan B. en W.
werd overgelaten het marktterrein in de richten en de desbetreffende verordening te wijzigen.

08-06-1912

Plan in de gemeenteraad voor overkapping van de eiermarkt.

31-08-1912

B. en W. stellen voor om een gemeentelijke visafslag in het leven te roepen..

25-03-1914

M.i.v . 29-05-1914 wordt de heer R. Thijs, conciërge van Irene, benoemd tot visafslager van
deze gemeente en als zodanig beëdigd. Adv.: Visafslag elke dinsdag om 8-| uur op het
terrein van de eiermarkt. Betreft flinke partij verse zeevis

02-05-1914

Verslag van de eerste verkoop van vis aan de visafslag. De vis wordt kennelijk duur betaald.

05-05-1914

e

1 afslag van vis werd ook hier duur betaald, terwijl er niet voldoende vis aanwezig was.

13-06-1914

Dinsdag 8 ½ uur verse zeevis aan de gemeentelijke visafslag.

23-01-1915

(adv.)

De Brink wordt geheel bestemd voor varkensmarkt. De wagens moeten op de
Stationsweg staan.

20-07-1921

Op dinsdag 19-8-1924 wordt aanbesteedt het bouwen van een overdekte eiermarkt.

09-08-1924

Met de overkapping van de eiermarkt is de aannemer C. Broens te Alteveer begonnen.

20-09-1924
24-09-1924

De eiermarkt is ingericht. 18-10-1924 De eiermarkt is officieel geopend.

28-10-1924
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Architekt van de eiermarkt is J. Carmiggelt, aannemer is Chr. Broens, verfwerk G. Seydel,
ijzerwerk Fictorie en Bodegraven. Zonodig kan het gebouw verlicht worden,
er zijn gaslampen boven de tafels.
Uitbreiding van het bestaande marktterrein in Hoogeveen.

Aanstaande donderdag 31 mei zal de eerste groentemarkt op Het Kruis worden gehouden.
Voorlopig 2x per maand: op maandag en donderdag.

28-10-1924
10-03-1928
17-03-1928

26-05-1928
02-06-1928

Diskussie over de nieuwe markt. (Raadsverslag) .

14-12-1929

Burgemeester en wethouders hebben wegens reorganisatie van de dienst m.i.v. 6 januari
1938 eervol ontheven van de funktie van marktmeester en tijdelijk benoemd G. Moes
aan de Zuiderweg.

08-01-1938

Aanbesteding van de vernieuwing van de kap van de eierhal.

31-08-1938

Verplaatsing van de los en laadplaats bij de veemarkt.

31-08-1938
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39. MILIEU.
Milieuverontreiniging. Het water in de welput bij de school tegenover de Herv .Kerk is
Schadelijk voor het gebruik.

1876

Loodvergiftiging. Er zijn ziekteverschijnselen opgetreden bij bewoners in de nabijheid
van een loodwit fabriek. (Het gevolg van het gebruik van groenten, die een vrij aanzienlijke
hoeveelheid lood bevatten).

13-09-1876

Luchtvervuiling. Artikel over luchtvervuiling in de omgeving van Dresden. Een uitgestrekt
bos wordt met ondergang bedreigd.

31-03-1897

Recept om een veldmuizenplaag te bestrijden d.m.v. een bacil in de bouillonculturen
gekweekt. 68 ha. werd van. muizen gezuiverd. Kosten ƒ 2.— per ha.

24-04-1897

Een goed middel tegen vlooien bij honden is strooisel van kalmoesbladeren of kweek
graswortel, zaagsel van dennen of sparren voldoet ook.

11-08-1897

Lucht van welriekende wikke (Lathyrus odoratus) schijnt vliegen uit de kamer te verdrijven.

18-08-1897

De gezondheidscommissie verzoekt, middels een advertentie, op de hoogte te worden
gebracht van vervuiling van openbaar of ander oppervlaktewater.

08-07-1922

Artikel over vervuiling van bodem en lucht, zulks naar aanleiding van een vraag van de heer
Radijs (Gezondheidscommissie) aan de burgemeester en het antwoord van hem daarop.

19-07-1922

Vergadering van de vereniging "Noord en Omstreken11. Er wordt o.a. gesproken over de
verontreiniging van water dat door veel mensen wordt gebruikt. Twee scholen lozen n.l. de
beerputten in het kanaal. Men wil dat de gemeente pompen slaat.

26-01-1927

Wat bij de V.A.M in Wijster met het Haagse vuil gebeurt. Verslag

06-08-1930

Op het land van Lunenborg aan de Slotswijk te Elim werd een proefboring naar olie verricht.

25-03-1939

Bewoners van de Jan Slotswijk te Elim klagen over watervervuiling, veroorzaakt door een
daar staande boortoren.

13-05-1939
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40. M|LITIE.
Matimale militie. Plaatsvervangers of nummer verwisselaars.

0l-01-1876

Militaire schoenen. Bij het leger wil men schoenen met dubbele zolen invoeren. Indien
deze van leer zijn kunnen ze wel sterk zijn. (bordpapier is anders wel zo goedkoop.)

07-06-1876

Het leger. Inkwartiering van 66 officieren met 1862 manschappen en 90 paarden.

19-08-1876

Inkwartiering militairen (krijgsvolk)

26-08-1876

Een vroegere plaatsgenoot, thans kapitein bij het KNIL, geeft verslag van de
Krijgsbewegingen in Atjeh.
en verdere nummers.

14-12-1878

De burgemeester J. Pottinga Szn. maakt bekend dat op de gedenkdag van de
Slag bij Waterloo, t.w. 18 juni een jaarlijkse kollekte zal worden gehouden t.b.v.
het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst.
De kollekte bracht ƒ 16.91 op.

13-06-1888

Voor het tijdelijk militair tehuis alhier werden een huisvader en huismoeder gevraagd.(adv.)

27-09-1939

Tehuis voor militairen geopend.

04-11-1939
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41. MISDAAD.
Een bij een spoorwegstation geplaatste grote koffer verspreidde een onaangename reuk.
De koffer bevatte het in stukken gesneden lijk van een vrouw.

14- 5-1876

Wraakzucht bij kinderen. Poging van een elfjarig meisje om een kind te verbranden.

19-08-1876

Moord op Mina Koes. Op 29 mei 1881 in het Schotterveld te Zuidwolde. Verslagen over
de moord, over de verdachte, de rechtzaak, enz. 1-6-1881, 15-6-1881, 8-7-1881,
29-9-1883, 23-1-1884, 26-1-1884, 27-2-1884, 1,2-3-1884 en

26-04-1884

Kloeze Mes. De kermis is hier kalm verlopen. Een 20-tal kramen, een klein spel en een
draaimolen die slechts l dag gedraaid werd, geschreeuw of gezang langs de weg,
enige beschonken lieden. Dat was alles. De politie heeft een woesteling bewaard,
die iedereen met messen dreigde. Trouwens hij was er goed van voorzien.
Bij het ledigen zijner zakken kwamen tevoorschijn: 1 Ruiner "Kloeze", 1 zakmes,
1 scheermes en 1 open pennenmes, alles goed op scherp gezet.

31-10-1885

Vechtpartij op eerste Kerstdag waarvan ditmaal de sterke drank niet de oorzaak was.

28-12-1884

Moord op de jachtopziener / tolgaarder te Veeningen

21-10-1885

Bij de herberg van A.B. op Krakeel vond een vechtpartij plaats tussen 20 jonge meiden
die met parapluies elkaar danig toetakelden.

28-01-1888

Moord op J. Kalter te Koekange.die ook G. Kalter wordt genoemd, op l januari 1890.
8-1-1890, 18-1-1890, 25-1-1890, 29-1-1890 en

05-04-1890

Door het kantongerecht te Zwolle zijn twee schippers veroordeeld omdat zij wasgoed op
verboden tijd op hun praam hebben te drogen gehangen.

10-05-1890

Stoffer S. te Hollandscheveld werd door de rechtbank te Assen veroordeeld tot 2 jaar
gevangenisstraf terzake doodslag van Roelof Mager op de Hoogeveense scheiding
met Coevorden.

10-03-1897

Stoffer Snippe te Hollandscheveld om te verschijnen voor het Hof te inzake manslag
op Roelof Mager werd gedagvaard Leeuwarden

05-05-1897
02-06-1897

Twee plaatsgenoten, scheepsjagers, geraakten te De Wijk slaags. Eén van hen,
Jan Hulst, werd door W. Brinkman met een knuppel doodgeslagen.

22-09-1897

Behandeling van de zaak terzake doodslag van Hulst gepleegd door W.B. te Hoogeveen.
De zaak wordt vrij uitvoerig behandeld in een artikel.

20-10-1897

Diefstal. Waarschuwing voor een buitengewoon grote wezel - op twee benen te
Hollandscheveld. Deze bleek eieren te stelen. Gesteld door een zekere D. Profijt.

30-10-1897

Baldadigheid. Vanaf de Herv. pastorie tot het hulpkantoor te Hollandscheveld werden
de huizen met koolteer besmeerd. Voorts werden boten van bakkers op de wal of onder
water gezet. De krant schreef dat er weer op ergerlijke wijze werd huisgehouden.

02-03-1907

Baldadigheid aan het Achterom. Van veel huisgezinnen werd het te drogende hangende
wasgoed vernield.

23-11-1907

Verslag over de moord te Koekange.

08-09-1909
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Moord te Koekange.

22-09-1909

De moord te Koekange.

27-11-1909

Moord op Mina Koes. Remmelt van der Hulst, die ongeveer 30 jaar geleden Mina koes
vermoordde is in ellendige toestand te Vriezenveen overleden.

18-11-1916

Vergiftigingszaak (Jan Sol, Sloodstreek) . Overlijdensadvertentie.

03-05-1922

Bij sectie op het lijk van Jan Sol werd Arsenicum aangetroffen. De weduwe van S.
en haar beide zusters werden naar Assen overgebracht.

13-05-1922

Het lijk van Jan Sol werd opgegraven voor een nieuw onderzoek.

20-05-1922

Van de vergiftigingszaak van Jan Sol geen nieuws.

24-05-1922

De dames W. en S. van alle rechtsvervolging ontslagen, (betreft moordzaak Sol).
(opvallend is wel hoe over deze gifzaak wordt bericht).

04-10-1922

Vandalisme. Willem B, en Aaldert van E. te Hollandscheveld braken aldaar een boompje af.
De rechtbank veroordeelde hen tot 1 maand gevangenisstraf.

13-05-1922
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42. MOBILISATIE 1914 / 18 en 1939 / 40.
Wegens oorlogsberichten vanaf heden alles veel hoger. Arend Blanken, (adv.)

01-08-1914

Proclamatie. De burgemeester van Hoogeveen maakt bekend dat prijsopdrijving
strafbaar wordt gesteld. Ten gemeentehuize bestaat gelegenheid melding te doen
van deze handelwijze.

07-08-1914

Vooroordelen. Ingezonden stuk van de landbouwer A. Everts te Hoogeveen m.b.t.
Belgische vluchtelingen. Enkele zinsneden " Wees voorzichtig met de Belgen". "Dit is een
volk zonder tucht, zonder God". "Daarom hoe minder 'er mede bemoeid, hoe beter".

24-10-1914

Drie ingezonden stukken tegen het schrijven van Everts over de Belgische vluchtelingen.
Eén onder het motto: "oh boer wordt mensch". (leuke stukken).

28-10-1914

De school voor Belgische kinderen (vluchtelingen) werd geopend. Les werd gegeven
in het gymnastieklokaal aan 34 leerlingen.

18-11-1914

Vertrokken Belgen (vluchtelingen) via Amsterdam en dan naar Antwerpen 24 gasten,
n.l. 5 mannen, 4 vrouwen en 15 kinderen. Hier verblijven nog 22 mannen, 20 vrouwen
en 46 kinderen.

05-01-1915

Distributie. Het regeringsbrood is vanaf donderdag 2 september bij de bakkers verkrijgbaar.
Bonkaarten zijn 14 dagen geldig. Af te halen ter secretarie.

18-08-1915

Over distributie en bonverstrekking. Jaargang

1918

De reservesergeant A. Iwema Bakker is bevorderd tot kroonsergeant.
(Wat is dat voor een rang??)

03-11-1915

Vergadering bij trommelslag bijeengeroepen te Hoogeveen n.a.v. verhoogde melkprijs.

07-10-1916

Brandstoffeneenheid. 1 hl. antraciet = 1½ hl. cokes. 300 bruinkoolbriketten = 400 turven,
1 hl. eierbriketten 1 hl. kachelkolen.

29-12-1917

Opkoop zilvergeld. Voor l gulden werd reeds ƒ 1.15 betaald.

22-05-1918

Verslagen over rellen in de Harskamp.

nov. 1918

Verduisteringsoefening. Op 27 en 28 maart werden ter plaatse luchtbeschermingsoefeningen
gehouden m.b.t. verduistering.

18-03-1939

De verduisteringsoefening blijkt goed te zijn geslaagd.

29-03-1939

Foto van het personeel van de Luchtwachtdienst te Hoogeveen. Aanbieding van een
groot krentenbrood aan de heer Fidom.

23-09-1939

Het vluchtelingenkamp Westerbork zal dezer dagen in gebruik worden genomen.
De bouw is opgedragen aan fa. Bonke en Bruns te Almelo. Levering en montage
van 12.000 m2 eternit is gegund aan fa. R.J. Wortman te Veendam. Aan dezelfde firma is
opgedragen levering van 10 km. buizen en 9.000 m2 isolatieplaten.

14-10-1939

Rotterdams nieuwsblad: Bus met opschrift "Kamp Westerbork". De geestelijke zorg is
opgedragen aan opperrabijn Levisson te Leeuwarden. Tot direkteur is benoemd
D.A. Sijswerda v/h adm. van de Ned. Herv. Ver. voor zenuw en zielszieken "Zon en Schild"
te Amersfoort. 2.000 a 3.000 mensen onderdak, 224 woningen voor kleine gezinnen en 243
voor grote gezinnen.

01-11-1939
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43. MOLENS.
Windkorenmolen A. Vets. Verkoop van de molen met woonhuis, aan de Hoofdvaart
nabij station N.S.

13-12-1879
20-12-1879

Molen op Noord. Verhuur van de molen voor 3 jaar t.n.v. Wed. Karst Troost Rz.

04-12-1880

Molen op Noord. J. Bolthe maakt bekend dat hij zich in Hoogeveen als molenaar heeft
gevestigd op de molen van de wed. Karst Troost Rz.

05-01-1881

Koren en houtzaagmolen van B. van Zegeren op het Schut.

07-05-1881
22-10-1881

Publiek te verhuren, windkorenmolen op Noord, aan het kanaal der Drentsche
Kanaalmaatschappij, thans in huur bij J. Bolte. Huur 3 jaren.

11-03-1882

Is gevestigd, Alb. Oets, molenaar, (adv.)

10-05-1884

Verkoop van de koren zaag en oliemolen van de Gebr. van Zegeren aan de Schutstreek.

06-02-1886

Te koop windkorenmolen met huis en grond ten. verzoeke van de kinderen van wijlen
Joh. Hartsuiker en vrouw te Pesse. (adv.)

13-11-1886

Publiek te veilen de wind, koorn, pel- en runmolen van M. Robaard aan de
Bentinckshoofddiep te Hoogeveen.

29-01-1887

Molen te Hollandscheveld, eigenaar Eshuis. (Adv.)

04-04-1888

Fabriek van houtprodukten. Kerkhoven heeft het voornemen aan zijn fabriek een
stoommeelmolen te verbinden.

12-02-1890

Houtzaagmolen B. van Zegeren. Verkoop van gezaagdhout.

05-12-1894

A. Eshuis Jr. vestigt zich als molenaar aan Het Haagje.

01-05-1897

Uitbreiding van de korenmolen van Jacob Thomas op Noord, Wijk C nr. 221, sectie B 2774.

14-07-1900

Molen in Het Haagje, eigenaar Bakker, die enige tijd geleden de molen van Eleveld heeft
gekocht.

12-10-1901

F. Mulder neemt de windkorenmolen over van H. Reinders.

02-11-1904

Overdracht van de molen per l mei door B. van Zegeren aan T.Ottens.

23-04-1904

De vooruitgang. Een windmolen tevens ingericht als stoomkorenmolen.

17-09-1904

Stoomkorenmolen, eigenaar J. Schophoff, gedreven door Dolsma, verhuurd aan
H. Batterink.

05-08-1905
19-08-1905

Houtzaagmolen op Schut staat boven in de kap in brand. De brandweer kon niet blussen,
te hoog. Een stapel planken werd door nat houden gespaard. Het geraamte van de molen
plofte in een keer neer

04-02-1906

Molen blijkbaar vernieuwd. Om half twee bij de molen aan de Schutstreek te koop partij
afbraak van de oude molen t.v.v.Thijs Ottens.

08-11-1906
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Te koop welbeklante en in goede staat verkerende wind, koorn, pel en runmolen met
een ijzeren as en een vlucht van 85 voet t.v.v. Erven M. Robaard

24-l1-1906

H. Reinders neemt zelf de molen weer in gebruik per 1-11-1907.

16-11-1907

Op 23-12-1907 wordt de nieuw gebouwde, welbeklante wind, houtzaag en korenmolen
aan de Schutstreek z.z. geveild. Een en ander is in gebruik bij T. Ottens. Eigenaar is
kennelijk een zekere K. Hooyer.

14-12-1907

Houtzaagmolen. Wegens vertrek opruiming van hout, zaagmachine, handkar en korenharp
bij T. Ottens.

11-04-1908

Korenmolen te Hollandscheveld van Klaas Harents. Verzoek tot plaatsing van een
petroleummotor in de molen.

04-07-1908

Wind, houtzaag en korenmolen. Fr. Mulder, Schutstreek in Hoogeveen.

08-08-1908
21-11-1908

Nieuwjaarswens van molenaar Fr. Mulder, molenaar in de Schutstreek.

02-01-1909

C. Thomas maakt bekend dat hij naast zijn windmolen nu ook een motormalerij heeft.

26-06-1909

Verkoop van een partij hout bij de schuur naast de molen van de heer Bakker in Het Haagje,
Ten verzoeke van C.H. Westerdijk.

13-04-1912

Advertentie van R. Bakker, molenaar aan Het Haagje.

07-09-1912

Uit een advertentie blijkt dat een zekere J.W. Grevink eigenaar is van de molen aan
de Schutstreek.

11-07-1914

Uit een advertentie blijkt dat R. Bakker molenaar is aan Het Haagje.

07-11-1914

Advertentie loonmalerij, handel in veevoederartikelen. Zeer billijk aan de molen in
Het Haagje, voorheen R. Bakker, nu L. Schelhaas en co. Te bekomen bij B. Vos.

15-05-1915

Te koop of te huur 1 akker bouwland gelegen achter de molen Altena. Te bevragen
bij Jb. v.d. Haar, winkelier Hollandscheveld. molen Altena, waar????
(adv.)

16-03-1918

Windkorenmolen annex motor en houtzagerij op afbraak staande op de z.z. Schutstreek
te Hoogeveen wordt publiek bij inzet geveild.

01-02-1919

Publiek zal verkocht worden de afbraak van de koren en houtzaagmolen,
afkomstig van Grevink.

17-05-1919

Bij de molen in Het Haag j eeen verkoop van paarden, wagens, mest, brandhout en
partij zakken.

26-04-1919

e

e

Molen Bloemberg. Inzet molen 1 ƒ 1.844.--, 2 ƒ 1.726.--, 3e ƒ 192,— en 4e ƒ 74.—

24-02-1923

Afbraak van de molen van H. Reinders met houtveiling.

08-09-1923
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Notaris v.d. Tuuk zal ten verzoeke van Van Aalderen en Snippe verkopen onderscheidene
percelen afbraakmateriaal van de gesloopte molen zoals balken, planken, deuren, ramen,
kozijnen enz. De verkoop heeft plaats vooraan op Slood.

07-08-1926

Robaars molen, Hoogeveen. Eigenaar Thomas heeft een stel nieuwe wieken laten
aanbrengen, zodat de eerste Hoogeveense molen blijft bestaan.

26-05-1928

De molen van Eshuis aan het Zuideropgaande is in elkaar gewaaid.

11-12-1929

J. Thomas, molenaar te Noordscheschut draagt de molen over aan Rud. A. Boesjes.

30-04-1930

Molen aan de Van Echtenstraat, foto

16-05-1931

De molen van Robaard te Hoogeveen. De eerste molen was op 28 augustus 1833 door
brand vernield. Deze was gebouwd in 1787 door Roelof Steenbergen. De thans bestaande
molen is nu 100 jaar oud en sinds 1907 eigendom van C. Thomas.

13-10-1934

Verkoop windkorenmolen te Hollandscheveld bij de trambrug over het Hollandseveldse
Opgaande. Publiek te verkopen, ingezet op ƒ 135.-- Erven Harens te Hollandscheveld.

30-10-1937

Een pleidooi in de krant voor handhaving van de molen te Hollandscheveld.
"Een van de fraaiste bezittingen van het dorp", aldus de schrijver.

15-04-1939
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44. ONDERWIJS.
Israëlische school te Hoogeveen. Loterij ten behoeve van de bouw.

04-02-1871

Aanbesteding van de Israëlische school, (adv.)

09-09-1871

Bewaarschool Hoogeveen. De school van mej. Korten zal op 8 mei a.s. door
mej. R.S. Venema worden voortgezet.(adv.)

06-05-1871

Lager onderwijs te Hoogeveen. Plan van regeling.

10-06-1871
17-06-1871

Verslag over het lager onderwijs.

25-05-1872

Artikel over ingebruikname van school. Wat zijn krinolientjes??

11-01-1873

Schoolgeld heeft invloed op het getal der leerlingen in de Fransche school.

01-01-1876

Schoolverzuim in Nieuweroord.

22-01-1876

Traktementen voor hulponderwijzers in Hoogeveen.

26-02-1876

School op Slood. Artikel over een gebrekkig schoollokaal.

04-03-1876

Derde schoolgebouw. Rede ter gelegenheid van burgemeester van der Wijck ter
gelegenheid van de opening.

04-03-1876

Avondscholen of herhalingsscholen.

01-04-1876

Advertentie, betreft de Normaalschool te Assen.

17-05-1876

In de Velzelsteeg is een nieuwe bewaarschool geopend.

13-05-1876

Toestand van het onderwijs in 1875.Advertentie betreffende aanbesteding nieuwe school.

24- 5-1876

Bij van Gorcum verscheen een leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen
door J.de Boer: "De Provincie Drenthe".

27-05-1876

Uitbesteding van een school bij de N.H. kerk te Hollandscheveld.
De raming bedroeg ƒ 11.852.31.

17-06-1876

Vergadering van de gewestelijke vereniging Drenthe van het Nederlands Onderwijzers
Genootschap (betr.volksonderwijs en volksvoorlichting).

17-06-1876

Uit de vergadering van de "Gewestelijke Vereniging Drenthe van het Nederlands
Ondwijzers Genootschap".

24-06-1876

Aanspreektitels. Kinderen mogen de onderwijzers niet meer aanspreken met meester maar
met mijnheer. Patiënten mogen de artsen niet meer aanspreken met docter maar met
mijnheer (anders krijgen ze een dosis chalappen of een somatief toegediend.

21-10-1876

Verordening regelende het "bijzonder meer uitgebreid lager onderwijs" in de gemeente
Hoogeveen.

18-11-1876

De "Rijksnormaalschool" te Hoogeveen.

30-09-1876
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Over de "Rijksnormaalschool" te Hoogeveen.

04-10-1876

Aanmelding Rijksnormaallessen te Hoogeveen is mogelijk.

26-01-1895

Traktement der hulponderwijzers te Meppel.

16-09-1876

Jaarwedden van het onderwijzend personeel van de Openbare Lagere Scholen.

16-06-1909

Dhr. Runenman 40 jaar onderwijzer te Tiendeveen.

19-07-1876

Onze vroegere plaatsgenote mej. M. Koekoek heeft woensdag onder grote
belangstelling haar zilveren jubileum als onderwijzeres aan de scholen van
het N.Isr.meisjesweeshuis te Amsterdam gevierd.

04-05-1918

Onderwijzersgezelschap. Verslag over het jaar 1879.

14-02-1880

De bestaande Fransche school wordt m.i.v. 1 januari 1882 opgeheven.

19-10-1881

Aanbesteding van de bouw der school en onderwijzers woning op het Slood.

17-11-1880

Schoolrede in het belang van het Gereformeerd schoolonderwijs in de school in Het Haagje.

27-01-1883
21-04-1883

Me j. M. Koekoek tot godsdienstonderwijzeres 2e rang benoemd. Daarvoor de Rabbijn?

18-07-1883

In raadsverslag over aantal leerlingen en onderwijzers in Hoogeveen.

22-12-1883

K. Veldkamp uit Hollandscheveld biedt zich aan voor het geven van muzieklessen
(piano en viool), ook te Hoogeveen.

26-01-1884

Verslag over 1883 over onder andere het schoolwezen, (ook volgende nummers).

21-05-1884

Vereniging Hollandscheveld vraagt aan de gemeenteraad om medewerking tot het stichten
van 3 nieuwe scholen t.w.: Op de Jeulenwijk, bij de Meerboom en bij het Oostopgaande.

11-10-1884

Het verzoek van vereniging Hollandscheveld om 3 nieuwe scholen te mogen stichten
wordt afgewezen.

29-11-1884

Verlaging van de salarissen van onderwijzers van ƒ 550,— naar ƒ 500, —:, ook f 450.—
is voldoende.

15-08-1885

Te koop huis en school met tuin gelegen op Slood westkant.

13-03-1886

Door de gemeenteraad is op 15-3-1887 besloten op te richten een frobelschool en te
huisvesten in de oude Fransche school.

16-03-1887
19-03-1887

Aan de heer Raak, hoofd der school aan het Zuideropgaande wordt eervol ontslag
verleend wegens voortdurende ongesteldheid.

28-04-1888

Sollicitatiebrief van een onderwijzer.De brief is in het dialekt geschreven door een
onderwijzer uit Sneek naar een Brabantse burgemeester.

06-06-1888
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Ingezonden stuk m.b.t. Lichaamsontwikkeling.

22-09-1888

H. Brouwer, onderwijzer aan de Mulo alhier, werd benoemd tot hoofd van een school te Daarle. 27-10-1888
Gewezen schoolhoofd Zuideropgaande, de heer R. Raak werd een pensioen toegekend
van ƒ 534. —

27-10-1888

Pensioen van het Hoofd der school te Beilen ƒ 827.— per jaar.

20-09-1904

Pensioen van direkteur leraar J.v.d.Leest ƒ 413.— per jaar.

08-03-1911

Pensioen voor een onderwijzer bijna ƒ 1.200.-- per jaar.

02-03-1929

De heer R. Beukema te Bedum wordt benoemd tot hoofd van de G.G.school aan Het Haagje.

25-08-1888

De heer Brands neemt de benoeming aan tot hoofd van de school aan het Zuideropgaande,

08-09-1888

Onderwijzeres Me. Boelen vraagt ontslag als handwerkonderwijzeres van de school te
Noord, wegens te verre afstand.

13-03-1897

Onderwijzer A. Broer te Slood vraagt ontslag wegens benoeming te Nieuweroord.

13-03-1897

J. v.d. Sleen volgt A. Broer op als onderwijzer te Slood.

13-03-1897

Regeling voor het Lager Onderwijs in de kom van Hoogeveen. 10-9/13-9/17-9/20-9/24/9 en

11-10-1890

Vereniging tot bevordering van het schoolgaan van schipperskinderen te Hoogeveen. (adv.)

17-02-1892

Kommissie tot oprichting van Ambachtsonderwijs te Hoogeveen.

24-02-1892

Schoolverzuim.

09-02-1895

Vereniging van ambachtsonderwijs in Drenthe. Vermelding van de vakken.

09-02-1895

Vereniging tot bevordering van het ambachtsonderwijs in Drenthe, in Hoogeveen
opleidingen o.a. voor scheepstimmerman en scheepssmid. (adv.)

01-02-1896

Voorstel tot eervol ontslag aan de onderwijzer Cavaljé te Hollandscheveld wegens
benoeming tot hoofd der school te Stuifzand.

10-02-1897

W. Bruins Slot Pzn. bedankt voor de benoeming tot lid van de schoolkommissie.

20-02-1897

De heer Carmiggelt bedankt als lid van het bestuur "van het ambachtsonderwijs.

13-03-1897

J. ter Burg te Odoorn wordt door de gemeenteraad benoemd tot onderwijzer
te Hollandscheveld.

10-04-1897

Mej. Blanken wordt benoemd tot onderwijzeres aan de school te Noord.

10-04-1897

L. Slingenberg, onderwijzer te Ruinerwold, wordt benoemd aan de Geref.school
aan het Haagje

15-09-1897
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K. Bolt, onderwijzer aan de Geref. school aan Het Haagje wordt benoemd tot hoofd van
de school te Bedum.(Onderdendam).

15-09-1897

W.P. ten Kate werd benoemd tot onderwijzer in de Herv. school alhier.

21-04-1897

T. Boss werd tot onderwijzer benoemd aan de Geref. school te Wolvega.

24-04-1897

L. Slingenberg werd tot onderwijzer benoemd aan de Geref. school te Ruinerwold.
Jaarwedde ƒ 500.—

24-04-1897

De onderwijzer G. Siegers van de school aan het Noordsche Opgaande, slaagt voor
het examen voor de hoofdakte.

07-08-1897

Onderwijzer vraagt via een schoolblad ƒ 25.— te leen, tegen maandelijkse terugbetaling
van ƒ 5.— gedurende 6 maanden.

17-11-1897

Onderwijzer Nijdam te Hollandscheveld wordt benoemd te Assen.

08-12-1897

Eervol ontslag van B. Veldkamp, onderwijzer te Hollandscheveld.

10-03-1900

Tot hoofd der school te Alteveer werd benoemd L. van der Goot te Dokkum.

09-02-1907

De heer P. Beuken alhier wordt benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school
te Alteveer.

20-04-1907

Aan de N.H. school wordt als onderwijzer benoemd A. Aldus te Nijverdal.

21-05-1907

e

De heer de Vries, 1 onderwijzer in de school voor U.JL.O. wordt benoemd tot
onderwijzer te Koog aan de Zaan.

22-12-1897

Mej. Groenhuizen, onderwijzeres te Zuideropgaande wordt als zodanig benoemd te Hijken.

22-12-1897

Ambachtsonderwijs.

01-06-1895

Oprichtingsvergadering van de Ambachtsschool.

18-02-1905

Geding tegen de ambachtsschool, uitvoerige omschrijving, de gedaagde is arch. Carmiggelt.

08-05-1907
11-05-1907

De ambachtsschool is zo goed als gereed! Foto met artikel uitgebreid in de krant.

02-10-1907

Vaststelling schoolgeld met tabel.

19-05-1900

Vereniging tot bevordering van het schoolgaan van schipperskinderen in de gemeente
Hoogeveen. (adv.)

23-02-1901

Ambachtsschool te Hoogeveen, verzoek tot oprichting.

15-06-1901

Oproep om te komen tot een ambachtsschool te Hoogeveen. Artikel en adv.

03-07-1901
13-07-1901

Bouwkundig tekenonderwijs onder leiding van Carmiggelt.

21-09-1901
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Vergadering tot oprichting van een Herv. school te Noord ten huize van B.B.

18-01-1902

Stemming door leden van ambachtsonderwijs over de plaats waar een ambachtsschool
gesticht zal worden.

02-04-1902

Uitslag van de stemming over de plaats waar de ambachtsschool gesticht wordt: Allen
voor de plaats Hoogeveen.

05-04-1902

Stemming Drentse ambachtsschool ten voordele van Assen.

14-05-1902

e

Op 6 augustus aanbesteding van de school aan het 1 Dwarsgat bij de Jeulenwijk
te Elim. Arch, J. Carmiggelt.

23-07-1902

Ambachtschool Assen, leraar timmeren salaris ƒ 700.— per jaar. Een postbode
verdient ƒ 270.— per jaar.

23-03-1904

Vereniging voor volksonderwijs. Oprichting van de afdeling Hoogeveen door ruim honderd
personen.

04-02-1905

Het nieuwe schoolgebouw te Noord voldeed niet aan de bij de wet gestelde maten,
door districtschoolopziener v.d. Meulen.

15-08-1906

Ambachtsschool Hoogeveen, aanbesteding door architekt J. Carmiggelt op 23 november.

03-11-1906

Inschrijving en gunning bouw van de ambachtsschool.

24-11-1906

Ter plaatse zal een verbandkursus worden gegeven. De kursus is gratis.
Deelnemen kunnen o.a. meesterknechts, opzichters en de meest ontwikkelde werklieden.

28-09-1907

Het gemeentebestuur bezoekt, met dat dan Dalen en Coevorden het Dalerveld om een
plaats te zoeken voor een gemeenschappelijke school.

20-04-1907

Ambachtsschool Hoogeveen, eerste steenlegging. Verslag van de toespraak door de voorzitter. 24-04-1907
Ambachtsschool Hoogeveen, Opgave van leerlingen in de volgende vakken: Timmeren,
smeden of schilderen.

02-10-1907

Benoeming, J. Hummel onderwijzer te Zuideropgaande werd in gelijke betrekking benoemd
te Loosdrecht. Hoofd der school E. Siegers. 14-8-1907

03-08-1907

De heer C. Doets te Rotterdam wordt door het bestuur benoemd tot direkteur
van de ambachtsschool

21-09-1907

Mej. J. van Voorthuizen te Barneveld wordt benoemd als onderwijzeres aan de N.H. school.

28-09-1907

Ambachtsschool vraagt conciërge: Jaarloon ƒ 300.—

02-10-1907

Als conciërge aan de ambachtsschool werd benoemd J.A. den Herder uit Den Helder.

18-10-1907

Benoemd aan de ambachtsschool voor het vak hoefbeslag de heer Reitsma.

28-08-1909

H.J. Kaptein te Kalenberg wordt benoemd tot onderwijzer aan het Zuideropgaande.

05-10-1907
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De heer J. van Dijk te Gasselternijeveen wordt benoemd tot hoofd van de Geref. school alhier. 18-02-1914
Aan de N.H. school aan het Noord werd benoemd tot onderwijzer, W. Broekema uit Warffum.

04-11-1914

Ambachtsschool Hoogeveen, schoolgeld ƒ 6.-- tot ƒ 60.--.Min en onvermogenden
worden gratis toegelaten.

25-01-1908

Van vroeger dagen 1864 . Het buitenverblijf Oudshoorn is door het hoofd der school Stevens
gekocht voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en tot kostschool ingericht.

13-03-1909

Stichting Herv. school te Hollandscheveld, de grond werd aangekocht van een zekere
K. Winkel.

12-06-1907

Uitbesteding van het bouwen C . V . O . school te Hollandscheveld met 3 lokalen.
Tekening en bestek aan de pastorie.

17-02-1909

Geneeskundig toezicht in scholen. Rapport van dr. Meyeringh.

01-06-1910

Ambachtsonderwijs in Drenthe. Verslag van de jaarvergadering, gehouden in Hoogeveen.

25-06-1910

Ontslag van de direkteur van de ambachtsschool, eervol ontslag van C. Doets, direkteur.
Sollicitanten gevraagd, aanvangssalaris ƒ 1.700.— per jaar.

03-12-1910

Aantal sollicitanten voor de funktie van direkteur van de ambachtsschool 30

24-12-1910

Plan voor een nieuwe school te Kerkenbosch met bijbehorend huis voor het hoofd.
Met plattegrond van de school.

14-12-1910

Onderwijzeres in de nuttige handwerken te Hollandscheveld aan de openbare
lagere school. Jaarwedde ƒ 50.—

04-01-1911

Onderwijzer met een verplichte hoofdakte verdient ƒ 800.— per jaar.

30-08-1911

Bij de gemeenteraad is het verzoek binnengekomen voor het stichten van een Rijks H.B.S.
Het verzoek werd reeds door 270 personen ondertekend.

14-01-1914

B. en W. doen voorstellen ter verkrijging van een Rijks H.B.S.

25-03-1914

De heer W. Engels, hoofd van de openbare lagere school aan het Noordsche Opgaande
vraagt ontslag per 1 augustus a.s. Hij was sedert 1-8-1895 hoofd van deze school.

02-05-1914

De heer K. Guichelaar wordt benoemd tot onderwijzer aan de Ned.Herv. school te
Hollandscheveld Hoofd de heer J.J. Maitre.

02-05-1914

Tot onderwijzeres aan de Herv. school, hoofd de heer W. Kijne, werd benoemd
mej. F.G. van Dalen.

03-06-1914

De heer J. van Dijk werd benoemd tot onderwijzer aan de Geref. Ulo school aan Het Haagje.

29-07-1914

De heer Y. A . de Boer werd benoemd tot hoofd der school te Noord.

01-08-1914

L.H. Reintjes, onderwijzer aan de Bijzondere school aan het Dwarsgat, hoofd H.S. Bartlema,
werd benoemd in gelijke funktie te Hollandscheveld. (Hoofd J.J. Maitze).

26-09-1914
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Mink Stavenga te Wieringen werd benoemd tot onderwijzer aan het Dwarsgat.

30-09-1914

Onderwijssalarissen. Onderwijzers aanvang ƒ 700.-- per jaar, einde ƒ 1.250.-- per jaar,met
hoofdakte ƒ 1.800.— huurtoeslag ƒ 100.— Hoofd der school, toeslag op hoofdakte ƒ 300.-tot ƒ 600.-- per jaar en vrij wonen.

18-08-1917

Ambachtsschool, een leraar op zaterdagmorgen. Salaris ƒ 40.-- per wekelijks lesuur.

28-04-1917

Hoofd U.L.O. ƒ 1.400.-- tot ƒ 1.700.-- per jaar. onderwijzer U.L.O. ƒ 1.200.-- tot ƒ 1.400.-per jaar. Slood ƒ 1.150.-- tot ƒ 1.650.-- per jaar. rest ƒ 1.100 tot ƒ 1.600.- per jaar, onderw.
ƒ 700.-- tot ƒ 1.200.-- per jaar.

15-12-1917

Opening van de nieuwe school in Het Haagje.

09-01-1918

Opening van de Volksindustrie en Huishoudschool aan de Peeserweg op dinsdag 12 maart.

20-02-1918

De plaatselijke afdeling van het nationaal comité tot stichting van een Chr. Schipperschool
met internaat alhier hield jaarvergadering. De bouw zal volgend jaar beginnen.

18-01-1922

Door de Chr. Schipperschool werd een terrein aangekocht voor het bouwen van een
schippersschool aan de Kloosterwijk en Vierhoekensteeg. In 1923 zal met de bouw worden
begonnen, als geen nieuwe teleurstellingen vertragingen veroorzaken.

25-02-1922

Adv. Te huur bij inschrijving voor de tijd van 1 jaar aan het Noordsche Opgaande en de
Vierhoekensteeg een stuk weiland bestemd voor de schippersschool enz.

18-02-1922

De heer J. Bade alhier wordt benoemd tot onderwijzer aan de Geref. school te Noord,
hoofd G. Koster Wzn,

11-02-1922

Mej. G.J. Stoter wordt benoemd aan de Bijzondere school te Hollandscheveld,
hoofd J. Glanenburg.

11-02-1922

R. Brandsma te Apeldoorn wordt benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school aan
Het Zuideropgaande, hoofd J. Glanenburg.

18-03-1922

Het bestuur van de Chr. H.B.S. vraagt aanbieding van bouwterrein van tenminste 1 ha.

08-04-1922

Onderwijzer Vinke te Hollandscheveld vraagt ontslag in verband met zijn gezondheid.

20-04-1927

Mej. E. Meiboom werd benoemd tot onderwijzeres aan het Zuideropgaande.

20-05-1922

A. Bakker te Urk werd benoemd tot onderwijzer aan de Geref. school aan Het Haagje.

11-10-1922

Tot onderwijzeres aan de Geref. Ulo school aan Het Haagje werd benoemd
mej, S.F. Klaassen te Zuidbarge.

11-10-1922

Tot hoofd van de school aan het Zuideropgaande werd benoemd H. Emmink uit Norg.

30-12-1922

De woning van de heer Schelhaas aan het Kruis wordt door de Chr. H.B.S.
in gebruik genomen. De primitieve toestand in Irene waar drie klassen door gordijnen
gescheiden zijn, roept dringend om verbetering. De plaats voor een nieuw schoolgebouw
is nog niet vastgesteld.

05-08-1922
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Aan de school voor C.V.O. te Hollandscheveld is de betrekking van hoofd vakant.
Wij raden sollicitanten daarna in eigen belang aan zo veelzijdig mogelijk inlichtingen
in te winnen naar de verhouding tussen bestuur en personeel en de wijze, waarop
het eerste gewoon is beloften en toezeggingen na te komen enz.

04-10-1922

Tot hoofd der Bijzondere school te Hollandscheveld werd benoemd D.J. Kuiper
uit Ede.(Zie tevens ingezonden schrijven van het huidige hoofd) zulks . n.a.v. een
advertentie in de "Chr. Volksonderwijzer".

07-10-1922

Uitbreiding van de ambachtsschool door bijbouw van een machinekamer aan de westzijde,
waarin een stoomketel en machine van 10 p.k. zal worden geplaatst.

11-10-1922

Aanbesteding van de bouw van het Menso Alting College.

08-09-1923

Zaterdag 10 mei 1924 is in het geheim de Ie steen gelegd van het Menso Alting College.

14-05-1924

Het bestuur van de Chr. H. B. S. heeft besloten de officiële opening van het schoolgebouw
niet te doen plaatsvinden in juni, maar is nu bepaald op woensdag 2 september.

30-05-1925

Inwijding van de Chr. H. B. S.

09-09-1925

Uit de hand te koop het terrein dat bestemd was voor de schipper school tegenover
de Wilhelminabrug op Noord. Te bevragen ten kantore van Notaris Mulder.

06-02-1926

e

Advertentie! ! Binnenvaar tschool Hoogeveen, 3 radioles in de Ambachtsschool.
Onderwerp: De motor voor de binnenvaart.

12-01-1927

De school "Het Mosterdzaadje" te Hollandscheveld z.o. (Elim) vierde haar 25-jarig bestaan.

06-06-1928

U.L.O. school maakt schoolreisje naar Vlieland. trek maandagmorgen 4 uur.
Er wordt 2x overnacht. Openbare U. L. 0. Hoogeveen.

27-07-1929

De geref. school aan het Zuideropgaande wordt voor afbraak verkocht.

05-08-1922

Neutrale bewaarschool wordt opgericht. Gedicht over bewaarschoolkwestie.

04-11-1922

Reportage over de opening van de nieuwe Gereformeerde school te Hollandscheveld.
Hoofd W. J. v. d. Kamp.

11-11-1922

De heer G. Houwer, die leraar is aan de ULO school, wordt benoemd tot hoofd
van deze school.

12-11-1927

Aanbesteding van een onderwijzerswoning te Alteveer.

20-04-1929

Afbraak van de MULO school in de Grote Kerkstraat Verkoop door deurwaarder Visser.

06-09-1930

De opening van de school in Elim(Nieuwlande) op l oktober. Met verslag.

04-10-1930

Opening van de school te Nieuw Moskou.

11-10-1930
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Gereformeerde school in Het Haagje. Verslag van de receptie ter ere van het 50-jarig bestaan.
Verslag van de geschiedenis. Met daarbij afgedrukt pentekening van de Geref. kerk, de oude
pastorie en de oude kosterij voor de brand van 1874.
11-11-1931
14-11-1931
B. en W. Stellen voor op een advies van 19 ouders tot stichting van een openbare
school in Elim afwijzend te beschikken. Zie raadsverslag zelfde pagina. .
10-09-1932
Ambachtsschool bestaat 25 jaar. Verslag van redevoeringen enz. en aanbieding van een
gedenksteen.

12-11-1932

De openbare school aan het Noord wordt door de inspekteur van Volksgezondheid te
Groningen afgekeurd.

19-07-1933

Raadsvergadering. De openbare school aan het Noord wordt afgekeurd door de inspekteur
van de Volksgezondheid. Dit wordt door hem aan de raad gemotiveerd.

22-07-1933

G. Kaemingk wordt benoemd tot hoofd van de Chr. Lagere Landbouwschool, alhier.

20-12-1933

Aanbesteding van de Neutrale School te Noordscheschut op maandag 14 oktober.
Ambachtsschool. Advertentie inschrijving van leerlingen.
18- 1-1936

05-10-1935

Onze ambachtsschool. Ouders vragen wat kinderen dan wel moeten leren. Dir. A.B.S.
vraagt wie de patr. organ. zijn. Organisaties willen wel dat kinderen naar A.B.S. gaan.
Timmerlieden or. nietnaar A.B.S. omdat er teveel zijn.

25-01-1936

Neutrale school Noordscheschut. Foto nieuwe school, (neutraal)

19-02-1936

Een uitvoerig verslag van de uitreiking van de diploma's aan de Ambachtsschool.

01-04-1936

Een zilveren jubileum aan de Ambachtsschool. De heer B. Tuin is 25 jaar leraar.

02-03-1938

Officiële mededeling: Kursus voor dienstboden in een internaat "De Hooge Dreuvik",
Suzannepark 2 te Hilversum. Kursusduur 3 mnd. Men is verplicht een betrekking te
aanvaarden als dienstbode. B.en W.van Hoogeveen.

20-07-1938

Officieel afscheid van de onderwijzer H. Zondervan te Elim.

05-07-1939

75 jaar geleden (op 4-11-1864) werd de bijzondere school voor Chr. Onderwijs
geopend.(Verslag).

04-11-1939

Herdenkingssamenkomst 75 jaar Ned. Herv. School"

18-11-1939

Met ingang van 20 november wordt benoemd aan de kleuterschool te Elim mej, L. Koekoek.

18-11-1939

Heropening Industrieschool. Verslag.

06-12-1939
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Aanrijding. Op het Schut werden 3 kinderen overreden. "Indien hier een bewaarschool
bestond".

29-04-1876

De timmermansknecht J.B. geraakte te water nabij de werf van Fernhout en verdronk.
Oorzaak sterke drank.

14-08-1878

Ingezonden stuk n.a.v. verdronken timmermansknecht J.B.

17-08-1878

De 18-jarige Harm Pol te Hollandscheveld liet zich door de tram meevoeren zittende op
de koppelstang tussen 2 wagens. Hij moest het roekeloze spel met de dood bekopen.

23-03-1907

Ongeluk door onweer. K. Smit, in het Schut werkzaam, de touwbaan bij schrik na
een bewusteloos

25-05-1907

De 80-jarige, alleenvarende schipper Berend Boer, overkwam bij de turfstrooiselfabriek
"De Hoop" een ongeval waarbij hij zijn been brak Hij werd overgebracht naar de
ziekenafdeling van het Armwerkhuis.

01-08-1907

Op de Verlengde Grote Kerkstraat botsten twee fietsers tegen elkaar, ze vielen in een
Smerige sloot en haalden daarbij een nat pak.

17-08-1907

Een jonge vrouw kwam onder de tram toen zij uitweek voor twee hondekarren die tegen
elkaar inreden.De vrouw, een dochter van H. Prins, kwam daarbij om het leven.

21-12-1907

Het tweejarig zoontje van de timmerman Hup valt in een pot kokende boerenkool
en komt om het leven.

14-01-1914

Jb. Rahder te Nieuw-Amsterdam kwam met zijn voet in de turfmachine. De voet moest
later worden geamputeerd. Dr. Oosterhuis ging met dr. van Gul ik uit Groningen in consult.

06-08-1932

Volledig verslag van het hier bovenstaande.

10-08-1932
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46. ONTSPANNING.
Kermis met muziek en dans bij de heren Ogterop Gebr. Esselbrugge en Sterken.

25-10-1876

Circus te Hoogeveen, in de tuin van de Sociëteit. 5 voorstellingen.

26-04-1879

Vereniging van Volksvermaak, toneel en bal na. entree 1 keer ƒ 1,— overigens ƒ 0.50 incl.
kwekelingen.

01-04-1885

Schoolfeest Noord, Nieuweroord en Tiendeveen. Met 8 schuiten via Noordseschut naar
de Sluis te Nieuweroord.

20-06-1885

Kinderfeest op het land van B. Eleveld (Nieuw Hoorn) georganiseerd door de
werkliedenvereniging.

19-05-1888

Lichtbeelden, voorstelling met de sciopticum of gastoverlantaarn.

04-11-1899

Een verweerschrift tegen de afschaffing van de Hoogeveense kermis.
22-11-1905, 6-12-1905 en

09-12-1905

Kegelbaan in café L. Homan, aanbesteding van de bouw door J. Carmiggelt.

22-02-1908
03-03-1908

Advertentie opening kegelbaan bij Homan.

30-05-1908

Stoomcarrousel in Hoogeveen, Advertentie: "gearriveerd A. Nizet’s Stoomcarrousel bij Blok
overweg te Hoogeveen van 19 t/m 26 april 1914".

18-04-1914

Vereniging voor volksvermaken alhier bestaat 50 jaar.

22-11-1922

Foto van het bestuur van de "Vereniging voor Volksvermaken" i.v.m. 60-jarig bestaan.
Tevens wordt de nieuwe zaal Mulder ingewijd.

21-12-1932

Hoogeveensch Symphonie-orkest (H.S.O.) geeft een uitvoering in de nieuwe concertzaal
van Mulder.

22-04-1933

Noorderdierenpark geopend. 27 mei is het Noorderdierenpark door Mr. K.J. Bouma
officieel geopend, met verslag over wat voor dieren reeds aanwezig zijn. Entree 30 cent,
kinderen 15 cent.

29-05-1935
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47. OPENBARE DIENSTEN.
Waag, gemeente Hoogeveen. Verpachtigingen ieder voor 3 jaar, 1872, 1875, 1878, 1884,
1887, 1890 30-3-1872, 14-4-1875, 17-4-1878, 23-4-1884, 27-4-1887 en

23-04-1890

Ingezonden artikel over het ontsteken van de straatlantaarns.

18-10-1876

Straatverlichting in Hoogeveen. De kom der gemeente met inbegrip van de Stationsweg
wordt door 67 petroleumlampen verlicht. Voorstel van B. en W. om geleidelijk de
verlichting uit te breiden.

03-06-1882

B. en W. roepen sollicitanten op voor lantaarnopsteker.

23-08-1882

Doodgraver en lantaarnopsteker. Benoemd door B. en W. te Hoogeveen de heer B. van Zijl.

21-10-1882

Wegens ouderdom en ziekte vraagt B. Slot ontslag als lantaarnopsteker.
Vakature: 6 sollicitanten, voornemen l tijdelijk aan te stellen.

15-08-1885

Gemeentelijke Waag, diskussie in de gemeenteraad,

04-04-1896

Diskussie in de raadsvergadering van 2 april over de waagverpachting. Advertentie
openbare verpachting en waagprijzen. 4-4-1896, 18-4-1896, 22-4-1896 en

25-04-1896

Straatverlichting Hoogeveen. 90 lantaarns in en 12 buiten de kom der gemeente.

11-07-1896

De waag is verpacht voor de tijd van 3 jaar aan Ogterop voor ƒ 40.— per jaar.

19-04-1899

Lantaarnopsteker gevraagd voor het noordelijk gedeelte van de kom. (adv.)

09-08-1899

Gevraagd 2 lantaarnopstekers op een jaarwedde van ƒ 75.--

16-08-1899

Straatlantaarns te Hollandscheveld.

09-12-1899

Tot lantaarnopsteker benoemd te Hollandscheveld Albert Smit.

04-09-1901

Lantaarnopstekers te Hoogeveen. Verzoek om nieuwe jassen en laarzen wordt
door de Raad afgewezen.

14-12-1901

S. Sieders heeft de noodstal voor zijn huis aan het gemeentebestuur te koop aangeboden.
Overzicht van de straatlantaarns in Hoogeveen.

01-02-1908
21-03-1908
15-01-1910

Oproep voor een conciërge voor het Gemeentehuis. De jaarwedde is ƒ 300.-- en vrije woning.

04-05-1912

De eerste gepensioneerde gemeentearbeider Joh. Beumer ontvangt een pensioen
van ƒ 155.—per jaar, hij had een diensttijd van 24 jaar.

07-11-1914

H. Piest wordt door de gemeenteraad benoemd als gemeentetimmerman.

13-09-1922

Doodgraver gepensioneerd. B. van Zijl is 40 jaar doodgraver, voorheen was hij
lantaarnopsteker. B. en W. waren bijzonder tevreden over hem. Hij krijgt een pensioen
van ƒ 75.-- per jaar.

21-10-1922

101
48. ORDE EN VEILIGHEID.
Oproep voor de funktie van nachtwacht te Hoogeveen.

20-06-1874
29-09-1875

Nachtwacht schiet op man in plaats van op een ongemuildehond.

05-02-1876

Kriminaliteit. 3 knechts brachten de landbouwer Dijkstra een nachtelijk bezoek om
nachtelijke verstoringen te maken.

20-09-1876

Politietoezicht.

14-10-1876
21-10-1876

Politiepost Hoogeveen. Verbouwing van de oude school tot woning voor politie,
bergplaats brandspuit en celruimte.

28-04-1880

Voorstel tot verkoop der voormalige gevangenis met cipiers woning.

30-04-1881

De Nachtwachters zullen bij brand op een fluit blazen en niet meer ratelen.

11-03-1882

Bespreking over een te bouwen marechausseekazerne.

01-04-1891

Voorstel betreffende de marechausseekazerne wordt in de gemeenteraad aangenomen.

15-04-1891

Aanbesteding van de marechausseekazerne.

20-05-1891

De marechaussees zullen op 25 september 1891 in de gemeente Hoogeveen hun
dienst aanvangen.

12-09-1891

Gemeenteveldwachter te Hollandscheveld. Benoemd E. Wieringa uit Kampen.

03-10-1896

De gemeenteveldwachter H. Lonsain alhier werd benoemd tot rijksveldwachter te Odoorn.

17-04-1897

Jacob Visser wordt benoemd tot veldwachter alhier

29-05-1897

Nachtwacht te Hoogeveen. Verzoek om nieuwe jassen en waterlaarzen wordt door de
raad ingewilligd.

16-11-1901

Door de nachtwacht is gevraagd hun jaarwedde te verhogen tot ƒ 160.--.
Dit verzoek wordt door de gemeenteraad afgewezen.

23-04-1910

Bijbaan. De gemeenteveldwachter Leninger werd benoemd tot koster van de
Ned.Herv. kerk te Meppel.

05-03-1884

Bijbaan. G. Scheper, politie-ambtenaar te Hollandscheveld wordt benoemd tot tijdelijk
visafslager te Hollandscheveld.

30-05-1914

Tot veldwachter te Hollandscheveld werd benoemd G. Essink en in de kom der gemeente
Hoogeveen Tulphijn.

22-03-1884

Politiedienaar Tulphijn te Hollandscheveld krijgt van de boseigenaren een beloning
van ƒ 13.50 als dank voor het toezicht op hun bossen.

16-08-1884

De onbezoldigde rijksveldwachter 0. te Hollandscheveld werd ontslagen terzake
openbare dronkenschap. Het feit vond plaats in 1895, doch behandeling moest worden
uitgesteld totdat vonnis was geveld tegen de vroegere veldwachter aldaar.

13-03-1897
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48. ORDE EN VEILIGHEID.
Een notabele die stroopt. Rijksveldwachter de Vos te Hollandscheveld maakt
proces-verbaal op tegen een notabele ingezetene alhier terzake het vervoeren van
een haas na gesloten tijd.
De brigade-commandant der Marechaussee alhier redt zes kinderen en een vrouw uit
een wak te Nieuweroord.

13-02-1907
20-02-1907

De veldwachters IJpma en Ronda en de politiebeambte La Fleur krijgen een loonsverhoging
van ƒ 115.— per jaar.

13-04-1907

Verhoging van de jaarwedde van 8 nachtwachters van 12 tot 14 cent per uur of
van ƒ 110.-- tot ƒ 135.— per jaar.

16-11-1907

Aan de politiedienaar G. La Fleur te Hollandscheveld werd op zijn verzoek eervol
ontslag verleend. In zijn plaats werd benoemd Cornelis Schipper te Stad-Almelo.

11-12-1907

Benoemd per 24 juni tot gemeenteveldwachter A. Maris, vroeger wachtmeester
der marechaussee, thans te Amsterdam en H.C. Seller, agent van politie te Vlaardingen.

22-06-1918

Aan Jan ter Steege, sedert 1-10-1881 buitengewoon politiebediende en nachtwacht
wordt eervol ontslag verleend op 68-jarige leeftijd.

10-09-1922

Politieverordening op de openbare wateren en het daarin aanwezige ijs.

20-01-1912

De huur van de woning van de veldwachter te Ruinen is ƒ 75.--per jaar.

28-07-1917

Overleden E.E. Bork, 73 jaar oud, hij was jarenlang nachtwacht. Vanaf 1899 was hij
opzichter van de wekelijkse veemarkt. Vanaf 11-7-1882 was hij politiedienaar in
buitengewone dienst.

16-01-1918

Brigademajoor rijksveldwacht J. Huizing wordt met ingang van 8 januari 1921 een
jaarlijks pensioen verleend van ƒ 1.361.--

22-01-1921

Aan de heer H. Piest, buitengewoon politiebediende en nachtwacht werd een pensioen
toegekend van ƒ 236.--per jaar.

22-10-1927

Feestelijke opening van de schietbaan van de Burgerwacht Hoogeveen op het terrein
in het Zuidwoldigerveld.

01-07-1922

Ingezonden stuk van inwoners van Hollandscheveld met betrekking tot het politie-optreden
op 6 januari 1922.

02-08-1922

Van een dode, afgekeurde koe, die begraven moest worden, werden de verse stukken
afgesneden en meegenomen. Door de chef-veldwachter werd procesverbaal opgemaakt.

13-09-1922

Oproep voor 4 tijdelijke nachtwachten, salaris ƒ 400.— per jaar.

02-12-1922

Dienstplichtigen 1916 moeten zich voor inspektie melden in het politiebureau achter
het gemeentehuis.

03-10-1925

Uit advertentie blijkt dat ene H. Warmels Lzn. een bewakingsdienst heeft onder de naam
"De Hoogeveensche Bewakingsdienst".

28-05-1927

Tien geboden voor de automobilist.

20-09-1933
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48. ORDE EN VEILIGHEID.
Gezag contra gezag. Te Hollandscheveld maakte een agent procesverbaal op tegen
een onbezoldigd rijksveldwachter. Deze had namelijk zijn hond niet aangegeven.

11-10-1933

Verkeersregeling Stationsstraat-Pesserstraat met 3 tekeningen.

20-07-1935

Nachtwachten te Hoogeveen, onkosten nachtwachten. 21-11-1934 Ingaande 6-1-1936
werd majoor G. Valentin benoemd als opvolger van Spa.

21-12-1935

De nachtwachten worden ontslagen i,v.m. opheffing van de funktie. Er worden
politie-agenten aangesteld.

19-02-1936

Gemeenteveldwachter H. Reinders Gzn. neemt afscheid. Hij was een goedwillende,
gemoedelijke, niet-vitterige politieman, aldus de krant.

04-01-1939

Aanbesteding van de verbouwing van een gemeentewoning aan de Grote Kerkstraat
tot politiebureau.

12-04-1939
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49. PERSONALIA.
Jhr. Rudolf Arend van Echten van Holthe, overleden 19 december 1875 op
ruim 72-jarige leeftijd. Begrafenis op 23 december 1875. In Memoriam.

22-12-1875

De bekende, franse reiziger Havard bezoekt Zweelo en Coevorden. Ontmoeting
met Lestergeon.

29-04-1876

Thorbecke, een groot man gehuldigd.

20-05-1876

J.B. Levie, vooraan op de Slood. Leuke advertentie op rijm gesteld.

18-12-1878

I.S. en S.S.Kolthoff, handel in manufakturen. (adv.)

09-07-1881

H.E. Hoegsma, gemeente-architekt Hoogeveen. Ontwerpen: Winkel S. van Rhijn Mz.
Het Schippershuis op de hoek van de Streek en het Schut. 22-7-1882, 29-7-1882 en

22-10-1882

In memoriam. Advertentie: In Rotterdam overleed een zekere Hendrik Post.
Ondertekend door Y.Rahder-Post en H.Rahder Czn.

06-02-1884

Bij het plaatsen van het gedenkteken op het graf van Saartje Kropveld is een
bijeenkomst gehouden.De belangstellenden worden per advertentie bedankt.

11-07-1885

In memoriam, Jan van der Veen Azn. geb. 6-5-1810 overl. 31-10-1885. Griffier van het
kantongerecht te Hoogeveen 18A2, schoolopzichter van 1857-1885.
Auteur van romans, vertellingen, geschriften en gedichten.

31-10-1885

Overlijdensbericht van het gemeenteraadslid P. Bruins-Slot Wzn. overleden op 7-5-1888,
oud 58 jaar.

09-05-1888

Van van Rhijn, liep met het pak op de rug. (manufakturen).

16-01-1892

Hendrik Leendert van der Lelij, geb. 1826 overl. 21-2-1896. Ing. direkteur van de
Drentse Kanaal Maatschappij. Oprichter Maatschappij Hoogeveen tot onderlinge
verzekering voor de binnenvaart etc.

22-02-1896

J. Pet, geboren 1834, overleden 1-3-1896. Verslag van zijn levensloop.

04-03-1896

M. Rahder in staat van faillissement verklaard. Zijn bezittingen worden verkocht.

30-01-1897

Jacob Rahder vertrekt naar Transvaal. Hij wenst vrienden en bekenden een hartelijk
vaarwel.(adv)

03-02-1897

Uit een advertentie blijkt dat een zekere J. Boelken ter plaatse in effekten handelt.
(Grote Kerkstraat).

13-03-1897

Verkoop van de inboedel van M. Rahder te Noord wegens faillissement.

27-03-1897

H. IJmker werd benoemd tot plaatsvervangend districts veearts.

28-04-1897

Overleden Jhr. Mr. Anne Willem van Holthe tot Echten.

14-02-1900

Albertus Aleidus Steenbergen overleden op 20-2-1900 op de leeftijd van bijna 86 jaar.
Een ter gedachtenis.

Dr. F.K. Amshoff overleden op 78-jarige leeftijd.

21-02-1900
17-03-1900
26-02-1900
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49. PERSONALIA.
Gevestigd in de Kleine Kerkstraat Mr. A.W. van Holthe tot Echten. Advocaat-procureur.

17-10-1906

Jacoba Bols viert op 12 juni a.s. haar 90ste verjaardag. Zij handelt kennelijk in groenten
want zij hoopt haar begunstigers nog menigmaal met groenten te bezoeken.

08-06-1907

W.B. Carmiggelt wordt benoemd tot opzichtertekenaar bij gemeentewerken te Amsterdam.
Hij is nu assistent bij architekt J. Carmiggelt, alhier.

21-08-1907

De eerste vrouwelijke advocaat te Amsterdam beëdigd. Mr. R.H. de Boer.

13-02-1909

Overleden te Rotterdam H.Rahder Czn. In 1873 werd hij gekozen tot gemeenteraadslid.
Hij beheerde het landgoed Kremboong en was oprichter en voorzitter van de vereniging
"Noord en Omstreken".

09-01-1912

De pander Padding is AO jaar als zodanig werkzaam. In artikel vermeld onder
"Daar mut wat bij".

01-08-1914

e

De heer J.W. Broekhoff te Hollandscheveld wordt benoemd tot 2 luitenant der infanterie
te Ned. Oost-Indië.

01-08-1914

C. Pet overleden op 1 december 1916 op 80-jarige leeftijd.

02-12-1916

Eervol ontslag per 31-12-1924 als gemeente-opzichter en schatter van dranklokaliteiten.
De heer Carmiggelt is vanaf 15-2-1890 gemeenteopzichter te Hoogeveen.
Zie ook gemeentewerken 26-11-1924.

18-10-1924

J. Carmiggelt neemt na ongeveer 30 jaar afscheid als gemeente-architekt. Zijn plannen
die onderhanden zijn worden nog door hem afgewerkt.

03-01-1925

Verslag van het afscheid van J. Carmiggelt van het gemeentebestuur.

07-01-1925

Op 20 maart overleed mevr. N.S. Pet-Pet, wed. van de oprichter van de
Hoogeveensche Courant.

21-03-1925

Notaris v.d. Tuuk heeft ontslag gevraagd uit zijn ambt met ingang van de datum dat zijn
opvolger in funktie zal treden. Hij was hier gevestigd vanaf 20 augustus 1894 als opvolger
van notaris M. Schotman.

14-04-1926

Architekt G. de Jonge vestigt zich in Hoogeveen. Adres: Hotel Homan.

22-01-1927

De heer W.G.F. Steinmetz vestigt zich ter plaatse als architekt.

16-07-1927

J. Carmiggelt, gemeente-opzichter in ruste, verlaat Hoogeveen en vertrekt naar Abcoude.

08-12-1928

Huldiging van K.C. Sterken te Noordscheschut op maandag 9 mei. Verslag

14-05-1932

Op 8 maart is overleden Berend Eleveld.

13-03-1929

H. Radijs is overleden op 13-4-1929. Artikel

over dhr. Radijs.

Te Abcoude is overleden J. Carmiggelt, vroeger gemeente-opzichter en architekt te
Hoogeveen. Bekendom zijn bouwtrant door gevels met blinde ramen.

17-04-1929

19-04-1930
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49. PERSONALIA.
H.A. Robaard is overleden en begraven.Verslag

08-06-1932

Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten is overleden. In memoriam bij het overlijden.

10-01-1934

In memoriam, Mr. Harm Smeenge, overleden te Assen.

11-05-1935

Verslag teraardebestelling Harm Smeenge.

15-05-1935

K. Hilberdink met getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds. Met foto "De Mensenredder".

06-10-1935

Overleden Mr. Hohannes Tonckens, oud-griffier bij het kantongerecht.Hij werd 78 jaar oud.

30-10-1935

Johannes G.C. Kooiman uit Hollandscheveld werd benoemd tot redakteur van "De Stuwdam". 04-12-1935
Professor Jacob Elerna, rijkslandbouwconsulent in Drenthe.
Een terugblik op zijn werkzaamheden.
De heer H.J. Frederiks, de beheerder van hotel Thomas en Luinge is overleden
op 86-jarige leeftijd.

03-07-1937

04-08-1937
07-08-1937

Jonkheer H.G. van Holthe tot Echten overleden. Hij was bijna 40 jaar burgemeester
van Ruinen.

20-07-1938

Kort verslag van de begrafenis van de jonkheer.

23-07-1938

Gijsbert Karel van Hoogendorp te Hoogeveen. 1819 wordt vervolg. 8-10

05-10-1938

Dirk Jan Rijnvis, Alteveerstraat 49a is overleden op 13 april 1940, oud 71 jaar.

17-04-1940
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50. POST EN TELEGRAAF.
Post en telegraafkantoor Hoogeveen, aanbesteding door B. en W.
Eerste inschrijving, niet gegund
Tweede inschrijving

13-05-1871
27-05-1871
04-11-1871

Postwagendienst, Thomas en Comp.Hoogeveen.(adv).

27-05-1871

Brievenbesteller, benoeming van A. Sieders. De beloning van de oudste besteller is
verhoogd van ƒ 275.— tot ƒ 300.-- per jaar.

30-03-1872

Postkantoor Hoogeveen. Bouwplan goedgekeurd door B. en W. Kosten ƒ 6.788.—
Staatsspoorwegen blijven het telefoonverkeer verzorgen tot die datum.

04-05-1872

Brievenbus geplaatst aan Hotel Luinge.

01-06-1872

Verplaatsing van het postkantoor in Hoogeveen van de Kleine Kerkstraat naar het
verenigd post en telegraafkantoor in de Grote Kerkstraat.

04-01-1873

Gunning verkoop van het postkantoor aan F. Kok voor ƒ 3.311.--

08-12-1874

Verlaging posttarieven.

24-06-1876

Tot brievenbesteller werd benoemd H. Naber in plaats van P. Bruins-Slot.

09-02-1878

Verwerkte poststukken over 1879 te Hoogeveen.

24-01-1880

Sneltreinen van Meppel naar Groningen voortaan met postcompartiment.

23-06-1880

De direkteur van het postkantoor roept plaatsgenoten op om de weduwe van de
overleden postbesteller Hendrik Naber financieel te steunen.

17-12-1884

Gedurende de eerste 3 dagen van het nieuwe jaar mogen geen giften aan postbodes
worden gegeven.

30-12-1885

G. Eerelman wordt benoemd tot brievengaarder te Hollandscheveld.

14-04-1888

Zoals wel meer in de buiten de kom der gemeente gelegen dorpen en gehuchten gebeurt,
laat men soms 5 centen bij de brief in de bus glijden, waarvoor de postbode dan zorgde
voor de frankering.

13-08-1890

B. en W. verhuren het gebouw in de Grote Kerkstraat, thans in gebruik als post- en
Telegraafkantoor.

17-10-1894

Aanbesteding van het verbouwen van het oude postkantoor door architekt J. Carmiggelt.

19-12-1894

Het postkantoor wordt m.i.v. 25 december 1894 overgebracht naar streek de Huizen.
(woning notaris Schotman)

22-12-1894

Café "Veehandel". Voorheen Post- en Telegraafkantoor aan de Beestenmarkt.
Later café "De Beurs".

10-04-1895

Inde raadsvergadering voordracht betreffende aanvraag om vergunning voor de
aanleg van telefoongeleidingen.

10-02-1897

Telefoonaansluiting. Bell-telefoon maatschappij vraagt concessies voor telefoonverbindingen
aan de gemeenteraad.

13-03-1897
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50. POST EN TELEGRAAF.
Raad besluit om vergunning te verlenen voor telefoonverbindingen .

10-04-1897

Telefoon, B. en W. stellen voor om de Bell-telefoon Mij. het lokaal van het waaggebouw
achter het gemeentehuis ter beschikking te stellen.

22-05-1897

Brievenbesteller Jacob Mooy viert op grootse wijze zijn 25-jarig ambtsjubileum.
(Hij krijgt een gouden horloge met ketting + zilveren koffer met lamp.)

02-10-1897

G. Guichelaar wordt benoemd tot postbode te Hoogeveen-Wijster, D. van Marie jr.
tot postbode te Nieuweroord.

25-12-1897

Telefoon. Met ingang van 1-12-1905 kan de openbare spreekcel in het postkantoor
worden gebruikt .

29-11-1905

Statistische opgave van het verkeer op Posten Telegraafkantoor te Hoogeveen over
het jaar 1905.

13-01-1906

Telefoonpalen D.S.M, geplaatst.

20-03-1906

Telefoonbeambte Hollandscheveld i. p. v. G. Raak wordt het mej. G. Raak.

05-06-1906

Rijkstelefoonbureel, uitnodiging tot aansluiting.

29-04-1905
24-05-1905

Te Hollandscheveld en Nieuweroord wordt een hulp-telefoonkantoor voor het algemene
verkeer opengesteld.

02-03-1907

Brievengaarder Raak te Hollandscheveld heeft zijn hulpkantoor op laten knappen.
Aan het kantoor zijn tevens drie postbodes verbonden, alsmede een vaste hulpbode
en een hulpbode voor aanvulling

24-10-1914

Posttarieven.

29-09-1926

Puite kantoorhouder P.T.T. te Hollandscheveld. De kantoorhouder, de heer
Kannegieter vertrok naar een andere standplaats. De heer Puite uit Wijster doet
zijn intrede. Hopelijk valt hij in de smaak,aldus de krant.
Foto van het personeel van de P.T.T. kantoor
Hoogeveen bij het afscheid van dir. de Vries.

06-08-1927

21-12-1932
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51. PRIJZEN.
Prijzen theeserviezen. Met goud ƒ 11.50, Zw. oren ƒ 12.--, gekleurd ƒ 13.50 (adv.)

04-01-1873

Entree tot een voorlezing 60 cent p.p. Plaatsbespreking 10 cent.

11-01-1873

Vracht voor wagon vuren delen uit Hongarije 14 dagen onderweg, prijs ƒ 270.--

16-05-1877

Brandstoffenprijzen, 30-8-1879,24-9-1879, 27-9-1879, 18-10-1879, 14-1-1914, 10-2-1917,
26-5-1917, 30-6-1917, 18-7-1917, toeslagen op brandstof afhankelijk van de welstand
8-12-1917, 3-6-1922, 30-6-1923, 8-9-1923, 29-9-1923, 1-1-1927, 16-2-1929, 22-6-1895, en

13-11-1915

Kontributie "Nut" ƒ 5.-- per jaar.

08-10-1879

Entree volksvoorstelling 30 cent, na afloop bal. 1-11-1879 Advertenties in de
Hoogeveensche Courant.Prijzen: Dezelfde advertentie 3 x ter plaatsing opgegeven
wordt slechts 2 x in rekening gebracht.

13-01-1883

Nachtlogies. Bij de veemarkt te Leeuwarden 20 nette slaapkamers te huur,
25 cent per persoon.

22-08-1885

Honing aangeboden voor 30 cent per pond.
Tafelhoning 40 cent per pond
Honing 50 cent per pond.

06-09-1884
14-09-1904
02-03-1907

Kampertabak Meulenkamp, B a 30 en BB a 40 cent / 5 ons.

28-02-1885

Van NelIe's Shagtabak 22 ½ cent, boekje vloeitjes 15 cent

03-08-1929

Haringen 4 voor 10 cent, kleine 6 en 8 voor tien cent

25-07-1885

Volle haring 5 cent (per stuk ?)

11-09-1911

Makreel 50 cent per pond, schelvis 35 cent per pond, bokking 3 voor 25 cent.

03-08-1929

Beste jenever, 5 mtr. a 67 ½ cent per liter.
Dikkers likeur 13, 20, 25 en 30 cent per fles. Puike jenever 80 cent per liter (Bakker)
Samos, Bergerac, Rode port en witte port,alles ƒ 1.— per liter.

17-10-1885
23-12-1911
09-03-1929

12-12-1885, 12-5-1888, 16-11-1895, 9-1-1904, 10-12-1904, 7-1-1911, 1-4-1911, 11-7-1911,
25-10-1911, 14-2-1923, 17-10-1923, 28-7-1923, 5-12-1923, 12-12-1923, 16-1-1929,
20-2-1929, 16-3-1929 en (Betreft prijzen van huizen/land.)

19-01-1929

Prijzen landbouw. 12-5-1888, 20-10-1895, 23-4-1904, 16-7-1904, 24-9-1904, 21-1-1911,
25-2-1911, 18-3-1911, 3-3-1917 (bokhuur), 28-7-1923 en

12-12-1923

Burgers rijwiel met luchtbanden ƒ 210.-Vilocipède hoog model z.g.a.n. ƒ 20.-Motorrijwielen ƒ 425.-,445.-,485.- bij A. Kip
Motorrijwiel 2 p.k. ƒ 400.- 3 p.k. ƒ 485.-, rijwielen ƒ 150.-, ƒ 200.Foto van bromfiets Success 2 ¼ H.P., trappers met ketting ƒ 445.- motor met
snaaroverbrenging 3 HP ƒ 485.-

03-04-1895
11-05-1895
17-02-1904
26-03-1904

Welcome motorrijwiel ƒ 400.- Minerva motor A. Kip
Buitenbanden ƒ 2.-, binnenbanden ƒ 1.50
Fongers rijwielen A.L 50, B 125 C 105, Nederland ƒ 85.— Groningen ƒ 70.--

23-04-1904
08-04-1911
15-04-1911

09-04-1904
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Complete rijwielen moffelen ƒ 3.--, 3x gelakt en gepolijst ƒ 3.50
Nieuwe rijwielen vanaf ƒ 50.--, emailleren (3 lagen) met inbegrip van nieuwe
spatborden ƒ 7.50

09-06-1923

Prijzen van grond en huizen.

24-04-1897

••».'.

13-3-1895 Artikel van Bredero over koopkracht.

03-02-1917

Prijzen van levensmiddelen etc. 27 artikelen van diverse waren.

18-01-1899

Prijzen van levensmiddelen van 21 artikelen.

06-09-1899

Inzet huis met erf en ongeveer 38 ha. groen en bouwland, heideveld en veen ƒ 2.275.--

02-01-1904

Succes autocars vanaf ƒ 1.375.- A. Kip
Chevolet (met foto) 2600-2400, 2 tons Truck 2250 Bestel chassis 1550
VrachtautoTs Chevolet 2 ton,Whippet met foto's en techn. gegevens.
144

23-04-1904
10-08-1929
14-09-1929

Toneelvereniging "Ons Genoegen", entree ƒ 0.75 p.p., dame + heer ƒ 1.25. Jaarfeest
Gereformeerde Jongelingsvereniging, entree ƒ 0.75, huisgenoten van leden ƒ 0.50

17-09 1904

Scheren 2 x 5 cent,lx 3 cent, L.H. Slaa, barbier en kapper

26-09-1906

Zwarte teer 10 cent per 1.bruine teer 20 cent per 1. carboleum 12 cent per 1. harpuis 40 cent
per 1.black vernis 16 cent per 1. (adv.)

23-03-1907

Prijzen uurwerk. Régulateurs ƒ 5.50,staartklokken (klein model) ƒ 5.-- horloges ƒ 2.50
en ƒ 3.-(adv.) .

31-07-1907

Prijscourant van D. Boersma, bij de Noordsche Brug. Diverse prijzen levensmiddelen (2 bladz.) 22- 6-1910
Een nieuwe lijkwagen te Zuidwolde moet ƒ 600.- kosten.

15-04-1911

Dansles ƒ 2.— dansen ƒ 1.50, gehele kursus?

07-01-1911

Tweepersoons ledikant met wastafel en nachtkastje ƒ 23.50.In de etalage te zien
bij A. van Buuren.

27-09-1911

Veel eikels 25 tot 40 cent per mand, Of ƒ l .-- per mud.

01-10-1911

Het Handelsblad, dagblad ƒ 4.50 per 3 maanden.

11-10-1911

Woonhuis op Slood ingezet (dubbel woonhuis) ƒ 5.909.--, 2 ha. ƒ 6,170.--, 1.4 ha. ƒ 156.—
(bos), 3.3 ha ƒ 6.180.-- 1.- ha. ƒ 175.- (bos)

10-10-1917

Orgellessen 75 cent per uur, thuis l gulden p.u.

27-10-1917

Adv. Jan Danes. autoverhuur tot 30 km. ^ 45 cent, boven 30 km. a 40 cent.
op zondag 5 cent meer.

10-08-1921

Als protest tegen de melkprijsverhoging lieten de huismoeders bij trommelslag bekend
maken dat zij geen melk zouden afnemen en verzochten anderen hetzelfde te doen.
De prijsverhoging ging die dag niet door.

23-09-1922
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Miele en Sabena wasmachines met grote Wringer voor ƒ 27.-- normaal " 52.-- Af:
station Enschede.

31-03-1923

Concours Hippique. Rubriek 4 open klasse Inleg ƒ 5.-- Prijzen ƒ 100.-, ƒ 60.-, ƒ 40.-, ƒ 20.-

18-08-1923

Brillen 30 cent, 60 cent en ƒ 1.— Wekkers ƒ 1.35

25-08-1923

Volle kliniekgebitten ƒ 55.—

15-09-1923

JurgensT Planta-boter, 60 cent per pond.
Dikke eikenboom. Rechte stam van 8 meter lengte, op l ½ m. boven de grond
een omtrek van 2.25 mtr. Prijs ƒ 136.—

03-10-1923
11-08-1928

Toegang ijsbaan 35 cent.

05-01-1929

Toegang ijsbaan 15 cent.Inleg ƒ l.- per paar.

30-01-1929

IJsbaan Schoonveld, prijzen hardrijderij voor mannen ƒ 25.-, ƒ 12.50, ƒ 5.- en ƒ 2.50,
Inleg 50 cent.

29-12-1923

Philips Radio ƒ 330.—
Philips Radio 1 knops bediening.
P.J. ten Kate, elektrische gas, watertoestellen met foto.

28-08-1929
21-09-1929

Enkele woning Kanaal w.z.(Zwiers) ƒ 2.400.Dubbele woning Coevorderstraatweg (Neutel)

18-01-1936
18-01-1936

Een fiets kost ongeveer ƒ 36.--, een stofzuiger ruim ƒ 40.—. Inzet land ƒ 860.— per ha.

15-02-1936

Nieuwe fietsen vanaf ƒ 25.--

23-03-1936

Zwinderseveld land ongeveer ƒ 860.- per ha.

04-04-1936

Heideveld onder Pesse 65 ha. ƒ 100.--; per ha.

06-06-1936
e

Aanbesteding van een dubbel woonhuis aan de 12 wijk te Noord.
Laagste ƒ 2.882.-- (bouw) en ƒ 232.-- (schilder).

18-07-1936
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52. RAMPEN.
Schipbreuk. De praam van Kleine loopt bij Muiden op de Kribben. De lading turf spoelde weg.
De opvarenden, schipper, knecht, vrouw en 3 kinderen konden zich redden.

03-04-1878

Schipbreuk.Tijdens stormweer strandde te Vollenhove de praam "De vrouw Jantje"
van schipper Teu-nis Jonkman. De bemanning werd gered. De praam hoorde thuis in
Hoogeveen en was eigendom van Fernhout, Kip en van Raalte.

26-01-1884

Spoorwegramp te Ruinerwold.
4-1-188, 7-1-1888, 4-2-1888 en

18-02-1888

Schepen (schippers) 9 dagen vast in het ijs nabij Kuinre, o.a. schipper G. Hagen uit
Hoogeveen. Tevens relaas van de redding.

28-03-1888

Door overvloedige regen mislukte de aardappeloogst van ca. 30 arbeidersgezinnen aan het
boveneinde van het Zuideropgaande en Riegshoogtendijk

08-09-1888

Scheepsramp. De praam van de Hoogeveensche schipper J. Tichelaar zinkt ten
noorden van Elburg.

03-10-1888

Meldingen over storm en hoog water, schepen op de Zuiderzee vermist en het inwaaien
van huizen.

14-02-1894

Het Purmerender stoomschip Ceres vaart de Vrouw Margaretha van de Hoogeveense
schipper R.J.Scholten aan, waardoor deze zonk. Het lichten wordt in het artikel omschreven.
13-10-1897
Scheepsramp. De Hoogeveense Schipper Roelof Otten in de nabijheid van de Voorst bij
Vollenhove.

18-01-1899

Scheepsramp bij Huizen op de Zuiderzee. Hoogeveense schipper J.R. Koster met de
praam "Hendrika". Men vermoedt dat Koster, zijn vrouw en vier kin-derenverdronkenzijn.

21-01-1899

De houten praam van Roelof Hartman uit Hoogeveen is na aanvaring gezonken. Het dat
niet verzekerd is, moet als verloren worden beschouwd.

16-12-1905

De tjalk van G. Fernhout Behouden geborgen. strandde bij Kuinre.

16-12-1908

Het schip "Onderneming" van de schipper M. Fernhout, geladen met schelpen zinkt bij
Oostmahorn. Het schip van de Hoogevener Fernhout was verzekerd bij de
Assurantiemaatschappij voor ijzeren schepen, alhier. De opvarenden konden
worden gered.

13-05-1914

Het schip van M. Fernhout wordt als verloren beschouwd. Het werd met zand overspoeld.

20-05-1914
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53. RECHTSPRAAK.
Bij kon. besluit het geroep van J. Freseman Gratama verworpen. Deze verwachtte
burengerucht bij vestiging ener grof en hoefsmederij.

13-05-1876

Vergoeding reiskosten voor getuigen in strafzaken worden verhoogd.

10-06-1876

Strafrecht in 't Vrije Nederland, een zekere R.D. wordt na enige tijd in hechtenis te hebben
gezeten op vrije voeten gesteld wegens onvoldoende bewijzen, (art.)

02-09-1876

Justitie. Betreft een uitvinding in Brugge voor opsporing van dieven,
die de kop hebben verloren.

06-09-1876

Ned. wetboek van strafrecht ingevoerd, na 70 jaar het Franse.

01-09-1886

Verslag van een rechtzaak tegen L.E. uit Hoogeveen die zijn buurman J.Zwiep
neerschoot. Eis 18 maaden gevangenisstraf.

06-03-1907

Diefstal van dorsstokken wordt door de kantonrechter behandeld.(deels in dialekt).

08-04-1914

Stuk in dialekt voor kantongerecht.

04-03-1914

Verslag van een burenruzie te Hollandscheveld tussen de 22-jarige Joh. K. en Jan de Graaf.
K. werd gearresteerd door veldwachter Vos en stevig geboeid overgebracht naar Assen.

28-10-1914

Leuk verhaal van J.S. te Hollandscheveld die zijn dochter te laat aangaf bij de Burgerlijke
stand. Werd behandeld voor het kantongerecht.

16-12-1914

Verslag van een zitting van de rechtbank te Assen m. b. t. openlijke geweldpleging bij het
gebouw van de Pinkstergemeentete Elim.

29-03-1939
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54. SCHEEPVAART.
Grote schutsluis te Zwolle. 80 man

22-02-1873

Vereniging tot bevordering van de bevaarbaarheid van de Hoogeveense vaart en het
Oranjekanaal. Oproep vergadering.

11-07-1874

Paardenspel. Direktie schuitenvoerder.

20-05-1876

Scheepvaart en handel. Verslag over het jaar 1883.

25-06-1884

Besteding schippersknechten. Verhuring van schippersknechten in het café Meiboom.
In het Nieuwe Schippershuis L. Brunsting. (adv.)

01- 01-1887

Bij een besteding van schippersknechten heeft één zich verhuurd bij het gewicht,
nl. ƒ 3.50 per pond. Hij woog 140 pond, het loon zal derhalve ƒ 490.-- bedragen.

28-12-1878

Besteding van schippersknechten in het Nieuwe Schippershuis. L. Brunsting.

27-01-1883

Handel en scheepvaart. Verslag over het jaar 1883.

25-06-1884

Drukte op de Hoogeveense vaart. In april en mei voeren ruim 1900 vaartuigen - ca.
100.000 ton- de Hoogeveense vaart af. Injuni was het tot 20-6-1888 niet minder druk.

20-06-1888

IJsbreken tussen de Echtense sluis en Hoogeveen. Het ijzeren schip van Van Dalen vooraan.

07-02-1891

Uit de scheepvaart. Schalken d.w.z. te beschermen door middel van dekkleden.

09-02-1895

Jaaglijnen voor ƒ 3.50 de veertig vaam bij H. Oechies.

01-02-1896

Verhuren van schippersknechten. Bij L. Brunsting, Nieuw Schippershuis. Wed. A. ter Stege.
Café Hagen. (adv.)

07-01-1899

Verhuur schippersknechten. Een ingezonden artikel.

09-12-1899

Scheepvaart gestremd te Kerkenbovenveen wegens herstel van het Keerschut.

14-09-1904

Jan Wams, scheepstimmerman, is benoemd tot sluiswachter van de Nieuwe Brugsluis.

18-03-1908

Griendtsveenmij. Gevraagd schippers tegen een vast weekloon tot einde november 1908
wier vaartuig 800 a 900 pak turfstrooisel kan laden in Duitsland.

06-06-1908

Scheepsjager D. Blokzijl, Hoogeveen.

03-10-1908

Met ingang van 8 augustus mag de diepgang van schepen van de Venesluis tot de
Pruisische grens ten hoogste 4 voet of 1.12 meter zijn.

aug. 1912

Uit een advertentie blijkt dat een zekere R. Thijs als scheepsbevrachter optreedt.
(Schutstreek).

07-01-1914

Ene A. Stoter oefent ook het beroep van scheepsbevrachter uit.

07-01-1914

Afgevaren uit Hoogeveen,3650 schepen, totaal 242.391 ton.
Afvaart Venesluis, 1922-3840 vaartuigen 277.616 ton. 1923-3650 vaartuigen -242.391 ton.

1923
09-02-1924
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Vernieuwing sluizen Noordscheschut-Meppel. Er is reeds een waterschapsbegroting in
e
de 1 kamer,

09-05-1928

Drinkwater voor schippers bij de sluiswachter van Veenesluis en Noordscheschut.
Er mag niet meer dan 1 cent per emmer worden gerekend.
20- 6-1928
Scheepvaart is hervat, er zijnnog veel ijsschotsen.

14-03-1917

De Hoogeveense vaart is weer open. Reeds zaterdag kwam schipper Wessel Kattouw
met zijn schip als eerste binnen, die alle sluizen van Meppel naar hier was gepasseerd,
(vaart verdiept en sluizen aangepast).

23-03-1930

De Hoogeveense vaart weer open, nu ookvoor motorschepen beter te bevaren.

25-03-1930

Het gemeentebestuur heeft bij Venesluis en de Noordsche sluis tapinrichtingen met
slangen aangebracht voor het innemen van drinkwater van de Hoogeveense waterleiding.

17- 00-1930

Scheepswerf Johannes Blanken. (Adv.)

22-01-1871

Scheepswerf Evert Kuiper in Het Haagje te Hoogeveen.(adv.)

11-03-1871
14-02-1877

Krommers te koop voor scheepsbouw, (adv.)

27-01-1872

Scheepstimmerwerf Jan Zwiers op Slood. (adv.)

02-03-1872
07-01-1882

Scheepswerf Harm Berghuis in Het Haagje.(adv.)

23-03-1872
04-01-1873

Scheepswerf Zwiers.(adv.)

11-01-1873

Scheepshelling Johs. Blanken tegenover "Kijk in 't Gat" te Hoogeveen.

11-01-1873
18-02-1888

Helling Gebr. Baven op de Slood te Hoogeveen. (adv.)

03-01-1874

Scheepswerf Lambert Harms Botter. B. en W. van Hoogeveen beschikken gunstig op het
verzoek van L.H. Botter, om op de kadastrale percelen sectie A no's 866 en 2A38 een
scheepswerf op te richten. Gedaan 25 november 1875 te Hoogeveen.

27-11-1875

Scheepswerf Jan Fernhout op Slood. (adv.)

05-08-1876

Scheepstimmerwerf H.J. Berghuis. Te koop scheepstimmerwerf en huis met erf,
staande en gelegen in Het Haagje, t.v.v. Gebr. Berghuis.

03-02-1877

Te koop aangeboden de scheepstimmerwerf van Berghuis, gelegen aan de noordkant
der vaart in Het Haagje.

27-07-1878

De verkoop van scheepstimmerwerf Berghuis wordt ingetrokken.

03-08-1878

Scheepswerf Harm Jans Berghuis, scheepstimmerman en koopman wordt in staat van
faillissement verklaard door de rechtbank te Assen.

25-09-1878

13-06-1928
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Inboedel en onroerend goed van Scheepswerg Berghuis verkocht.

18-10-1878

Verkoop faillissement scheepstimmerwerf van Harm Jans Berghuis, gelegen noordkant
Opgaande Haagje. Oppervlakte 56 are en 69 centiare.

11-01-1879

Advertentie van de wed.J.Fernhout.Te huur scheepstimmerwerf, schuur en woning
Streek de Slood.

01-03-1879

Scheepswerf H.J. Berghuis gekocht door K.Koops. 15- 3-1879 Scheepswerf K. Koops
gekocht van H.J. Berghuis.

15-03-1879

Jan Fernhout, scheepstimmerman, verkoopt op de werf van de wed. J. Fernhout op Slood
een in aanbouw zijnde praam en een bok, alsmede planken, regt en kromhout en
gereedschappen.

19-11-1879

Advertentie van de wed. Fernhout, te koop of te huur een scheepstimmerwerf
met gereedschap.

20-12-1879

Scheepstimmerwerf Jacob Wams. Publiek te verkopen een van ouds zeer beklante ruime
scheepstimmerwerf van J. Wams, gelegen in Het Haagje op de noordzij der vaart te
Hoogeveen, met bfeébe-horen met woonhuis met tuinen en2 arbeiderswoningen.
7-2-1880, 25-12-1880, 6-10-1883 en

08-01-1885

Eigenaar Jn. van Raalte biedt de werf te koop aan.

08-03-1884

Helling van de wed, Jan Fernhout op Slood, (adv.)

14-02-1880
13-01-1883

Scheepswerf Johs. Fernhout Jz . op de Slood. Publiek te verkopen ten verzoeke van Johs.
Fernhout Jz. scheepsbenodigdheden, gereedschappen, planken, vletten, punter enz.

01-03-1880

Helling M. Fernhout op het Slood. (adv.)

17-07-1880

Sloophout waaronder een best vlak, liggers en krommers. (adv.)

29-01-1881

Publieke verkoping van een scheepstimmerwerf gelegen op de noordzijde der vaart,
vooraan in het Haagje te Hoogeveen, ten verzoeke van Evert Kuiper.. (adv.)

05-02-1881

Scheepswerf Jan Wams in Het Haagje te Hoogeveen. (adv.) 12-2-1881, 19-11-1881 en

13-01-1883

Scheepswerven in Hoogeveen. Gezamenlijke advertentie van scheepswerfeigenaars.
Johs. Blanken, KI. Koops, L.H.Botter, Johs. Fernhout Jzn., Johs. Fernhout Hzn. Gebr. Wams. 18-06-1881
Scheepswerf Jb. Wams. (adv . ) 19-11-1881, 28-1-1882 en

13- 1-1883

Scheepstimmerwerf Meine Fernhout, palmslag van het huis met de daarbij gelegen
scheepstimmer-werf, groot 0.26.01 ha. ingezet voor ƒ 1.710.—

10-12-1881

Scheepstimmerwerf L.H. Botter op Noord te Hoogeveen. (adv.). 24-12-1881, 1-3-1882,
29-4-1882, 24-6-1882, 28-8-1886, 9-3-1887, 2-4-1890, 6-8-1890 en

28-05-1892
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Scheepstimmerwerf Johs. Fernhout Jz . vooraan op de Slood. (adv.) 18-3-1882,
18-10-1882,20-1-1883, 23-2-1887, 5-2-1890 en

09-04-1890

Scheepshelling Johs. Fernhout in Het Haagje te Hoogeveen. (adv.)

03-06-1882

Scheepstimmerwerf Jan Zwiers, te koop scheeps timmerwerf en 7 woningen.

20-01-1883

Verkoop scheepsgereedschappen ten verzoeke van Jan Zwiers Jzn. op zijn werf op het Slood. 03-02-1883
Scheepstimmerwerf Jan Kuiper. Publiek te veilen een scheepstimmerwerf van Jan Kuiper
te Hoogeveen, gelegen op de noordzijde der vaart, vooraan in Het Haagje.

22-01-1885

Sceepstimmerwerf Joh. Fernhout Jzn. op Slood. Verkoop van al het aanwezige hout en
boeierpraam van 37 ton. (adv.)

12-01-1889

Scheepswerf Klaas Koops in Het Haagje, (adv.)

16-02-1889

Helling Jans Zwiers op de Slood te Hoogeveen. (adv.)

02-02-1887

Scheepswerf J. Kip Azn. Verzoek om een vergunning aan B. en W. van Hoogeveen tot
oprichting ener scheepswerf tot het bouwen van ijzeren schepen op de kadastrale percelen
sectie A no!s 2961, 1962 en 1963.

09-07-1890

Scheepswerf J. Kip Azn. Bij K.B. is tot l mei geschorst het besluit van B. en W. van
Hoogeveen dd. 29 juli 1890, waarbij aan J. Kip Azn. vergunning is verleend tot het oprichten
van een scheepstimmerwerf voor de bouw van ijzeren schepen.

07-03-1891

Vergunning aan scheepswerf J. Kip is verleend.

18-03-1891

Aanvraag van J. Kip Azn . tot vergunning en oprichting van een scheeps t immer werf
tot het bouwen van ijzeren schepen. Sectie J nrs. 1297,848, 849 en 850

10-06-1891

Vergunning verleend aan scheepswerf A. Kip Azn.

02-07-1891

Op 4-12-1891 is van de werf van J. Kip met goed gevolg te water gelaten een ijzeren
barge > bestemd voor de vaart tussen Hoogeveen en Meppel voor de fa. van Dalen en Co.
(Barge-trekschuit)

05-12-1891

Werf Wed. Johs. Fernhout Hoogeveen op Slood.

21-05-1892
11-06-1892

Te koop aangeboden machines en gereedschappen van een ijzeren scheepswerf.
Te bevragen bij scheepswerf A. Kip. (adv.)

22-06-1892

Werf Gebr. Wams (adv.)

28-12-1892

IJzeren werf op Slood te Hoogeveen. (adv.)

31-12-1892

Scheepswerf Wed. Johs. Fernhout. (adv.) ,

09-02-1895
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Scheepswerf Rijnvis en Eikelboom. In augustus 1895 werd het eerste ijzeren schip,
hetwelk in Hoogeveen werd gebouwd, te water gelaten. Het was een tjalk gebouwd op de
werf van Rijnvis en Eikelboom, bestemd voor H. van Eyken te Zwartsluis en 130 ton groot.
(Uit 100 jaar Scheepsass . mi j . )

?

Scheepswerf gebr. Wams in Het Haagje, (adv.)

18-01-1896

Scheepswerf Rhijnvis en Eikelboom. Verslag van een tewaterlating van ijzeren schepen
in 1895 en op 4 maart 1896. Tevens de kiellegging van twee ijzeren schepen.

07-03-1896

Scheepstimmer werf Rhijnvis en Eikelboom. Te water gelaten een ijzeren tjalkschip,
groot 130 ton.

10-10-1896

Werf Rhijnvis en Eikelboom. Op de werf werd een stalen tjalkschip "Jantina" van 115 ton
te water gelaten t. b. v. de schipper Johs. Padding te Hoogeveen. Voorts werden de kielen
gelegd voor twee schepen van 80 en 140 ton t. b. v. A. Koster te Hoogeveen en H. Koster
te De Wijk.

27-03-1897

Werf wed. Johs. Fernhout Hz. (adv.)

04-04-1896

Werf Wed. Klaas Ooms in Het Haagje. Verkoop van een praam en allerhande houten
onderdelen van Schepen, (adv.)

03-10-1896

Helling van Uiterwijk, genoemd in het artikel "Ditjes en datjes". Omstreeks 1830.

07-11-1896

Scheepswerf Annigje Sempen op de noordkant van het Opgaande in het Haagje.
Annigje Sempel, laatst wed, Klaas Ooms sr. vroeger van Evert Kuiper uit
haar eerste huwelijk. (adv.)

02-12-1896

Scheepswerven Wed. Johs. Fernhout Hz.Verhuur van twee scheepswerven in het Haagje
door de weduwe.

09-01-1897

Scheepsmakersknecht. J. Mol en zonen te Dedemsvaart vraagt een Scheepsmakersknecht
moet mede genegen zijn om te werken aan ijzeren scheepsbouw.

20-02-1897

Werf wed.J. Fernhout Hz. Verkoop scheepsonderdelen, bokken en schuiten, (adv.)

07-01-1899

Werf Baven op Slood. (adv.) 14-1-1899, 18-1-1899 en

28-01-1899

Scheepsbouwmeester Jb. Koops te Hoogeveen. (adv.)

21-01-1899

Scheepswerf Rhijnvis en Eikelboom. Voor rekening der Drentsche Stoomboot Maatschappij
te bouwen 3 ijzeren boten met motorbeweging.

25-01-1899

Werf wed. Fernhout. S. Slingenberg en K. Koes hebben de werf in huur.

01-04-1899

Werf Jan Hutten. Te koop 2 nieuwe bokken.

29-04-1899

Scheepswerf J. Koops in Het Haagje.

13-05-1899

Scheepswerf Joh. Hutten in Het Haagje.

24-06-1899
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Scheepswerf J. Koops in Het Haagje, (adv.)

18-11-1899

Werf Fernhout in Het Haagje, (adv.)

02-12-1899

Werf van Koops. Overdekte praam te Koop. :

27-01-1900

Werf wed. Joh. Fernhout Hz. (adv.) :

05-01-1901

Werf Jan Hutten in Het Haagje. Te koop een : nieuwebok.(adv.)

16-03-1901

Opgeboeide bok, groot 18 ton,te koop aangeboden. (adv.)

17-04-1901

Werf wed. Joh. Fernhout in Het Haagje. Publiek te verkopen: 9 schuiten en bokken en
allerlei andere artikelen, waaronder huisraad en sloophout . (adv.)

27-04-1901

Wed. Joh. Fernhout Hzn. verhuisd naar Zetten. (adv.)

04-05-1901

Werf Jan Hutten, te koop een 4 tons bok en een kopschuit. (adv.)

19-05-1900

Scheepswerf J. Hutten, te huur in mei a.s. een woning met kleine scheepswerf, thans in
huur en gebruik bij J. Hutten, ook tot andere doeleinden geschikt.

19-10-1901

Te koop een nieuwe bok bij Slingenberg en Koes op de werf van Fernhout in Het Haagje.(adv.) 12-04-1902
Te koop een kleine praam van 31 ton bij Gebr. WamsteHoogeveen. (adv.)

19-04-1902

Scheepswerf J. Koops, boeierpraam met inventaris, 60 ton, te koop bij J. Koops,
scheepsbouwmeester, (adv.)

07-05-1902

J. Wams tracht de scheepswerf aan Het Haagje te verhuren.

09-01-1904

Scheepswerf G.J. van Goor J.Gzn. Meppel, houten en ijzeren scheepsbouw.

07-01-1905

Scheepswerf Slingenberg en Koes. Te koop een nieuwe bok.

11-01-1905

Scheepswerf Wams in Het Haagje, (adv.) 14-1-1905, 21-1-1905 en

28-01-1905

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop of te ruil een4-en 5 tons bok.

25-03-1905

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop 3 bokken.

06-05-1905

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop een best onderhouden kleine praam,
zonder optuig.

12-08-1905

IJzeren scheepswerf, Hoogeveen. Te koop een nieuwe 8-tons bok.

09-09-1905

Scheepswerf Rijnvis en Eikelboom. Tewaterlating van een zeilaak, groot 75 last
voor rekening van Joh. Fernhout Jz. Kiellegging voor een motorboot voor rekening van de
Drentsche Kanaal Maatschappij.

13-01-1906

Scheepswerf Rijnvis en Eikelboom. Proeftocht met de op de werf gebouwde ijzeren boot
"Motor VI" van de Drentse Stoomboot Maatschappij, groot 30 ton. Ook is nog een motorboot
in aanbouw.

02-06-1906
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Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop een nieuwe 6 tons bok en 2 dommekrachten.

30-03-1907

IJzeren scheepswerf, verkoop van 4 ijzeren spoorkarren, spoorwijdte 54cm.

06-04-1907

Scheepshelling van der Griendt. Aanvraag van een vergunning voor het maken van een
helling aan het einde van het Griendtsveenkanaal .Betreft reparaties van eigen schepen en
turfbakken.

20-07-1907

Scheepstimmerwerf te Griendtsveen. B. en W. verlenen vergunning voor het oprichten
van een scheepstimmerwerf.

14-08-1907

Scheepsbouwer Hendrik Berghuis overlijdt op 57-jarige leeftijd (16-8-1907), echtgenoot
van Hilligje Damming opdehelling.

21-08-1907

De werf van Fernhout aan de Noordzijde van Het Haagje wordt te koop aangeboden,
alsmede diverse andere onroerende goederen. Betreft langshelling met schuur,
dwarshelling en hellinggat.

14-12-1907

Verkoop van de werf van Fernhout vindt plaats.

19-12-1907
02-01-1908

IJzeren scheepswerf Hoogeveen, te koop een ijzeren bok.

25-04-1908

Scheepswerf J. Baven. Op donderdag 10 september 1908 zal ten sterfhuize van J. Baven
publiek worden verkocht o.a. bomen, gewaterde krommers, planken, liggers,
scheepstimmermangereedschap,en oude brandschuit om te slopen.

09-09-1908

Te koop op de ijzeren scheepswerf te Hoogeveen een nieuwe stalen 8-tons bok.

12-09-1908

Scheepswerf Jan Baven. Bij inzate te veilen een huis waarin 2 woningen, erf en tuin en
achtergelegen groen en bouwland op de zuidkant Jan van Laarswijk, o,k. Slood en perceel
groen en bouwland op de noordkant Jan van Laarswijk.

05-12-1908

IJzeren scheepswerf Hoogeveen, te koop een nieuw stalen aakscheepje.

12-12-1908

Pikhok. Ten verzoeke van de fam. Baven te veilen een huis waarin 2 woningen
zijn + perceel groen bouwland. Tevens zal alsdan publiek worden verkocht het
zogenaamde pikhok op afbraak.

19-12-1908

Scheepstimmerwerf Slager. B. en W. van Hoogeveen maken bekend dat heden ter
gemeentesecretarie ter inzage is gelegd een verzoek van Klaas Hindrik Slager om
vergunning tot het oprichten van een scheepstimmerwerf in het pand aan de Oostzijde van
de streek in Slood.

04-01-1910

Scheepswerf R. Eikelboom op Slood, een jongen gevraagd.

30-03-1910

IJzeren scheepswerf C. Rijnvis. Op Noord ten westen van het ziekenhuis (in de Korremorre)
wordt een loods gebouwd en zal een ijzeren scheepswerf gevestigd worden.

23-04-1910

Scheepswerf Eikelboom op Slood. (adv.)

28-05-1910
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Scheepswerf Rijnvis. Hedenmorgen werden we in de gelegenheid gesteld om de nieuwe
ijzeren scheepswerf "Eureka" te bezichtigen. Het terrein en de werkplaatsen, benevens
de machines (allen van de nieuwste vinding) zien er keurig uit. De dwars-helling, waarmede
men begonnen is deze klaar te maken, kon op het moment niet worden voltooid
wegens de hoge waterstand. De eerste kiel is heden gelegd van een 10-tons bok en er
zijn al meerdere in bestelling.

28-05-1910

Scheepswerf R. Eikelboom. Te koop een nieuwe stalen 8 tons bok.

11-06-1910

Scheepswerf Eureka aan het Noordsche Opgaande. D.J. Rijnvis.

02-07-1910

Scheepswerf D.J. Rijnvis vraagt vergunning aan tot het oprichten van een petroleummotor
van 16 PK tot het in beweging brengen van een eenssnede zaagmachine in een te stellen
gebouw aan de zuidzijde van het Noordsche Opgaande.

30-09-1910

Scheepswerf R. Eikelboom op Slood . Te koop een nieuwe stalen bok en een punter.

08-10-1910

Te koop ca. 150 eikenbomen geschikt voor allerlei timmerwerk en scheepsbouw.

05-11-1910

Voor onderhoud bij Rijnvis. Dwarshelling geheel waterpas, 100 voet lang. Beijzeren
van houten schepen. Motor en zeilschepen zowel in luxe als ordinair.

06-05-1911

Advertentie D.J. Rijnvis te Noord.

28-08-1912

Eigenaren van ijzeren bokken kunnen deze schoon laten maken bij D.J. Rijnvis,
als nieuw terug. Houten schepen beijzeren. Dwarshelling, naar de nieuwe tijd.

08-07-1911

Scheepswerf Rijnvis in de Korremorre.

1912

Van ijzeren scheepswerf D.J. Rijnvis te water gelaten: aakschip groot ca. 35 last voor
rekening van H. Bos te Sint Annaparochie, een aakschip ca. 50 last voor H.C. Rahder te
Nieuw-Amsterdam, kiel gelegd voor aakschip ca. 40 last voor P. Veldman
te Meppel, idem voor W. Kuilder te Zwolle.

09-03-1912

Te koop een partij sloophout van een grote praam bij scheepswerf "Eureka"
van D.J. Rijnvis op Noord.

21-12-1912

Scheepswerf Rijnvis, te koop afbraak vaneen groot houten praamschip. (adv.)

15-10-1919

Scheepswerf Rijnvis, verkoop van de afbraak van een groot praamschip, alles liggende
op de scheepswerf van de verkoper in de Korremorre.

26-10-1919

Scheepswerf Joh. Blanken. Te koop een overdekte praam van 82 ton, liggende op de werf
van Joh. Blanken.

25-12-1912

Scheepswerf R . Eikelboom op Slood. Gevraagd 2 jongens.

06-09-1913

Johannes Blanken is op 18-1-1913 overleden op 75-jarige leeftijd. Hij was
scheepsbouwmeester. Door de veranderde omstandigheden in de scheepsbouw,
waardoor ijzer het hout verving is deze tak van nuhverheid, die hier vroeger veel verkeer
gaf bijna geheel te niet gedaan. Ook de drukbe-klante scheepswerf van de heer Blanken
gaf reeds jaren aaan weinig knechts meer geregeld werk.

22-01-1913
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Scheepswerf R. Eikelboom.heeft te water gelate een ijzeren praam, groot 135 ton,
de kiel is gelegd voor een ijzeren schip groot 80 ton.

19-03-1913

Bij scheepswerf R. Eikelboom op het S|o o d is te koop eiken sloophout.

02-04-1913

Bij scheepswerf H. Wams is te koop een kleine praam. (adv.)

18-06-1913

Scheeps maker Klaas Koes is overleden in juni 1913 op 55-jarige leeftijd. Met hem heb ik
ruim 15 jaar de zaak als scheepsmaker gedreven. L.Slingenberg. (adv,)
Scheepstimmerwerf Slingenberg en Koes. Publiek te veilen een huis en erf met tuin,
noordkant van het Haagje, groot 3.05 are. Mede ten verzoeke van L. Slingenberg:
twee huizen, schuren, scheeps-t i mm e r we r f , loods, grond en water, aan de noordkant
van Het Haagje, groot 24. 51 are.

1913

08-11-1913
22-11-1913

Scheepswerf Wams . Publiek bij inzate te veilen ten verzoeke van de fam. Wams,
een huis met schuur, scheepswerf, tuin en weiland, staande en egen aan de noordkant
van Het Haagje, samen ot 1.36.20 ha. uitstekend geschikt voor het oprichten van een ijzeren
scheepswerf.useen

20-02-1915

Scheepstimmer werf J. Blanken. Op 1 mei a. s. zal het 50 jaar geleden zijn dat
J.Th. Lindekamp als scheepstimmerman/ jongen in dienst trad bij de
scheepstimmerwerf van J. Blanken.

27-04-1918

IJzeren werf R. Eikelboom op het Slood te Hoogeveen. (adv.)

18-01-1919

Scheepstimmer werf Fernhout. Publiek bij inzate te veilen ten verzoeke van de
fa. Thomas en co. : Een perceel bouwterrein, zijnde de voormalige scheepstimmer werf
van Fernhout aan de noordkant van Het Haagje te Hoogeveen, groot 19 are.

29-11-1919

Scheepswerf L.M. Botter, Willemskade (nu Schoolstraat). Te huur de scheepswerf van
wijlen L.M. Botter (met of zonder 5 arbeiderswoningen) en schuur, een en ander thans in
huur bij de fa. Robaard en de Jonge. Te bevragen bij G. Blanken
Wz. H. d. S. Zwagerveen (Fr.)

03-12-1919

Te koop een nieuw stalen aakscheepje, lang 65, wijd 1 2 è en hoog 4 voet
aan de ijzeren scheepswerf.

12-12-1908

Scheepswerf D.J. Rijnvis, te koop een nieuwe stalen 8 tons bok.

29-11-1913

Scheepswerf Rijnvis te Hoogeveen, te koop een ijzerentjalkschip.

01-03-1919

Publiek te verkopen een houten overdekt praamschip, groot 49 ton.

14-08-1920

Bij de werf "Eureka" te water gelaten een stalen aakschip, groot 130 ton voor
G. Blokzijl te Hoogeveen.

12-04-1913

Bij de werf "Eureka" te water gelaten het motorschip Hoogeveen van A. Goverts.
Het vaartuig zal dienst doen als beurtschip op Amsterdam. Dit is het laatste schip dat
op deze werf werd gebouwd, daar de werf zal worden overgeplaatst naar de Sloodstreek.

25-02-1922
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Bij de werf "Eureka" te water gelaten een motorboot, afmetingen 2 8 ^ bij 5.20 bij 1.92 mtr.
met een 60 PK dieselmotor. Scheepswerf Rijnvis.

14-03-1928

Bij scheepswerf Rijnvis verkoop van een ijzeren tjalkschip van 176 ton, ingezet op de
geringe som van ƒ 12.321.—

15-03-1919

Scheepswerf van Rijnvis, te koop een in aanbouw zijnde 8 tons staalijzeren bok en 3 dito
punters in verschillende grootten.

20-11-1920

Scheepswerf Rijnvis, te koop een nieuwe 8-tons staalijzeren bok en 2 dito punters aan
de werf van Rijnvis.

11-12-1920

Te koop houten praamschip 76 ton, geschikt voor liggen en aardappelvaren.

10-05-1924

Te koop een beste bok bij Hendrik Snippe, Haagje, Schokland te Hoogeveen.

21-01-1920

Scheepswerf Slingenberg. Uit de hand te koop: scheepswerfgereedschap, waaronder
dommekrachten, kettingblokken enz. Te bevragen bij Wed. L. Slingenberg aan Het Haagje.

20-03-1920

Fa. Fictorie en Bodegraven. Herstelplaats voor motoren, stoom- en andere werktuigen,
scheepslieren enz.

28-07-1920

Scheepswerf J. Blanken in Het Haagje.(adv.)

02-10-1920

Te veilen op 4-11-1920 de vanouds bekende en beklante scheepstimmerwerf met
hellingwijk op Slood oostzijde, groot ong. 37.63 are.Thans in gebruik bij R. Eikelboom
en B. Kamphuis.

23-10-1920

Publiek te verkopen voor de erven van mej. Wed. Seinen-Schelhuis op 18-11-1920,
de van ouds bekende en beklante scheepstimmerwerf met hellingwijk op Slood oostzijde,
groot ong. 37.63 are. Thans in gebruik bij R. Eikelboom en B. Kamphuis.

06-11-1920

Scheepswerf R. Eikelboom. Te koop zware balans met schalen en gewichten,
slingerpons zeer geschikt voor de smederij, verder zaalblokken, aambeelden,
blaasbalg, ratelboren, westontakels, snij ijzers enz.

04-12-1920

Scheepshelling R. Eikelboom. Door R. Eikelboom is vergunning gevraagd tot het oprichten
van een scheepshelling in Het Haagje.

19-01-1921

Scheepshelling R. Eikelboom. Vergunning verleend aan R. Eikelboom tot het oprichten
van een scheepshelling.

16-02-1921

Onderhandse aanbesteding voor het bouwen van een burgerwoning voor rekening van
Eikelboom en Scholte.

30-04-1921

Bouw van schepen. Heden bij scheepswerf "eureka" een staalijzeren tjalkschip gebouwd
voor eigen rekening. Laadlijnen 18.50 mtr. breed 3.55 mtr. diep 1.15 mtr.Verder is de kiel
gelegd voor een staalijzeren motorboot, lengte tussen de loodlijnen 26.32 mtr.breed 5 mtr.
diep 1.84 mtr.voor rekening van A. Goverts, beurtschipper Hoogeveen-Amsterdam-Zaanstreek.
Het schip zal worden voorzien van een HA-ES tweetactruwoliemotor, 35 E.P.K. van
N.V. Meppeler Machinefabriek v/h F. Huisman.
02- 07-1921
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Aanbesteding van het grondwerk voor een te bouwen woonhuis op de scheepswerf
vooraan op Slood. Briefjes op het kantoor Gebr. ter Stege en Rijnvis.

16-11-1921

Scheepswerf Scholten en Eikelboom vraagt vergunning tot plaatsing van een benzinemotor
van 8 P.K. om hiermede schepen uit het water op de scheepshelling te kunnen trekken.

26-04-1924

Te koop, sloophout van een grote praam, mast, stutter, anker, ankerkettingen, jier, tuigage,
10 dommekrachten enz. alles aanwezig op de werf van verkoper G. Blanken Johan
in Het Haagje.

20-03-1926

Houten praamschepen te koop t.v.v. G. Blanken Johan en c.s. groot 110 ton, liggende
op de werf van Blanken, (adv.)

13-11-1926

Bokkenwerf. Te koop of te huur 4 , 6, 8 en 10 tons ijzeren bokken. Fictorie en Bodegraven.

07-01-1928

Breeuwmos. Plm. 1000 bosjes breeuwmos te koop, ook wel bij kleine partijtjes.

19-05-1928

Scheepsbouwer Scholten vraagt vergunning tot uitbreiding van de werf aan Het Haagje.
Plaatsing van een electromotor van 10 p.k. voor het opdraaien van schepen en voor een
pneumatische klink-installatie.

15-07-1939
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Scheepswerf Johannes Blanken. (Adv.)

22-01-1871

Scheepswerf Evert Kuiper in Het Haagje te Hoogeveen.(adv.)

11-03-1871
14-02-1877

Krommers te koop voor scheepsbouw. (adv.)

27-01-1872

Scheepstimmerwerf Jan Zwiers op Slood. (adv.)

02-03-1872
07-01-1882

Scheepswerf Harm Berghuis in Het Haagje.(adv.)

23-03-1872
04-01-1873

Scheepswerf Zwiers.(adv.)

11-01-1873

Scheepshelling Johs. Blanken tegenover "Kijk in 't Gat" te Hoogeveen.

11-01-1873
18-02-1888

Helling Gebr. Baven op de Slood te Hoogeveen. (adv.)

03-01-1874

Scheepswerf Lambert Harms Botter. B. en W. van Hoogeveen beschikken gunstig op het
verzoek van L.H. Botter, om op de kadastrale percelen sectie A no's 866 en 2A38 een
scheepswerf op te richten. Gedaan 25 november 1875 te Hoogeveen.

27-11-1875

Scheepswerf Jan Fernhout op Slood. (adv.)

05-08-1876

Scheepstimmerwerf H.J. Berghuis. Te koop scheepstimmerwerf en huis met erf, staande
en gelegen in Het Haagje, t.v.v. Gebr. Berghuis.

03-02-1877

Te koop aangeboden de scheepstimmerwerf van Berghuis, gelegen aan de noordkant der
vaart in Het Haagje.

27-07-1878

De verkoop van scheepstimmerwerf Berghuis wordt ingetrokken.

03-08-1878

Scheepswerf Harm Jans Berghuis, scheepstimmerman en koopman wordt in staat van
faillissement verklaard door de rechtbank te Assen.

25-09-1878

Inboedel en onroerend goed van Scheepswerg Berghuis verkocht.

18-10-1878

Verkoop faillissement scheepstimmerwerf van Harm Jans Berghuis, gelegen noordkant
Opgaande Haagje. Oppervlakte 56 are en 69 centi-are.

11-01-1879

Advertentie van de wed.J. Fernhout.Te huur scheepstimmerwerf, schuur en woning
Streek de Slood.

01-03-1879

Scheepswerf H.J. Berghuis gekocht door K.Koops.

15-03-1879

Scheepswerf K. Koops gekocht van H.J. Berghuis.

15-03-1879

Jan Fernhout, scheepstimmerman, verkoopt op de werf van de wed. J. Fernhout op Slood
een in aanbouw zijnde praam en een bok, alsmede planken, regt en kromhout en
gereedschappen.

19-11-1879

Advertentie van de wed. Fernhout, te koop of te huur een scheepstimmerwerf met
gereedschap.

20-12-1879

126
Vervolg.
55. SCHEEPSWERVEN.
Scheepstimmerwerf Jacob Wams. Publiek te verkopen een van ouds zeer beklante ruime
scheepstimmerwerf van J. Wams, gelegen in Het Haagje op de noordzij der vaart
te Hoogeveen, met bfeébe-horen met woonhuis met tuinen en 2 arbeiderswoningen.
7-2-1880, 25-12-1880, 6-10-1883 en
Eigenaar Jn. van Raalte biedt de werf te koop aan.8- 3-1884 Helling van de wed.
Jan Fernhout op Slood, (adv.)

08-01-1885

14-02-1880
13-01-1883

Scheepswerf Johs. Fernhout Jz . op de Slood. Publiek te verkopen ten verzoeke van Johs.
Fernhout Jz. scheepsbenodigdheden, gereedschappen, planken, vletten, punter enz.

01-03-1880

Helling M. Fernhout op het Slood. (adv.)

17-07-1880

Sloophout waaronder een best vlak, liggers en krommers. (adv.)

29-01-1881

Publieke verkoping van een scheepstimmerwerf gelegen op de noordzijde der vaart,
vooraan in het Haagje te Hoogeveen, ten verzoeke van Evert Kuiper.. (adv.)

05-02-1881

Scheepswerf Jan Wams in Het Haagje te Hoogeveen. (adv.) 12-2-1881, 19-11-1881 en

13-01-1883

Scheepswerven in Hoogeveen. Gezamenlijke advertentie van scheepswerfeigenaars.
Johs. Blanken, KI. Koops, L.H.Botter, Johs. Fernhout Jzn., Johs. Fernhout Hzn. Gebr. Wams.

18-06-1881

Scheepswerf Jb. Wams. (adv . ) 19-11-1881, 28-1-1882 en

13-01-1883

Scheepstimmerwerf Meine Fernhout, palmslag van het huis met de daarbij gelegen
scheepstimmerwerf, groot 0.26.01 ha. ingezet voor ƒ 1.710.—

10-12-1881

Scheepstimmerwerf L.H. Botter op Noord te Hoogeveen. (adv.). 24-12-1881, 1-3-1882,
29-4-1882, 24-6-1882, 28-8-1886, 9-3-1887, 2-4-1890, 6-8-1890 en

28-05-1892

Scheepstimmerwerf Johs. Fernhout Jz . vooraan op de Slood. (adv.) 18-3-1882,
18-10-1882,20-1-1883, 23-2-1887, 5-2-1890 en

09-04-1890

Scheepshelling Johs. Fernhout in Het Haagje te Hoogeveen. (adv.)

03-06-1882

Scheepstimmerwerf Jan Zwiers, te koop scheepstimmerwerf en 7 woningen.

20-01-1883

Verkoop scheepsgereedschappen ten verzoeke van Jan Zwiers Jzn. op zijn werf op het Slood. 03-02-1883
Scheepstimmerwerf Jan Kuiper. Publiek te veilen een scheepstimmerwerf van Jan Kuiper
te Hoogeveen, gelegen op de noordzijde der vaart, vooraan in Het Haagje.

22-01-1885

Scheepstimmerwerf Joh. Fernhout Jzn. op Slood. Verkoop van al het aanwezige hout en
boeierpraam van 37 ton. (adv.)

12-01-1889

Scheepswerf Klaas Koops in Het Haagje, (adv.)

16-02-1889

Helling Jans Zwiers op de Slood te Hoogeveen. (adv.)

02-02-1887

Scheepswerf J. Kip Azn. Verzoek om een vergunning aan B. en W. van Hoogeveen tot
oprichting ener scheepswerf tot het bouwen van ijzeren schepen op de kadastrale percelen
sectie A no!s 2961, 1962 en 1963.

09-07-1890
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Scheepswerf J. Kip Azn. Bij K.B. is tot l mei geschorst het besluit van B. en W. van
Hoogeveen dd. 29 juli 1890, waarbij aan J. Kip Azn. vergunning is verleend tot het
oprichten van een scheepstimmerwerf voor de bouw van ijzeren schepen.

07-03-1891

Vergunning aan scheepswerf J. Kip is verleend.

18-03-1891

Aanvraag van J. Kip Azn . tot vergunning en oprichting van een scheeps timmerwerf tot het
bouwen van ijzeren schepen. Sectie J nrs. 1297, 848, 849 en 850

10-06-1891

Vergunning verleend aan scheepswerf A. Kip Azn.

02-07-1891

Op 4-12-1891 is van de werf van J. Kip met goed gevolg te water gelaten een ijzeren barge,
bestemd voor de vaart tussen Hoogeveen en Meppel voor de fa. van Dalen en Co.
(Barge-trekschuit)

05-12-1891

Werf Wed. Johs. Fernhout Hoogeveen op Slood.

21-05-1892
11-06-1892

Te koop aangeboden machines en gereedschappen van een ijzeren scheepswerf.
Te bevragen bij scheepswerf A. Kip. (adv.)

22-06-1892

Werf Gebr. Wams (adv.)

28-12-1892

IJzeren werf op Slood te Hoogeveen. (adv.)

31-12-1892

Scheepswerf Wed. Johs. Fernhout. (adv.)

09-02-1895

Scheepswerf Rijnvis en Eikelboom. In augustus 1895 werd het eerste ijzeren schip,
hetwelk in Hoogeveen werd gebouwd, te water gelaten. Het was een tjalk gebouwd op de
werf van Rijnvis en Eikelboom, bestemd voor H. van Eyken te Zwartsluis en 130 ton groot .
(Uit 100 jaar Scheepsass . mi j . )

?

Scheepswerf gebr. Wams in Het Haagje, (adv.)

18-01-1896

Scheepswerf Rhijnvis en Eikelboom. Verslag van een tewaterlating van ijzeren schepen
in 1895 en op 4 maart 1896. Tevens de kiellegging van twee ijzeren schepen.

07-03-1896

Scheepstimmer werf Rhijnvis en Eikelboom. Te water gelaten een ijzeren tjalkschip,
groot 130 ton.

10-10-1896

Werf Rhijnvis en Eikelboom. Op de werf werd een stalen tjalkschip "Jantina" van 115 ton
te water gelaten t. b. v. de schipper Johs. Padding te Hoogeveen. Voorts werden de kielen
gelegd voor twee schepen van 80 en 140 ton t. b. v. A. Koster te Hoogeveen en H. Koster te
De Wijk.

27-03-1897

Werf wed. Johs. Fernhout Hz. (adv.)

04-04-1896

Werf Wed. Klaas Ooms in Het Haagje. Verkoop van een praam en allerhande houten
onderdelen van Schepen, (adv.)

03-10-1896

Helling van Uiterwijk, genoemd in het artikel "Ditjes en datjes". Omstreeks 1830.

07-11-1896
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Scheepswerf Annigje Sempen op de noordkant van het Opgaande in het Haagje.
Annigje Sempel, laatst wed, Klaas Ooms sr. vroeger van Evert Kuiper uit haar
eerste huwelijk. (adv.)

02-12-1896

Scheepswerven Wed. Johs. Fernhout Hz.Verhuur van twee scheepswerven in het Haagje
door de weduwe.

09-01-1897

Scheepsmakersknecht. J. Mol en zonen te Dedemsvaart vraagt een Scheepsmakersknecht
moet mede genegen zijn om te werken aan ijzeren scheepsbouw.

20-02-1897

Werf wed.J. Fernhout Hz. Verkoop scheepsonderdelen, bokken en schuiten, (adv.)

07-01-1899

Werf Baven op Slood. (adv.) 14-1-1899, 18-1-1899 en

28-01-1899

Scheepsbouwmeester Jb. Koops te Hoogeveen. (adv.)

21-01-1899

Scheepswerf Rhijnvis en Eikelboom. Voor rekening der Drentsche Stoomboot Maatschappij
te bouwen 3 ijzeren boten met motorbeweging.

25-01-1899

Werf wed. Fernhout. S. Slingenberg en K. Koes hebben de werf in huur.

01-04-1899

Werf Jan Hutten. Te koop 2 nieuwe bokken.

29-04-1899

Scheepswerf J. Koops in Het Haagje.

13-05-1899

Scheepswerf Joh. Hutten in Het Haagje.

24-06-1899

Scheepswerf J. Koops in Het Haagje, (adv.)

18-11-1899

Werf Fernhout in Het Haagje. (adv.)

02-12-1899

Werf van Koops. Overdekte praam te Koop.

27-01-1900

Werf wed. Joh. Fernhout Hz. (adv.) :

05-01-1901

Werf Jan Hutten in Het Haagje. Te koop een nieuwe bok.(adv.)

16-03-1901

Opgeboeide bok, groot 18 ton,te koop aangeboden. (adv.)

17-04-1901

Werf wed. Joh. Fernhout in Het Haagje. Publiek te verkopen: 9 schuiten en bokken en
allerlei andere artikelen, waaronder huisraad en sloophout . (adv.)

27-04-1901

Wed. Joh. Fernhout Hzn. verhuisd naar Zetten. (adv.)

04-05-1901

Werf Jan Hutten, te koop een 4 tons bok en een kopschuit. (adv.)

19-05-1900

Scheepswerf J. Hutten, te huur in mei a.s. een woning met kleine scheepswerf, thans in
huur en gebruik bij J. Hutten, ook tot andere doeleinden geschikt.

19-10-1901

Te koop een nieuwe bok bij Slingenberg en Koes op de werf van Fernhout in
Het Haagje.(adv.)

12-04-1902
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Te koop een kleine praam van 31 ton bij Gebr. WamsteHoogeveen. (adv.)

19-04-1902

Scheepswerf J. Koops, boeierpraam met inventaris, 60 ton, te koop bij J. Koops,
scheepsbouwmeester, (adv.)

07-05-1902

J. Wams tracht de scheepswerf aan Het Haagje te verhuren.

09-01-1904

Scheepswerf G.J. van Goor J.Gzn. Meppel, houten en ijzeren scheepsbouw.

07-01-1905

Scheepswerf Slingenberg en Koes. Te koop een nieuwe bok.

11-01-1905

Scheepswerf Wams in Het Haagje, (adv.) 14-1-1905, 21-1-1905 en

28-01-1905

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop of te ruil een 4-en5- tons bok.

25-03-1905

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop bokken.

06-05-1905

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop een best onderhouden kleine praam,
zonder optuig.

12-08-1905

IJzeren scheepswerf, Hoogeveen. Te koop een nieuwe 8-tons bok.

09-09-1905

Scheepswerf Rijnvis en Eikelboom. Tewaterlating van een zeilaak, groot 75 last voor
rekening van Joh. Fernhout Jz. Kiellegging voor een motorboot voor rekening van de
Drentsche Kanaal Maatschappij.

13-01-1906

Scheepswerf Rijnvis en Eikelboom. Proeftocht met de op de werf gebouwde ijzeren boot
"Motor VI" van de Drentse Stoomboot Maatschappij, groot 30 ton. Ook is nog een motorboot
in aanbouw.

02-06-1906

Scheepswerf J. Hutten in Het Haagje. Te koop een nieuwe 6-tons bok en 2 dommekrachten.

30-03-1907

IJzeren scheepswerf, verkoop van 4 ijzeren spoorkarren, spoorwijdte 54cm.

06-04-1907

Scheepshelling van der Griendt. Aanvraag van een vergunning voor het maken van een
helling aan het einde van het Griendtsveenkanaal. Betref t reparaties van eigen schepen
en turfbakken.

20-07-1907

Scheepstimmerwerf te Griendtsveen. B. en W. verlenen vergunning voor het oprichten
van een scheepstimmerwerf.

14-08-1907

Scheepsbouwer Hendrik Berghuis overlijdt op 57-jarige leeftijd (16-8-1907), echtgenoot
van Hilligje Damming opdehelling.

21-08-1907

De werf van Fernhout aan de Noordzijde van Het Haagje wordt te koop aangeboden,
alsmede diverse andere onroerende goederen. Betreft langshelling met schuur,
dwarshelling en hellinggat.

14-12-1907

Verkoop van de werf van Fernhout vindt plaats.

19-12-1907
02-01-1908

IJzeren scheepswerf Hoogeveen, te koop een ijzeren bok.

25-04-1908
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Scheepswerf J. Baven. Op donderdag 10 september 1908 zal ten sterfhuize van J. Baven
publiek worden verkocht o.a. bomen, gewaterde krommers, planken, liggers,
scheepstimmerman-gereedschap,en oude brandschuit om te slopen.

09-09-1908

Te koop op de ijzeren scheepswerf te Hoogeveen een nieuwe stalen 8-tons bok.

12-09-1908

Scheepswerf Jan Baven. Bij inzate te veilen een huis waarin 2 woningen, erf en tuin
en achtergelegen groen- en bouwland op de zuidkant Jan van Laarswijk, o,k. Slood en
perceel groen en bouwland op de noordkant Jan van Laarswijk.

05-12-1908

IJzeren scheepswerf Hoogeveen, te koop een nieuw stalen aakscheepje.

12-12-1908

Pikhok. Ten verzoeke van de fam. Baven te veilen een huis waarin 2 woningen
zijn + perceel groen-bouwland. Tevens zal alsdan publiek worden verkocht het
zogenaamde pikhok op afbraak.

19-12-1908

Scheepstimmerwerf Slager. B. en W. van Hoogeveen maken bekend dat heden ter
gemeentesecretarie ter inzage is gelegd een verzoek van Klaas Hindrik Slager om
vergunning tot het oprichten van een scheepstimmerwerf in het pand aan de
Oostzijde van de streek in Slood.

04-01-1910

Scheepswerf R. Eikelboom op Slood, een jongen gevraagd.

30-03-1910

IJzeren scheepswerf C. Rijnvis. Op Noord ten westen van het ziekenhuis (in de Korremorre)
wordt een loods gebouwd en zal een ijzeren scheepswerf gevestigd worden.

23-04-1910

Scheepswerf Eikelboom op Slood. (adv.)

28-05-1910

Scheepswerf Rijnvis. Hedenmorgen werden we in de gelegenheid gesteld om de
nieuwe ijzeren scheepswerf "Eureka" te bezichtigen. Het terrein en de werkplaatsen,
benevens de machines (allen van de nieuwste vinding) zien er keurig uit. De dwarshelling,
waarmede men begonnen is deze klaar te maken, kon op het moment niet worden voltooid
wegens de hoge waterstand. De eerste kiel is heden gelegd van een 10-tons bok en er zijn
al meerdere in bestelling.

28-05-1910

Scheepswerf R. Eikelboom. Te koop een nieuwe stalen 8-tons bok.

11-06-1910

Scheepswerf Eureka aan het Noordsche Opgaande. D.J. Rijnvis.

02-07-1910

Scheepswerf D.J. Rijnvis vraagt vergunning aan tot het oprichten van een petroleummotor
van 16PK tot het in beweging brengen van een eenssnede zaagmachine in een te stellen
gebouw aan de zuidzijde van het Noordsche Opgaande.

30-09-1910

Scheepswerf R. Eikelboom op Slood . Te koop een nieuwe stalen bok en een punter.

08-10-1910

Te koop ca. 150 eikenbomen geschikt voor allerlei timmerwerk en scheepsbouw.

05-11-1910

Voor onderhoud bij Rijnvis. Dwarshelling geheel waterpas, 100 voet lang. Beijzeren van
houten schepen. Motor en zeilschepen zowel in luxe als ordinair.

06-05-1911

Advertentie D.J. Rijnvis te Noord.

28-08-1912
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Eigenaren van ijzeren bokken kunnen deze schoon laten maken bij D.J. Rijnvis,
als nieuw terug. Houten schepen beijzeren. Dwarshelling, naar de nieuwe tijd.
Scheepswerf Rijnvis in de Korremorre.

08-07-1911
1912

Van ijzeren scheepswerf D.J. Rijnvis te water gelaten: aakschip groot ca. 35 last voor
rekening van H. Bos te Sint Annaparochie, een aakschip ca. 50 last voor H.C. Rahder
te Nieuw-Amsterdam, kiel gelegd voor aakschip ca. 40 last voor P. Veldman te Meppel,
idem voor W. Kuilder te Zwolle.

09-03-1912

Te koop een partij sloophout van een grote praam bij scheepswerf "Eureka" van
D.J. Rijnvis op Noord.

21-12-1912

Scheepswerf Rijnvis, te koop afbraak vaneen groot houten praamschip. (adv.)

15-10-1919

Scheepswerf Rijnvis, verkoop van de afbraak van een groot praamschip, alles liggende
op de scheepswerf van de verkoper in de Korremorre.

26-10-1919

Scheepswerf Joh. Blanken. Te koop een overdekte praam van 82 ton, liggende op de werf
van Joh. Blanken.

25-12-1912

Scheepswerf R . Eikelboom op Slood. Gevraagd 2 jongens.

06-09-1913

Johannes Blanken is op 18-1-1913 overleden op 75-jarige leeftijd. Hij was
scheepsbouwmeester. Door de veranderde omstandigheden in de scheepsbouw,
waardoor ijzer het hout verving is deze tak van nuhverheid, die hier vroeger veel verkeer
gaf bijna geheel te niet gedaan. Ook de drukbe-klante scheepswerf van de heer Blanken
gaf reeds jaren aaan weinig knechts meer geregeld werk.

22-01-1913

Scheepswerf R. Eikelboom.heeft te water gelate een ijzeren praam, groot 135 ton,de kiel
is gelegd voor een ijzeren schip groot 80 ton.

19-03-1913

Bij scheepswerf R. Eikelboom op het Slood is tekoop eiken sloophout.

02-04-1913

Bij scheepswerf H. Wams is te koop een kleine praam. (adv.)

18-06-1913

Scheeps maker Klaas Koes is overleden in juni 1913 op 55-jarige leeftijd. Met hem heb ik
ruim 15 jaar de zaak als scheepsmaker gedreven. L.Slingenberg. (adv,)
Scheepstimmerwerf Slingenberg en Koes. Publiek te veilen een huis en erf met tuin,
noordkant van het Haagje, groot 3.05 are. Mede ten verzoeke van L. Slingenberg:
twee huizen, schuren, scheepstimmerwerf, loods, grond en water, aan de noordkant
van Het Haagje, groot 24. 51 are.

1913

08-11-1913
22-11-1913

Scheepswerf Wams . Publiek bij inzate te veilen ten verzoeke van de fam. Wams,
een huis met schuur, scheepswerf, tuin en weiland, staande en egen aan de noordkant
van Het Haagje, samen ot 1.36.20 ha. uitstekend geschikt voor het oprichten van een
ijzeren scheepswerf.

20-02-1915

Scheepstimmerwerf J. Blanken. Op l mei a. s. zal het 50 jaar geleden zijn dat
J. Th. Lindekamp als scheepstimmerman / jongen in dienst trad bij de
scheepstimmerwerf van J. Blanken.

27-04-1918
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IJzeren werf R. Eikelboom op het Slood te Hoogeveen. (adv.)

18-01-1919

Scheepstimmerwerf Fernhout. Publiek bij inzate te veilen ten verzoeke van de
fa. Thomas en co. Een perceel bouwterrein, zijnde de voormalige scheepstimmerwerf
van Fernhout aan de noordkant van Het Haagje te Hoogeveen, groot 19 are.

29-11-1919

Scheepswerf L.M. Botter, Willemskade (nu Schoolstraat). Te huur de scheepswerf van
wijlen L.M. Botter (met of zonder 5 arbeiderswoningen) en schuur, een en ander thans
in huur bij de fa. Robaard en de Jonge. Te bevragen bij G. Blanken
Wz. H. d. S. Zwagerveen (Fr.)

03-12-1919

Te koop een nieuw stalen aakscheepje, lang 65, wijd 12 ½ en hoog 4 voet aan de ijzeren
scheepswerf.

12-12-1908

Scheepswerf D.J. Rijnvis, te koop een nieuwe stalen 8-tons bok.

29-11-1913

Scheepswerf Rijnvis te Hoogeveen, te koop een ijzerentjalkschip.

01-03-1919

Publiek te verkopen een houten overdekt praamschip, groot 49 ton.

14-08-1920

Bij de werf "Eureka" te water gelaten een stalen aakschip, groot 130 ton voor G. Blokzijl
te Hoogeveen.

12-04-1913

Bij de werf "Eureka" te water gelaten het motorschip Hoogeveen van A. Goverts.
Het vaartuig zal dienst doen als beurtschip op Amsterdam. Dit is het laatste schip dat op
deze werf werd gebouwd, daar de werf zal worden overgeplaatst naar de Sloodstreek.

25-02-1922

Bij de werf "Eureka" te water gelaten een motorboot, afmetingen 2 8 ^ bij 5.20 bij 1.92 mtr.
met een 60 PK dieselmotor. Scheepswerf Rijnvis.

14-03-1928

Bij scheepswerf Rijnvis verkoop van een ijzeren tjalkschip van 176 ton, ingezet op de
geringe som van ƒ 12.321.—

15-03-1919

Scheepswerf van Rijnvis, te koop een in aanbouw zijnde 8 tons staalijzeren bok en 3
dito punters in verschillende grootten.

20-11-1920

Scheepswerf Rijnvis, te koop een nieuwe 8-tons staalijzeren bok en 2 dito punters aan
de werf van Rijnvis.

11-12-1920

Te koop houten praamschip 76 ton, geschikt voor liggen en aardappelvaren.

10-05-1924

Te koop een beste bok bij Hendrik Snippe, Haagje, Schokland te Hoogeveen.

21-01-1920

Scheepswerf Slingenberg. Uit de hand te koop: scheepswerfgereedschap, waaronder
dommekrachten, kettingblokken enz. Te bevragen bij Wed. L. Slingenberg aan Het Haagje.

20-03-1920

Fa. Fictorie en Bodegraven. Herstelplaats voor motoren, stoom- en andere werktuigen,
scheepslieren enz.

28-07-1920

Scheepswerf J. Blanken in Het Haagje.(adv.)

02-10-1920
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Te veilen op 4-11-1920 de vanouds bekende en beklante scheepstimmerwerf met
hellingwijk op Slood oostzijde, groot ong. 37.63 are.Thans in gebruik bij R. Eikelboom en
B. Kamphuis.

23-10-1920

Publiek te verkopen voor de erven van mej. Wed. Seinen-Schelhuis op 18-11-1920, de van
ouds bekende en beklante scheepstimmerwer f met hellingwijk op Slood oostzijde, groot
ong. 37.63 are. Thans in gebruik bij R. Eikelboom en B. Kamphuis.

06-11-1920

Scheepswerf R. Eikelboom. Te koop zware balans met schalen en gewichten, slingerpons
zeer geschikt voor de smederij, verder zaalblokken, aambeelden, blaasbalg, ratelboren,
westontakels, snijijzers enz.

04-12-1920

Scheepshelling R. Eikelboom. Door R. Eikelboom, is vergunning gevraagd tot het oprichten
van een scheepshelling in Het Haagje.

19-01-1921

Scheepshelling R. Eikelboom. Vergunning verleend aan R. Eikelboom tot het oprichten
van een scheepshelling.

16-02-1921

Onderhandse aanbesteding voor het bouwen van een burgerwoning voor rekening van
Eikelboom en Scholte.

30-04-1921

Bouw van schepen. Heden bij scheepswerf "eureka" een staalijzeren tjalkschip gebouwd
voor eigen rekening. Laadlijnen 18.50 mtr. breed 3.55 mtr. diep 1.15 mtr.Verder is de kiel
gelegd voor een staalijzeren motorboot, lengte tussen de lood-lijnen 26.32 mtr.breed 5 mtr.
diep 1.84 mtr.voor rekening van A. Goverts, beurtschipper Hoogeveen-Amsterdam-Zaanstreek.
Het schip zal worden voorzien van een HA-ES tweetactruwoliemotor, 35 E.P.K. van N.V.
Meppeler Machinefabriek v/h F. Huisman.
02-07-1921
Aanbesteding van het grondwerk voor een te bouwen woonhuis op de scheepswerf
vooraan op Slood. Briefjes op het kantoor Gebr. ter Stege en Rijnvis.

16-11-1921

Scheepswerf Scholten en Eikelboom vraagt vergunning tot plaatsing van een benzinemotor
van 8 P.K. om hiermede schepen uit het water op de scheepshelling te kunnen trekken.

26-04-1924

Te koop, sloophout van een grote praam, mast,stutter, anker, ankerkettingen, lier,
tuigage, 10 dommekrachten enz. alles aanwezig op de werf van verkoper G. Blanken
Johan in Het Haagje.

20-03-1926

Houten praamschepen te koop t.v.v. G. Blanken Johan en c.s. groot 110 ton, liggende
op de werf van Blanken, (adv.)

13-11-1926

Bokkenwerf. Te koop of te huur 4 , 6, 8 en 10 tons ijzeren bokken. Fictorie en Bodegraven.

07-01-1928

Breeuwmos. Plm. 1000 bosjes breeuwmos te koop, ook wel bij kleine partijtjes.

19-05-1928

Scheepsbouwer Scholten vraagt vergunning tot uitbreiding van de werf aan Het Haagje.
Plaatsing van een electromotor van 10 p.k. voor het opdraaien van schepen en voor een
pneumatische klinkinstallatie.

15-07-1939
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Schoenmaker D. van Genne verhuist naar de Slood. (adv.)

11-04-1888

H. Olde vestigt zich als zelfstandig schoenmaker te Hollandscheveld. (adv.)

09-05-1888

Schoenmaker R. Strijker te Hollandscheveld vraagt 2 schoenmakersknechts,
met kost en inwoning.

06-02-1897

G.W. ter Stege vestigt zich ter plaatse als schoen en laarzenmaker ten huize van
de Wed. H. ter Stege.

01-05-1897

J. Jonker vestigt zich als schoen en laarzenmaker te Hollandscheveldtussen de molen
van Arends en de Hervormde kerk.

01-05-1897

G. Houwer vestigt zich als schoen en laarzenmaker ten huize van M. Zondag bij de
Krakeelse brug.

27-03-1897

"De Gouden Laars", schoenfabriek van H.J. Dikkers, handwerk, alles per dag l paar.
Aanschaf van petroleummotor 4^ p.k. l paar per uur.

23-04-1904

Harm Lanjouw, schoenmaker, wijk B no. 272 n.z. Schutstreek verzoekt oprichting van een
benzinemotor van 5 p.k., zulks ter vervanging van een petroleummotor van 2 p.k.

21-01-1922

Advertentie. Gevraagd een knecht en een leerjongen bij A. Lanjouw. Magazijn
"De ijzeren schoen".

01-06-1918

Prijs van voetbalschoenen is ƒ 6.75

01-09-1923
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57. SCHUTTEVAER.
Schuttevaer. Algemene jaarlijkse vergadering op vrijdag 20 januari 1871 te Assen.

14-01-1871

Vereniging "Schuttevaer" betreft klok op Schokland en het reglement der seinlichten.

09-08-1876

Schippersvereniging "Schuttevaer". Op 2-2-1882 is het monument onthuld op het graf
van de heer W?J? Schuttevaer te Zwolle en het verslag
van de onthulling.

28-01-1882
04-01-1882

Schuttevaer, Algemene vergadering. Bestuursleden: J.H. Booy en P.Smid jr.

10-01-1883

Verslag van de jaarlijkse vergadering van
Schuttevaer.

14-01-1885
10-01-1891

Voordracht gehouden te Hoogeveen door de heer D.J.H, van Tussenbroek op verzoek
van de vereniging Schuttevaer.Zie ook volgende nummers.

21-01-1888

Verslag vergadering te Hoogeveen van Schuttevaer.

26-01-1895

In memoriam J. Varekamp,secretaris van Schuttevaer.

23-11-1901

Verslag van de vergadering van de afd. Hoogeveen van Schuttevaer. Er wordt betreurd dat
het ledental sterk daalt.

07-01-1905

Verslag van de jaarvergadering van Schuttevaer.

08-01-1910

Schuttevaer. Verslag onthulling monument op het graf van de heer J. Ijmker Hz. in leven
voorzitter van de afd. Hoogeveen. 22-10-1910, 26-10-1910 en

29-01-1910

Advertentie dat op 16-11-1913 Schuttevaer 50 jaar bestaat.

20-11-1912

Vergadering van Schuttevaer» afd. Hoogeveen. Voorstel: Het kanaalgedeelte van het kruis
tot de weg van G. Blanken in Het Haagje te verdiepen.

12-01-1918

Schippersverenigingen.
Schuttevaer-Rijnschippersbond.
Schippersvereniging in Friesland.
Nationale Schippersvereniging.
Prot. Chr. Schippersbond.
R.K. Schippersvereniging.

15-04-1931

Vergadering afd. Hoogeveen van "Schuttevaer" Bespreking o.a. over kanaaldemping en
haven op Slood. Een nieuw kanaal te graven vanuit Het Haagje naar het Landschap Drenthe.

09-02-1935
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58. SLAGERIJ.
Vergunning verleend door B. en W. vanHoogeveen aan pieter van Velzen voor een slachterij
Voor varkens met daarbij behorende rokerij. Kad.perc.sectie A no .2080 en 1696

21-10-1876

Lefert Jans wil een slachterij oprichten op de streek Noord in wijk C no. 332 sectieno. K 79

07-11-1888

Albert Blanken wenst een slachterij op te richten op het adres Haagje z.z.
in wijk A no. 375 kad. sectie O no. 939

20-02-1897

Spekslachterij P. van Velzel.

21-10-1876

Het gemeentebestuur van Hoogeveen maakt bekend dat heden (17-10-1876) vergunning
is verleend voor de oprichting van een slagerij en rokerij.

21-10-1876

Door het gemeentebestuur wordt aan Nathan Cohen vergunning verleend voor het oprichten
van een slachterij aan de zuidzijde van de Schutstreek.

26-02-1878
02-03-1878

Gebr. Wijnberg leveren bedorven vlees aan het garnizoen te Assen. Gebr.Wijnberg
zeggen dat het vlees door het warme weer bedorven is.

17-07-1878

Slachterij Elbert Harms Booy aan de noordzijde van de Schutstreek.

15-11-1884

Albert Blanken opent een spekslager!j op 15 april a.s.

10-04-1897

Abraham Trompetter vraagt vergunning voor het oprichten van een slachterij
aan de Schutstreek wijk B. no. 259, sectie O no. 253 n.z.

29-09-1897

Verzoek van Hendrik Stoter Hzn. voor oprichting van een slachterij in perceel K no. 1794,
plaatselijk gemerkt wijk 113a te Hollandscheveld.

10-04-1907

Export slachterij, verslag vergadering.

31-12-1910

Aanbesteding exportslachterij aan de Stationsstraat. Arch. J. Carmiggelt.

18-02-1911

Slagershond Hoogeveen. Voor te waarborgen tegen de gevolgen der verordening op
het keuren van vee en vlees.

22-11-1899
25-11-1899

Voor rekening van G.L. van Esse alhier vindt aanbesteding plaats van de bouw van een
drogerij en zouterij van huiden aan het Leemdijke. Arch. J. Carmiggelt.

23-02-1907

Ingezonden schrijven van een slagersknecht ten opzichte van zijn patroon M. Bade en
het antwoord van M. Bade.

28-09-1907

Slagerijprodukten. Diverse prijzen. 18-10-1879, 11-3-1885, 13-6-1885, 2-12-1885,
19-11-1911, 23-9-1911, 28-8-1915 en

03-11-1917

Exportslagerij aan de Stationsstraat. Zitting over de bezwaren tegen de oprichting.

17-09-1910

Exportslagerij. Besluit 1-11-1910, vergunning verleend. Kad.perceel sectie A nr. 3902

05-11-1910

Slagerij Steenbergen aan de Schutstraat schaft eenijskastaan.

12-07-1911
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58. SLAGERIJ.
Maandag 28 januari 1912 is de aanbesteding van de bouw van de Coop. Exportslagerij op
het terrein aan de Stationsweg. get.G.W. Wieringa, Coevorden. J. Carmiggelt, arch.

20-01-1912

Drentse spekslagerij ruilthammen tegen vers spek. "Pond tegen pond". P.J. van Velzel.

03-01-1914

Gevestigd te Hollandscheveld slachterij Booi. waar??

01-09-1917

Gebr. Schreuder openen te Noordscheschut een runden varkensslagerij.
(Noordscheschut C 22b)

10-05-1922

Hendrik Leysenaar vraagt vergunning voor het oprichten van een slagerij aan de
Grote Kerkstraat. Wijk a nr. 81 25- 7-1914 Opening varkensslagerij Leysenaar.

03-10-1914

In de raadsvergadering van 25-7-1918 werden benoemd tot vleeskeurmeesters
Maris, Seller en Peters, politie-beambten.

31-07-1918

Uit advertentie "Exportslagerij" Hoogeveen aan de Stationsweg: o.a. biefstuk ƒ 1.-- per pond,
rundvet ƒ 0.90 per pond, rollade ƒ 0.85 per pond, spek ƒ 0.60 per pond.

02-09-1922

B. Scholing te Kerkenveld vraagt vergunning voor het oprichten van een slagerij aan de
Riegshoog-tendijk te Hollandscheveld.

04-03-1933

138
59. SMEDEN, BLIK EN KOPERSLAGERS.
Advertentie van B. van Oosten over levering van haarden en kachels.

11-11-1876

Door het gemeentebestuur wordt aan Jan Botter Klaas zn. vergunning verleend voor het
oprichten van een grofsmederij aan de westzijde van de streek de Slood.

30-03-1878

W. ten Over biedt zijn smederij te Hollandscheveld te huur aan. (adv.)

23-01-1884

Deurwaarder Visser zal ten verzoeke van de smid Jac. van Arle te Hollandscheveld
smidsgereed-schappenverkopen. (adv.)

12-04-1884

De smid Harm Sieders is in staat van faillissement verklaard.

30-09-1885

J. ten Kate vestigt zich als koperslager.(adv.)

16-05-1888

Smederij A. Kloeze te Hollandscheveld.

26-01-1897

B. en W. verlenen vergunning aan A. Kip tot het oprichten van een smederij kad.
sectie O no. 740 aan de oostzijde van de streek de Huizen.

27-02-1897

Koperslagerij Jan Lambers aan de Noordzijde van de streek het Schut wijk B no. 285,
kadastraal sectie O nr. 280. 1-4-1899, 22-4-1899 en

08-07-1899

Koper-, blik- en kachel smederij. Aanvraag tot vestiging door Thomas ten Cate aan de
Oostzijde van de Huizen, wijk A nr. 104/105, kad. sectie O nr. 623-1199.

23-08-1899

Bovengevraagde vergunning verleend aan Thomas ten Cate.

04-09-1899

Vergunning verleend aan Sicco Sieders te Hoogeveen voor het oprichten van een smederij
in het pand Westzijde van de streek de Huizen in wijk B nr. 436.

11-07-1908

Pieter Jans ten Kate, Streek de Huizen B. no. 321 vraagr vergunning tot het oprichten van
een Koper-enBlikslagerij.

19-07-1922

Zaterdag zal de winkel van J. Venema bij de trambrug te Hollandscheveld worden geopend,
zie adv.
Zie verslag opening winkel van Venema.

17-09-1932
21-09-1932

D. Meppelink, Hoofdstraat 76 deelt per advertentie mee dat hij de zaak van fa. Lambers,
e
waar hij 1 knecht was, overneemt.(Kachels, land- en tuinbouw-gereedschappene.d.

29-04-1939
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60. SOCIALE ZORG.
Armenzorg in een zogenaamd armenhuis, dat zogenaamd onder toezicht der diaconie
staat.(olde-markt-Overijssel).

27-09-1876

Diakenen te Meppel hebben aan de kinderen in het armenhuis aldaar verboden boeken
uit de volks en schoolbibliotheken te lezen.

18-11-1876

Toestand in de gemeente Hoogeveen. Verslag over: Medische politie, begravingen,
geneeskunde der armen, gezondheidscommissie.

29-05-1880

60 vrouwen uit Hollandscheveld vervoegden zich bij het gemeentehuis voor een
onderhoud met de burgemeester. De redenen waren o.a. de bittere armoede waarin
vele gezinnen verkeerden.

29-07-1922

Vergoeding i.v.m. brandschade. Ontvangen voor R. Pastoor, wienshuis te Hollandscheveld
verbrandde, een bedrag van ƒ 149.50 (o.a. een bedrag van ƒ 100,.. van H.M. de Koningin).
Voor dit bedrag kon het huis worden herbouwd.

13-11-1897

S.O.S. Ingezonden bericht: verzoek om hulp voor een in nood verkerend gezin te Langerak.
Ondertekend door: H. Rahder (vervener), J. Koning (brievengaarder),
R.C. Harkema (winkelier), R. Hummel (koopman), G. Hummel (cafehouder).

17-01-1914
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61. SPOOR EN TRAMWEZEN.
Stationchef Sturenberg is als zodanig benoemd te Meppel.

02-03-1872

Overname van de toegangsweg naar het spoorwegstation van het Rijk op voorstel
van Witsen Alias, ingenieur der Staatsspoorwegen.

11-05-1872

Gedurende de winter zullen de Staatsspoorwegen voor verwarming (i.p.v. heet water)
ijzeren toestellen gebruiken die met geperste turven zullen worden verhit. De toestellen
zullen ongeveer 10 uur warmte geven.

09-11-1872

Frequentie van treinen. 4 treinen per dag naar Groningen en 4 naar Meppel,

04-01-1873

Aanbieding van een penéule enf 100.-- aan stationschef Lammertink. Dienstregeling
postwagen D.S.M. Coevorden-Nieuw-Amsterdam-Dedemsvaart.

01-01-1876

Ingenieur Vering zal door de heer L.B.J. Dommers worden ontvangen, om met hem, lid van
het spoorweg comité in Drenthe, te spreken over het terrein tot Coevorden.

29-01-1876

Spoorwegen, reisgids a 5 cent bij C. Pet.

20-05-1876

Nederlanders werken in buitenland en Begie. Ultramontanenspoorwegen. Arbeiders uit
Noord-nederland naar Hannover voor werkzaamheden aan de spoorbaan. Groninger
arbeiders werken aan de voltooiing van de spoorbaan in Pruissen.

27-05-1876

Dividend 1875 staatsspoorwegen ƒ 11.25 per aandeel.

31-05-1876

Op de verjaardag van de koningin, dat is 17 juni, loop een pleziertrein van Groningen via
Assen en HoogeveennaarDenHaag.

07-06-1876

Vrouwelijke beambten kunnen worden toegelaten voor de dienst bij de spoorwegen o.a.
voor de betrekkingen van telegrafiste en van uitgeefster der plaatskaartjes.

24-06-1876

In de raadsvergadering een gesprek over urinoirs op het Stationsplein.

23-08-1876

Ordemaatregelen. Verordening tot instandhouding van de goede orde op de buitenpleinen
van en de toegangen tot het spoorwegstation.

30-08-1876

De plannen voor een spoorweg Harlingen-Heerenveen-Hoogeveen-Coevorden-Slzbergen
lijken nog niet be-graventezijn.

13-09-1876

Spoorwegcomité voor de lijn Harlingen-Salzbergen. Uitnodigingen van gemeentebesturen
van Drenthe.

24-01-1877

Reizen per spoor prettig?? Hoe prettig is het om in de 3e klas met het spoor te reizen.
Twee levende en een "dode" passagier.

18-10-1876

Door een zekere heer Montijn te Gouda werd concessie aangevraagd voor een spoorlijn
van Almelo naarHoogeveen.

20-03-1878

Een uitvoerig verhaal over het ontwerp van een tramweg.
Nog zo’n verhaal.

06-12-1879
10-12-1879

Eerste Drentsche Stoomtram Maatschappij. Verslag van de vergadering van aandeelhouders.

13-12-1879

Concessie gevraagd voor stoomtramweg Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam langs Nieuweroord.

07-02-1880
21-02-1880
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61. SPOOR EN TRAMWEZEN.
Bespreking met fa. Boers en Lebaique en B. en W. over de aanleg stoomtramweg
naar Coevorden.

09-10-1880

Concessie verleend voor 50 jaar Stoomtramweg Zwolle, Coevorden, Dalfsen, Ommen,
Dedemsvaart, Hardenberg en Gramsbergen. Concessie gevraagd lijn Hoogeveen-Coevorden. 13-11-1880
Verzoek aan de raad om subsidie voor stoomtram-we g Hoogeveen-Coevorden.

20-11-1880

D.S.M, stoomtrammij, ziet af van plan lijn Coevorden-Dalen omdat geen steun genoeg
verleend wordt. Wel een plan maken voor baan van Dedemsvaart naar Coevorden.

18-12-1894

Op l juni 1882 zal bij wijze van proef de gelegenheid worden geopend om op de marktdagen
van Hoogeveen naar Zwolle rundvee te vervoeren.

24-05-1882

Tot stationchef benoemd de heer du Haar.

28-07-1883

Station te Echten. Het verzoek om de trein die uit Meppel om half drie vertrekt ook te Echten
te laten stoppen werd afgewezen omdat dan ook te Koekange en Ruinerwold gestopt zou
e
moeten worden. Wel ten behoeve van marktbezoek 2 wagons 3 klasse aan de goederentrein
die om 3 uur uit Meppel vertrekt.
08-08-1883
De direkteur der spoorwegen staat toe dat passagiers worden vervoerd met de
goederentrein. Vertrek 6.20 uur uit Zwolle, stopt te Dedemsvaart en Staphorst.

17-01-1885

Opening spoorweg Sneek-Stavoren.

21-10-1885

Zomerdienstregeling van de Spoorwegen.

28-05-1886

Spoorweg Gronigen-Zwolle. Verzoek bij de Prov. staten om voorschot voor de spoorweg
tot een bedrag van ƒ 3.300.— voor elk K.M. spoor in Drenthe.

26-06-1889

Met ingang van 1 oktober zal in iedere trein een coupe voor niet-rokers bestemd worden.

25-09-1889

Op 10 augustus 1892 is de eerste tramlijn in Drenthe, die van Zuidlaren naar Groningen
Geopend.

13-08-1892

De Noord-Oosten spoorweg. 200 km. spoorweg door zeer dunbevolkte streek en
vele waterwegen.

10-10-1894

Plezier trein Hoogeveen-Arnhem, een retour kost ƒ 1.25. Verkocht te Hoogeveen 8 stuks.
Pleziertrein Hoogeveen-Nijmegen, een retour kost ƒ 1.45. Verkocht te Hoogeveen 4 stuks.

08-06-1895

Instelling: commissie van onderzoek richting tram aanleg uit de gemeenteraad.
Gekozen de heren Pet, Gratama en Robaard.

22-12-1894

Tramverbinding Hoogeveen Oost Drenthe. Voorstel met vermoedelijke rentabiliteit.

19-02-1896

Het Ministerie van Waterstaat zegt medewerking toe om subsidie te verlenen aan de
aanleg van de stoomtram Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam. (1/3 gedeelte der kosten).

02-10-1896

Spoorwegen. Automaten voor perronkaartjes à twee en een halve cent.

29-01-1896
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Aankondiging dat is opgericht deNaamloze Vennootschap "Eerste Drentsche
Stoomtramweg Maatschappij" bij acte den 19 dec. 1898 .

21-01-1899

H.C. Rahder wordt benoemd tot surnumerair bij de Ned.Spoorwegen co Veenwouden.

22-05-1897

Mededeling dat 18-4-1900 in hotel Steenbergen te Dedemsvaart een samenkomst ismet
Kamers van Koophandel van Hoogeveen, Dedemsvaart en Deventer en de gemeentebesturen
van Hoogeveen, Zuidwolde Avereest en Ommen en direkteur D.S.M, om te spreken over
spoorverbinding van Deventer, Ommen, Dedemsvaart, Zuidwolde en Hoogeveen.
24-03-1900
Van direkteur D.S.M, opmetingen langs Stationsweg voor de lijn Slagharen-Hoogeveen.

14-04-1900

Tramweg Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam. Tweede kamer heeft hierover het wetsvoorstel
aangenomen. (renteloos voorschot).

16-06-1900

Aan de raad. Uitvoering en kosten aanleg van de tramlijn Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam.
Zie ook

10-11-1900
17-11-1900

Tramlijn Hoogeveen-Slagharen. In september 1897 werd door zijne excellentie gevraagd
aan de commissie (uit bestuur D.S.M.) of de D.S.M, bereid zou zijn de lijn van de
Eerste Drentsche Stoomtram Maatschappij te exploiteren. Veel voor en tegen. De drentsche
heren wilden een eigen exploitatie.

11-04-1900

Uitgebreid antwoord over tramverbindingen van minister van Handel, Waterstaat en Nijverheid. 28-04-1900
Stoomtram Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam "handelingen" over tegenstand in dezen en vervolg. 23-06-1900
Raadsvergadering over ingekomen adres van de Eerste Drentsche Stoomtram Maatschappij
over het trajekt langs Hoofdstraat-Stationsstraat.

01-09-1900

Vergunning verleend aan de Dedemsvaartse Stoomtram we g Maatschappij voor de aanleg
van de tramweg Hoogeveen-Slagharen.

03-08-1901

Op 18-4-1902 zijn de eerste dwarsliggers voor E.D.S. per schip aangekomen.

19-04-1902

Inschrijving voor het maken van de aardebaan en bijbehorende werken voor E.D.S.
Hoogste ƒ 90.723.-- Laagste ƒ 59.639.— Gunning in beraad

24-05-1902

Concessie aanvraag D.S.M, stoomtram voor verlenging lijn Erica tot aan de mond van het
Scholtenskanaal.

23-08-1902

Tramweg van Nieuw-Amsterdam tot de Klencke vanaf Hoogeveen tot Zwinderen gereed.

03-09-1902

Benoemd tot spoorwegarts baanvak Staphorst-Nijeveen-Hoogeveen Dr. Heespink.

01-10-1902

Op 5 september gebeurde een ongeluk met palen heien voor de trambrug over Dwarsgat
te Noordscheschut. Heibaas Landskraan 2 vingers verbrijzeld onder heiblok. Dr. Broekhoff
verleende eerste hulp.

17-09-1902

Op 11 november uitbesteding draaibrug E.D.S. naast Noordsebrug. Bestek en tekening
bij Ing. J. van Hasselt en de Koning. Inlichtingen op 5 en 7 november bij Ing. A.C. Sanckes
alhier. Hoogste inschr.f 12.837.- Laagste ƒ 6.850.--

12-11-1902
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e

1 maal post per tram naar Coevorden!!!

03-02-1904

8 september. Van de lokomotief van de tram sprong een peilglas, de stoom vloog er
met kracht uit. Vertraging ± ½ uur.

10-09-1904

E.D.S. Verslag jaarvergadering.

27-05-1905

Algemeen tramplan van de provincie Drenthe. Bespreking van het plan door het bestuur
der E.D.S.

26-07-1905

Bij de turfstrooiselfabriek kwam een koe onder de tram. De locomotief ontspoorde geheel
en een wagen gedeeltelijk. Er ontstond enige uren vertraging. De passagiers overnachtten
in Hoogeveen.

07-09-1904

Goederenloods S. S. Hoogeveen in gebruik genomen.

19-07-1905

E.D.S. Ontwerp van een algemeen tramplan in de prvincie Drenthe. Met een kaart van
Drenthe waar

12-08-1905

Op bestaande en geprojekteerde tramlijnen staan.

27-09-1905
04-10-1905

Tramlijn Hoogeveen-Slagharen. Advertentie voor een tramfeest ter ere van de opening.

05-08-1905
16-09-1905

Een verslag van het tramfeest.

07-10-1905

Verslag van het ontstaan der tramlijn Hoogeveen-Slagharen.

04-10-1905

E.D.S. vergadering over het tweede algemene tramplan van Drenthe op 15-1-1906 incafé
Ogterop.

06-01-1906

Tramplan. Verzoek aan de gemeenteraad om ƒ 200.--voor het in kaart brengen van de
tramweg Meppel-Hoogeveen met zijtak Ruinen-Dwingeloo.
Zie ook verslag vergadering over tramplan.

11-01-1906
17-01-1906

Te koop £ 600 m3 veldkeien, liggende op het stationsemplacement te Hoogeveen.

09-06-1906

Tram naar Meppel. De gemeente Ruinen heeft besloten aanleg van de tramweg
Meppel-Hoogeveen te steunen met ƒ 30.000.-Zie ook raadsvergadering over dit onderwerp.

31-01-1906
10-02-1906

Buitengewone algemene vergadering van deelhebbers der E.D.S. in café Ogterop.

07-03-1906

Jaarvergadering E.D.S. met verslag.

23-05-1906

De direktie van de E.D.S. besluit de wagens op de lijn Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam
te verlichten met acetyleengas.

02-03-1907

Overtreding maximumsnelheid. Tegen de D.S.M. werd proces-verbaal opgemaakt, wegens
overschrijding van de snelheidsgang (10 km. per uur) door de tram trein. De snelheid werd
per contract vastgelegd tussen de gemeente en de Maatschappij, betreft het trajekt tussen
Zuidersche en Noordsche bruggen.

03-04-1907
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E.D.S. Verslag van de jaarlijkse vergadering.

23-05-1908

Aanbesteding door E.D.S.: het maken van 1 draaibrug, 4 ophaalbruggen, 2 vaste bruggen
Met gemetselde landhoofden en pijlers.

20-03-1909

Geen tramverbinding met Meppel-Dwingeloo.

20-01-1912

In artiek 1 "van vroeger dagen" wordt medegedeeld dat op 29-8-1863 een adres door de
raad aan de regering wordt gezonden met het verzoek de spoorlijn Meppel-Assen zo dicht
mogelijk langs Hoogeveen te leggen.

06-03-1909

Verordening van de Hoogeveense raad op het rijden van stoomtrammen wordt aangenomen.

06-03-1909

Van vroeger dagen 17-6-1865. Het afbakenen van het terrein voor de spoorweg door
Drenthe is begonnen. Volgens het Ie plan zou het station Hoogeveen geplaatst worden
waar nu het Spaarbankbos begint.

10-04-1909

Uit vroeger dagen 1866. Staatsspoorwegen, er lopen dit jaar 37 locomotieven. Dit zal worden
gebracht op 95.

29-05-1909

Reistijden per trein.
Treinreis Assen-Hoogeveen
Hoogeveen-Meppel
Meppel-Zwolle

30-04-1911

40 minuten
31 minuten
49 minuten.

Locale spoorweg Ommen-Hoogeveen.Degemeente Hoogeveen is bereid om
voor ƒ 50.000.— aandelen te kopen. De voorwaarde hierbij is, zo dicht mogelijk
bij Hoogeveen. Nogal diskussie in de gemeenteraad.

03-02-1912

Ingezonden stuk van oud-burgemeester Pottinga over slechte coupé van de spoorwegen.

03-01-1914

Aanbesteding van een watergebouw op het spoorwegemplacement alh. De laagste
inschrijver is C. ter Horst uit Zwolle voor ƒ 16.500.—

07-01-1914

Te Noordscheschut zette de kondukteur van de tram 2 personen uit de rijdende wagen.
Zij bezeerden zich niet na een val van 1½ mtr. Wel kwam een van hen in een diepe
bermsloot terecht. Oorzaak: Zij wilden niet stil blijven zitten tijdens de rit.

10-01-1914

Een zekere 0. K. van Krakeel werd te Langerak door de tram overreden. Zijn toestand
werd bedenkelijk genoemd. Er was misbruik van sterke drank. Hij lag op de trambaan.
Hij was in gezelschap van nog een persoon die kennelijk ook dronken was.
Het schijnt nog goed afgelopen te zijn met O.K.

10-01-1914
14-01-1914

Werkstaking bij de aanleg van dubbel spoor tussen Hoogeveen en Echten (75 man.)
De stakers eisen 22 cent per uur, het loon bedraagt 19 cent per uur.
Werkstaking beëindigd. Loon wordt 20 cent per uur.

25-04-1914
29-04-1914

Zuidwolde. Commissie voor tramverbinding de Stapel-Zuidwolde-Hoogeveen.
Volgens gemaakte tekening gedeelte Zuidwolde achter ten Arlo achter het kerkhof van
Hoogeveen en dan op de streek aansluiten op lijn van D.S.M. Op de hoek van de Zuiderse
brug zouden dan enige percelen onteigend moeten worden om voldoende breedte te krijgen.

17-04-1915
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Vergadering van deelnemers in de E.D.S. en verslagexploitatie.

02-06-1915

Tussen Hollandscheveld en Hoogeveen brak een krukas van de locomotief van de D.S.M.
Een hulplocomotief moest eerst nog van Dedemsvaart komen.

15-09-1915

Namens D.S.M, bestelhuis hotel Thomas met ingang van 15 maart opgeheven.

16-03-1918

Advertentie. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. Beurtdienst Groningen-Hoogeveen met
motorboot "Koophandel".
,

15-09-1926

Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. opent wekelijkse beurtvaart tussen Hoogeveen en
Groningen.

19-11-1927

Eerste Drentsche Stoomtram Maatschappij opgericht 3 augustus 1903. 25-jarig jubileum.
Verslag

01-08-1928

De reistijd Hoogeveen-Amsterdam is ongeveer 4 uur per trein.

09-11-1929

Het ligt in de bedoeling om het station in Echten op te heffen.

22-06-1931

De D.S.M, vraagt aan de minister van Waterstaat goedkeuring voor het stopzetten van de
dienst Slagharen-Hoogeveen. (zie verslag).
Over ontslagen i.v.m. deze stopzetting.

27-08-1932
31-08-1932

Een plaatje bij de laatste dag dat de D.S.M. tram rijdt. Het plaatje is nog van de laatste rit.

02-11-1932

De rails van de D.S.M, verdwijnen uit de kom tussen het station en de fabriek van Fictorie
aan Het Haagje. Zulks na langdurige onderhandelingen tussen burgemeester Tjalma en de
direktie.

14-06-1933

Fusie tussen D.S.M en E.D.S. Fusie in raadsvergadering van Avereest. Zie ook de
buitengewone vergadering van de E.D.S. 16-11-1935, 21-12-1935 en

25-12-1935

Verzoek van het gemeentebestuur van Hoogeveen aan de spoorwegen om de
dieseltreinen ook in Hoogeveen te laten stoppen.

30-09-1936

Ook de diesel trein (dan nieuw) stopt niet in Hoogeveen. Hoogeveen streekcentrum.

18-11-1936

Afbreken van de tramrails in Het Haagje die bijna 35 jaar hebben dienst gedaan.

22-06-1938

Opruiming van de tramrails te Hollandscheveld door lijnwerkers van de E.D.S.

16-08-1939
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62. SPORT.
Schaatswedstrijden. Voor armen prijzen voor winkelwaren, die niet mee kon doen
(nooddruftigen) kreeg ook iets. Meer over hardrijden.

20-12-1879

IJspret. Verslag van eenpardrijderij op het spoorgat door Arena incl. de prijsuitreiking
's avonds.
Nog een hardrijderij.

06-02-1895
10-02-1895

Voetbalwedstrijd tussen M.V.V. te Meppel en Be Quick te Hoogeveen op het terrein
vooraan de Pesserdijk. Entree 10 cent.

29-05-1907

e

Uit ingezonden stukblijkt dat bovenstaande voetbalwedstrijd de 1 is die hier ooit
werd gespeeld,

01-06-1907

In bovenstaande voetbalwedstrijd verloor Hoogeveen met 5-0. Zij hebben zich overigens
flink gehouden volgens het bericht, aangezien de club pas in maart werd opgericht.
Er waren 60 bezoekers.

05-06-1907

e

Zondag is de 1 tennisbaan voor deze gemeente in gebruik genomen, achter de bent
bij de hoeve in het Spaarbankbos.

02-07-1913

De Hoogeveensche kegelclub "Acht om de Lange" behaalt in Meppel de nationale titel
met 138 punten.

07-01-1914

Te Hollandscheveld werd een voetbalvereniging opgericht die de naam heeft gekregen
van D.E.S. (door eendracht sterk). Zij begint met 14 leden.

19-07-1922

Ter plaatse werd een onthouderskorfbalclub opgericht. Een terrein werd in het
Spaarbankbos verkregen.

14-06-1922

Te Noordscheschut werd een voetbalvereniging opgericht onder de naam "Velocitas"
en werd samengesteld uit de leden van N.S.C, te Noordscheschut enVios van Noord.

23-08-1922

Ter plaatse werd een kaatsvereniging opgericht met 20 leden. Het bestuur bestaat
uit Reitsma, Jorna en Ferwerda.

16-09-1922

Oprichting van een vereniging voor ziekenvervoer
en ziekenhuisverpleging.Voorzitter: Dr. v.d.Wal.

07-05-1927

Advertentie T.T. Assen.

29-06-1929
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63. STEENFABRIEK.
Steenfabriek "Valkenheim". M. Rahder (adv.)

12-08-1871

Steenfabriek Fa. Boogerd en co te Nieuweroord. 2-2-1878, 30-3-1878, 3-1-1883 en

20-01-1886

Exploitatie van een steenfabriek door Janse en Boogaard. (Noordscheschut?).

24-04-1878

Jansen van de steenbakkerij en handel "Jansen en Bogaard" vertrekt. De naam van de
bakkerij wordt dan Boogaard en Compagnie.

05-04-1879

Naam aannemer gewijzigd. B. en W. hebben de levering gegund van 80.000 straatklinkers aan
de fa. Boogerd en Hoogenboom te Nieuweroord tegen ƒ 15.25 per duizend voor de weg
Hoogeveen-Meppel. Hieruit blijkt dat de naam van Boogerd en Janse inmiddels is veranderd. 10-05-1884
Bij Boogerd en Co. werkten 20 personen en men maakte gebruik van 2 stoommachines.

25-06-1884

Steenfabriek Boogerd en Comp. Verslag van een bezoek aan de fabriek aan de
Wilhelminavaart.

18-09-1886

Boogerd en Hoogenboom te Nieuweroord maken een groot stuk grond gereed voor de teelt
van asperges.

09-05-1888

Verkoop van de steenfabriek met bijbehorende werktuigen en gereedschappen plus 5
arbeiderswoningen en 30.54.92 ha. leemgrond voor steen. Gelegen aan de Wilhelminavaart,
gem. Beilen.

22-05-1889

Steenfabriek Boogerd en Co. Nieuweroord. Verkoop van de inventaris van de vroegere
steenfabriek.

25-01-1890

Verkoop op afbraak van de steenoven en schuren aan de Wilhelminavaart (steenbaan)
van de voor-maligesteenfabriek.

18-04-1894

Steenfabriek. Verkoop van locomobielen en steenmachine met vormen, afbraak
machinekamer.

21-04-1894
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64. TOLLEN / TIENDEN/BELASTINGEN.
Tol no. 2 op de straatweg van Hoogeveen naar Dalen en Oosterhesselen openbaar
te verpachten. (adv.)

11-03-1871

Tol op de straatweg Hoogeveen - Pesse bij Hoogeveen te verpachten, (adv.)
Verpacht voor ƒ 400.-- per jaar voor 3 jaar.

23-12-1871
30-12-1871

De herziening der gebouwde eigendommen. Schattingen, belasting op gebouwen, een soort
grondbelasting.

18-11-1874

Regering, Vorming nieuw ministerie. 28- 6-1876 TiendenteHoogeveen.

05-07-1876

Beraadslagingen over de tiendenplichtigheid aan Jonkheer van Echten.

12-07-1876

Eigenaren van gronden in Hoogeveen worden opgeroepen tot aanzuivering van
achterstallige tienden. "Vanwaar die tienden?". "Is die tienden-plicht gestaafd?".

05-07-1876

Tienden. Enige berichten.

26-07-1873
25-07-1885

Een poging tot afschaffing der patentbelasting.

29-03-1876

Het Nederlandse Patentrecht. Een wet die zo geraffineerd is, het meest onrechtmatige
en wandrochte-lijke voortbrengsel.

05-04-1876

Advertentie betreffende achterstallige tienden.

03-06-1876

De tienden van Hoogeveen. Toespraak door de Commissaris van Drenthe bij de
opening van de zomervergadering van de Provinciale Staten.

05-07-1876

Vergadering over de tiendplichtigheid aan de Jonkheren van Echten van 30 grondeigenaren
ten huize van de heer Thomas, Zie ook de advertentie:Tienden-Hoogeveen.

12-07-1876

Belastingtabel. Indeling der klassen.

28-04-1877
02-05-1877

Hondenbelasting. Verplichting om hiervan aangifte te doen.

16-03-1881

Patentbelasting. De patentwet legt het er op toe de nijverheid te drukken.

25-05-1881

Tiendplichtig koorn. Oproep tot uitzetting en te betalen in geldswaarde door
A.W. van Holthe tot Echten.

29-07-1882

Betaling van het verschuldigde tiendeplicht en financiële afloop van tiendplichtige
gronden. (adv.)

24-05-1884

Patentrechtvoor kramen en schippers.

26-04-1890

Verordening regelende de heffing en invordering der belasting op de honden in Hoogeveen.

26-04-1890

Kennisgeving wie onder het patentrecht vallen.

30-04-1890

Voorlichting door de belastingdienst bij het invullen der papieren.

11-05-1895

Betaling der tiendschulden van verbouwd koren aan J.H. van Holthe tot Echten.

18-07-1896
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Tot schatters van het mobilair voor de personele belasting werden benoemd
J. Hofman en Alb. Blanken. Plaatsvervanger werd J.B. Levie.

27-02-1897

Fietsbelasting. Thans zijn ruim 80 fietsen voor de belasting aangegeven in Hoogeveen.

01-04-1899

Verbouwers van tiendplichtig koorn worden bericht dat indien zij niet betalen zij met
uitzetting worden bedreigd.

22-07-1899

Wijziging toltarief van de tol straatweg Pesse en Zuidwolde-Pesse.

07-09-1901

Tolbomen no. l en 2 op de straatweg van Hoogeveen naar Dalen. Openbare verpachting.

27-11-1901

Trouwen buiten normale tijd. Huwelijken buiten normale uren kosten ƒ 10.--

23-04-1904

Uit advertentie blijkt dat een zekere J. Zeper ontvanger der registratie is.

13-04-1907

Herverpachting van tolboom door burgemeester en wethouders. Hoogeveen-Pesse
en Hoogeveen-Dalen.

16-11-1907

Per 1 januari 1909 is alle tiendplichtigheid vervallen. Over schadelosstelling enz.

06-05-1908

Tolverpachting voor 3 jaar. Tol boom straatweg Hoogeveen naar Pesse. Tolbomen
1 en 2 straatweg van Hoogeveen naar Dalen. 6 tolbomen straatweg Meppel over de Wijk
en Zuidwolde naar Hoogeveen.
Tolbewaarders aangewezen.

22-10-1910
12-11-1910

Voorstel tot afschaffing van de tollen bij de Geesbrug, nabij de meerboom op de
Coevorder-straatweg, benevens te tollen Hoogeveen-Zuidwolde-Meppel-Avereest.

08-11-1919

De tol aan de Pesserweg wordt na l mei 1923 niet meer verpacht, aldus een besluit
van de gemeenteraad. De laatste tol uit de omgeving verdwijnt daarmee.

04-11-1922

B. en W. verkopen anderhands het Tolhuis, Coevorderstraatweg voor ƒ 2.200.—

22-08-1928

150
65. TURFVERWERKING.
Verslag van het bezoek van de Koning aan Hoo-geveen met lofgedichten. Tevens een
beschrijving van de turftunnel, lang 35 mtr. breed 7 mtr. en hoog 8 mtr. verwerkt
werden 250.000 turven.
Machinale turfbereiding van de fa. Rahder te Valkenheim.

26-04-1873
29-05-1875
31-07-1875

Turfwerkers. M. Rahder vraagt voor zijn veenderij te Nieuw-Amsterdam 3 huishoudens.
Alleen zij die flink kunnen turven komen in aanmerking.

02-11-1878

De heren Rahder zullen een turfstrooiselfabriek oprichten te Nieuweroord.

14-06-1882

Turfstrooiselfabriek van de fa. Pasman, ten Klooster en Winkel. Niet duidelijk is of dit
Hoogeveen betreft, (zie ook 21-7-1888).

08-07-1882

Tentoonstelling Amsterdam van turf en gereedschappen. Een zilveren medaille voor fa.
J.C. Rahder.

19-09-1883

Brand in turfstrooiselfabriek van fa. Pasman, ten Klooster en Winkel.

12-12-1883

De turfstrooiselfabriek van ten Klooster, Winkel en Pasman heeft het zo druk dat
zelfs ’s nachts moet worden gewerkt. De goederen worden per spoor verladen.

09-08-1884

Turfstrooiselfabriek Jan Broer biedt honing te koop aan. (adv.)

13-09-1884

B. en W. verlenen vergunning tot het oprichten van een turfstrooiselfabriek perceel sektie
B no. 1948 Streek Noord. Vergunninghouders: Jan Winkel Hoogeveen en Albert ten Klooster,
Jan ten Klooster en Ewold Pasman te Meppel.

21-07-1888

Firma Rahder stuurt turf naar Parijzer tentoonstelling.

30-01-1889

Publieke veiling groenland Oostkant 6e wijk op Noord naast turfstrooiselfabriek.

06-03-1889

Oprichting van tweede turfstrooiselfabriek te Hoogeveen op het land van H. Berends en
naast de houtwal van Jb.Winkel. Oprichters: Thomas, Blanken, Bremer en Berkenbosch.

20-03-1889

Aanbesteding van een te bouwen turfstrooiselfabriek voor rekening van de fa. Thomas en co.

06-07-1889

Turfstrooiselfabriek aanbesteed voor ƒ 2.550.-- aan A. Niehuis te Hoogeveen.

17-07-1889

Turffabriek "De Hoop", de fabriek van Thomas en Co. in werking.

27-11-1889

Machinale turffabriek Rahder te Hoogeveen. Statuten goedgekeurd, besluit
van 4-12-1889 Direkteur J. Rahder C zn.

15-03-1890

Hendrikus Bremer 37 jaar vervener en turfstrooiselfabrikant.

21-11-1891

Brand in turfhopen bij fabriek "De Hoop" van de fa. Thomas en co. Ca. 90 scheepsladingen
turf verbrand en 3 gezinnen dakloos. Advertentie dankbetuiging.

07-02-1894

Turfstrooiselfabriek v.d. Griendt. Aankoop van de gronden van de Schutstreek tot de spoordijk,
liggende tussen het voormalig landgoed Nieuwhoorn en de touwbaan van Van Raalte.
21-01-1899
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Turfstrooiselfabriek v.d. Griendt. Verslag van de raadsvergadering, waarin wordt
verzocht een kanaal te openen vanaf de Hoogeveensche Vaart tot de spoorbaan.

25-02-1899

Uitbesteding van het bouwen van een turfstrooiselfabriek nabij het emplacement van S.S.
te Hoogeveen, in opdracht van Griendtsveen Mosslitter Comp. Limited. Hoogste inschrijver
ƒ 21.385.— laagste inschrijver ƒ 19.700.--

25-07-1900

Turfstrooiselfabriek v.d. Griendt is van plan nevens de fabriek te Hoogeveen in het
Dalerveen een drijvende strooiselfabriek in werking te stellen, daar de fabriek in Hoogeveen
alleen niet vlug genoeg kan werken.

06-04-1901

Turfstrooiselfabriek v,d. Griendt. 45 grote ijzeren schuiten zijn in de vaart tussen de
Dalervenen en de fabriek om de turf aan te voeren.

13-04-1910

Turfstrooiselfabriek Griendtsveen vraagt een opzichter bij de aanvoer en overlading van
turfstrooisel te Meppel. Salaris ƒ 9,— per week. Aanmelden bij P.J. v.d. Berg,
hoofdopzichter te Hoogeveen.

15-03-1902

Bij acte van 27-7-1909 voor notaris Scheltema Beduin te Amsterdam, verandering in
voorwaarden van N.V. Machinale Rahder turffabriek, gevestigd te Hoogeveen.

28-08-1909

Griendtsveen Moss Litter Co. verzoekt om vergunning tot het uitbreiden en verbouwen harer
turfstrooiselfabriek, sectie E no. 2758, gem. Ruinen en sectie A no. 3819
gemeente Hoogeveen.

13-07-1910

Turfstrooiselfabriek. Met het in gebruik nemen van een pers om turfstrooisel in speciale
linnen zakken te persen overkwam Hendrik Masselink een ernstig ongeluk. Hij overleed
de volgende nacht aan de gevolgen daarvan.

29-03-1902

Wegens de hoge waterstand konden de werknemers van Turfstrooiselfabriek Griendtsveen
de fabriek niet anders bereiken dan langs de spoordijk.

08-12-1909

Brand in de turfstrooiselfabriek aan het Blankensdijkje. (griendtsveen).

22-07-1914

De 20 meter hoge schoorsteen van de Griendts-veenfabriek moest vanwege de nieuwe
fabriek verwijderd worden op 7-11-1928.

10-11-1928
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66. VAARTUIGEN.
Praam met zeil en treil. (adv.)

05-07-1873

Verkoop van een praamschip groot 58 ton met open bijgoed. Inzet ƒ 810.— (adv.)

19-07-1873

In verschillende advertenties worden brandschuiten te koop aangeboden.
Grootte ca. 8 ton. Jaargang

1874

Verkoop van sloophout van een gewezen botersomp. (adv. )

29-12-1875

Te koop een brandschuit, groot 14 ton.

09-09-1876

Afgewerkte praam, 83 ton, inzet ƒ 2.555.--, overdekte praam zonder tuig, 75 ton, ƒ 575. —,
praam met inventaris, 64 ton, ƒ 2.000 .--(adv.)

15-01-1879

Open boeyerpraam, groot 46 ton. (adv.)

05-01-1881

Tjalkscheepshol te koop, lang 63 voet, wijd 13 ½ voet, hol 5 ¼ voet (amst.maat),
groot plm. 46 ton. (adv.)

15-02-1882

Te koop 3 brandschuiten, groot 13, 16 en 22 ton. (adv.)

12-01-1885

Eerste stoomboot in Hoogeveen.

29-11-1879
28-02-1880

Schipper Gomberts te Hoogeveen laat in Zwartsluis een ijzeren praam bouwen van 125 ton.

09-03-1895

Bootje met petroleummotor. Er werd een proeftocht gehouden met het sielijke bootje.
"Er zat gang in het ding".

17-03-1897

Geboeide brandschuiten met vooronder, 17 en 19 ton groot, (adv.)

18-02-1899

De eerste Motorboot in Hoogeveen, gebouwd door de heren Rijnvis en Eikelboom,
voor de Drentsche Stoomboot Maatschappij.

05-08-1899

Verkoop van sloophout van een boeierpraam voor Hendrik van Oosten.
Alles gelegen vooraan op het Slood.

30-09-1899

Praamschip 90 ton, compleet met inventaris. Inzet ƒ 642.--

24-01-1904

Praamschip groot 52 ton. ƒ 515.—

27-01-1904

Hoogeveense praam te koop, groot 15 last of 30 ton.

23-09-1905

Boeierpraam te koop met op- en bijgoed. 30-09-1905 Hoogeveense praam te koop,
groot 32 ton.

12-02-1908

Te koop een beste praam, 7 jaar oud, groot 102 ton, bevaren geweest door Arend Kroezen,
bij Johs. Blanken, Hoogeveen.

11-04-1908

Praamschip van Hendrik Jan ten Hoorn Boer. Bij palmslag ingezet op de geringe prijs
van ƒ 349,— en de zo goed als nieuwe scheepsboot
op ƒ 38.—

08-07-1908

Van de werf van de fa. J. van Goor te Zwartsluis is met goed gevolg te water gelaten een
stalen klipperaak, groot 130 ton, voor rekening van schipper R.Kaptein van Hoogeveen en nu
zal de kiel worden gelegd van een stalen klipper, groot 140 ton, voor rekening van schipper
Koster uit Hoogeveen.

12-08-1908
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Hoogeveensche of marktpraam te koop.

03-10-1908

Bokken, vlotten en punters, H.H. Bakker te Giethoorn beveelt zich beleefd aan voor levering.

17-10-1908

Houten praamschip, groot 77 ton, ladende 1800 ton turf. (adv.)

22-01-1910

Stalen klipper te water gelaten bij van Goor te Meppel voor rekening van schipper Slagter
te Hoogeveen. Dito vaartuig staat op stapel voor schipper Koster te Hoogeveen.

30-04-1910

Hasselteraakschip tekoop.

02-07-1910

Te koop of in ruil een overdekt beijzerd praamschip. 67 x 15 x 5 ¼ voet, 35 last
bij B.A. Mittendorf, Dedemsvaart.

03-09-1910

Publiek a contant te verkopen het sloophout van een grote praam, waaronder een
best vlak, planken, luiken, enz. liggende vooraan op schut. Ten verzoeke van
Hrm. van Raalte te Hoogeveen.

01-10-1910

Te koop, Hoogeveensche schuit met 4 ankers met kettingen, lang 80-, 41-, 38- en 28 meter,
een anker en een houten vlot je zonder ketting, een en ander liggende vooraan op Schut.

08-10-1910

Overdekt houten praamschip,"De vrouw Albertje" te veilen, ten verzoeke van de erven
J. en Alb.Booy groot 100 ton, met 3duims best eiken vlak,bestegrenenmast.

03-01-1920

Gebr. Botter aan het Schut te Hoogeveen maken 4 , 6, 8 en 10 tons ijzeren bokken.
Hoek Griendtsveen / Schutstraat ook Schutstreek genoemd, 17- 5-1924, 21-6-1924 en

20-09-1924

Heden is een ijzeren motorboot voor schipper Jan Mannak van de werf Fa. Eikelboom
van stapel gelopen.

24-01-1925

Scheepswerf F.J. Rijnvis en Zn. heeft te water gelaten een motorboot voor de dienst
van Hoogeveen op Amsterdam, groot 150 ton, genaamd "Motorboot burgemeester Bouma",
voor rekening van de heer Berend Veldman, Hoogeveen.

25-10-1924

Proefvaart met motorschip "burgemeester Bouma" in tegenwoordigheid van het bestuur
van "Schuttevaer" De bedoeling is dat Z.K.H, prins Hendrik een gondelvaart zal maken.

15-08-1925

In het Hollandschevelds Opgaande zinkt het woonschip van F. Snijder.

24-08-1927

Te koop of te huur 10-tons ijzeren bokken. Tevens te koop een in aanbouw zijnde 8-tons bok.
Van Aalderen en Snippe. Heeft dit mogelijk met bokkenhelling van Snippe te maken??

15-11-1930

Bij Fictorie bokken te koop of te huur, 4, 6 en 8-tons bokken, ook op afbetaling.

07-01-1931

IJzeren bokken te koop en te huur in elke afmeting van 4 tot 30 tons. H. Fictorie in Het Haagje 11-04-1931
Bij scheepswerf Eikelboom en Scholten in het Haagje is te water gelaten het motorschip
"Risico", lang 31.5 mtr. breed 5.75 mtr. diep 2.10 mtr. ± 250 ton, dit is het grootste schip dat
tot nu toe hier werd gebouwd.

18-04-1931

Foto van de tewaterlating van motorschip "Risico".

24-04-1931
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Veenvereniging "De Eendracht" te Hoogeveen.

14-10-1874

Werkliedenvereniging Hoogeveen, oprichting van de vereniging en een voorlopig bestuur
gekozen.

28-12-1878

Vervenersbond. Verslag van een bespreking om een voorstel te doen om een invoerrecht
op steenkolen te heffen, teneinde de kwijnende turf-industrie te helpen.

08-10-1881

Algmene Nederlandse Werkliedenverbond. Voordracht voor de werkliedenvereniging
door B.H. Heldt.

05-11-1881

Werkliedenvereniging. Op het jaarfeest is het 8-jarig bestaan gevierd.

15-01-1887

Arbeiders enquête. Met meester B. Veldkamp, hoofd der school te Hollandscheveld.

07-11-1891

Lezing mr. Smeenge. Mr. Smeenge zal een lezing houden over het pensioneren van
oude werklieden. (Gebouw werkliedenvereniging).

10-02-1897

Werkliedenvereniging, lezing door Mr. H.Smeenge. Onderwerp: Een pensioen
voor de arbeider.

20-02-1897

Uitgebreid verslag van de lezing van Mr. Smeenge krant van

06-03-1897

In de vergadering van de werkliedenvereniging wordt een lid geschrapt wegens
wangedrag en misbruik van sterke drank.

17-11-1897

Algemene Binnenschippersbond. Verslag van de vergadering.

18-01-1899

Bond van turfstrooiselfabrieken zal met ingang van 1 januari 1900 ophouden te bestaan.

02-12-1899

Oproep van stembureau voor verkiezing 10 leden voor de Kamer van Arbeid voor de
Veenderij op dinsdag 19-8-1902.

09-08-1902

Comité tot steun aan stakers opgericht. Comité van steun werd ter plaatse gevormd
door de Werkliedenvereniging en Patrimonium ten behoeve van de stakers in de
jutebedrijven te Rijssen. In artikel wordt uitvoerig omschreven over de hemeltergende
toestanden in de fabrieken.
Zie ook krant van (betreft staking jutebedr.)

05-01-1907
09-01-1907

Verkiezing Kamer van Arbeid voor de veenderij te Hoogeveen. Tot leden patroons
werden gekozen: H. Bremer Jzn. Hoogeveen, J. Rahder Jzn. Nieuweroord, J.A. v.d.
Sluis Nieuweroord, H.A. Robaard Hoogeveen en J.J. Zwiershoogeveen. Tot leden
werklieden werden gekozen: H. Booy Hollandscheveld, W. Dekker Nieuweroord
Westerbork, J.v.d.Sleen Siberie/Beilen, J. v.d. Weide Geesbrug / Oosterhesselen
en T, Woltinge Nieuweroord.

13-07-1907

De werkliedenvereniging wenst blijkbaar nieuwe gordijnen aan te schaffen. Men wordt
verzocht stalen in te zenden. Alleen leden van de vereniging zijn hiertoe echter bevoegd.

25-09-1907

S.D.A.P. Besluit tot oprichting van de afdeling Hoogeveen.

12-01-1910

Strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. Betoging te Rotterdam voor een 10-urige
werkdag gehouden op zondag. De S.D.A.P. afd. Hoogeveen was vertegenwoordigd
met vlag en vaandel.

08-03-1911

155
Vervolg.
67. VAKBEWEGING EN ORGANISATIE.
Tegenstand tegen Landarbeidersbond. Ingezonden stuk van moderne
Landarbeidersbond. Deze bond had een zaal besproken in Elim. Tegenstanders
hadden de verhuurder bewogen c.q. gedwongen de toezegging in te trekken zodat
het talrijke publiek voor een dichte deur kwam.

02-02-1927

25 jaar S.D.A.P. afdeling Hoogeveen. Verslag

16-01-1935

De Chr. Besturenbond bestaat 15 jaar. Met foto van het bestuur.

23-02-1938

Foto van het bestuur van de Chr. Middenstandsbond, die haar 20-jarig bestaan herdacht.

15-03-1939
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68. VEENDERIJ.
Gevraagd goede veenarbeiders met talrijke huisgezinnen, door J.v.d.Sanden
te Ambt-Hardenberg. (adv. )

11-03-1871

Veenbranden. Bepaling van artikel 458 Wetboek van Strafrecht. Straf: geldboete van
tenminste 50 en ten hoogste 500 franken.

27-05-1871

Jan Hees laat verkopen, een klink besneden bovenveen zonder ondergrond.

11-01-1873

Turf verkoper en turfmakelaar. Oproep voor sollicitanten te Zwartsluis.

11-01-1873

Advertentie. Enige klinken "Besneden veen" op de Karelswijk in Nieuweroord.

05-01-1876

Hoog bezoek. Bezoek Generaal van Swieten met kolonel de Rochemont en anderen
aan Nieuw-Amsterdam inzake nieuwe machinale turf bereiding.

17-06-1876

Gevraagd 3 Huishoudingen turfwerkers. (adv.)

07-06-1880

N. V. Nieuw Echtens Veencompagnie opgericht. Direkteur Jhr. J.H. van Holthe tot Echten
te Nieuw-Amsterdam.

10-08-1881

Turfkantoor opgericht door R. IJmker Hzn., scheepsbevrachter. Gevraagd monsters
turf met opgavevanprijzen.

22-07-1882

Veenderij Freseman Gratema, Oostopgaande vierkante blok TT Zwinderscheveld.
120 dagwerk scherpe turf te koop.

13-01-1883

Graafloon enz. door vereniging van verveners te Nieuw-Amsterdam.

15-12-1883

Adv. Verkoop van 12 ha. veen en ondergrond te Wachturn. Ingezet voor ƒ 950.--

07-01-1885

Veenmeter Lambers. Schipper J.J. Kikkert waarschuwt schippers in een advertentie
die Nieuw-Amsterdam bevaren, geen turf te kopen van verveners die een zekere Lambers
als meter hebben.

13-09-1884

Veengereedschap. Verkoop door Omvlee: Droge en natte turfwagens, raden,stikkerstokken,
polder of zandwagentjes, damposten en tonmolens.

18-02-1885
21-02-1885

Kolige turf. (adv.)

18-02-1885

Kruiwagens: een droge kruiwagen is een grote kruiwagen met bak om turf naar het schip
te brengen, een natte kruiwagen is een smalle kruiwagen om de turf in slag te zetten.

19-02-1887

Staking turftrekkers te Kerkenhoven voor loonsverhoging.

27-04-1887

Markevergadering Zwinderen, verdeling van onverdeeld veenblok langs het Oostopgaande.

07-04-1888

Stakingen in de Drentse en Overijsselse venen. Verschillende verslagen en artikelen.
18-4-1888, 21-4-1888, 25-4-1888, 28-4-1888, 2-5-1888, 16-5-1888, 26-5-1888,6-6-1888 en

09-06-1888

Dagwerk in het veen. Verveners rekenen voor het bepalen van het loon met dagwerk.
Een dagwerk telt 45 stok. Een stok nat veen is een vierkant van thans 2.50 meter lang.
Door het langer maken van de stok blijft wel het getal turven gelijk in het dagwerk,
geleverd even groot, maar iedere turf wordt groter. Het werk werd daardoor te zwaar.
Zie voor meer bijzonderheden het betreffende artikel.

25-04-1888
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Het graven van turf werd in Nieuw-Amsterdam aanbesteed voor: 18 cent per stok,
lange turf. 16 centperstok, kleineturf.

08-02-1890

Staking in de Friesche venen. Een verslag 23-4-1890, 26-4-1890, 30-4-1890, 3-5-1890,
10-5-1890, 21-5-1890, 24-5-1890 en

31-05-1890

Staking in de venen van het Zwinderseveld op 14 april voor loonsverhoging.
16-4-1890, 19-4-1890, 26-4-1890 en

0'3-05-1890

The Griendtsveen Mosslitter en Co. vraagt 400 turfgravers voor Engeland en hier,

23-03-1895

Gevraagd turfgravers en drogers voor werk in Engeland.

27-02-1897

Maatschappij Griendtsveen vraagt turfgravers e.d. voor haar werk te Helenaveen. (adv.)

10-04-1897

Bonkaarde. Een artikel over het nut van bonkaardel.

10-06-1899

Steenkool uit turf, een Duitse uitvinding. Precies als de Griendtsveenbriketten die de
heren Kip en Thomas verkopen. Bijzonder nieuw is dus de Duitse uitvinding niet.

06-04-1901

Jouerturven. Wat zijn Jouerturven, ongeveer 25.000 a 30.000 stuks.

23-04-1904

Flinke dienstbode voor Hollandse pot. Zes personen, met name genoemd, die kennelijk in
Duitsland werken, vragen in een advertentie een flinke dienstbode, die goed een
Hollandse pot kan koken.

14-09-1907

Prijzen van turf. Geleverd aan scholen, in berghok, voor de prijs van ongeveer
ƒ 3.20 per duizend.

25-09-1907

Turf te koop ƒ 19.-- per bok van 6 ton bij A. Zomer, Bakkerswijk.

17-10-1908

Loon van een turfgraver in Duitsland ƒ 4.80 per dag. Bijna eens zoveel als voor de flinksten
in ons land wordt betaald.

17-05-1911

100.000 stuks sponturf voor de scholen in Ruinen, prijs ƒ 3.— per 1000 stuks.

18-10-1911

Griendtsveen Maatschappij vraagt turfgravers. Loon 24 cent per stok en 1 cent voor reiskosten. 07-02-1914
Gedwongen winkelnering. Bespreking van hetrapport over de Drentse veenkolonies.

09-04-1913
19-04-1913

De werkstaking in de veenderijen werd beëindigd door tussenkomst van de Kamer
van Arbied. De staking betrof ongeveer 450 werknemers.

03-06-1922

1929 Strenge winter. Winter in 1929 temperaturen 35 graden. Machinale turf ƒ 7.50 per
duizend stuks.

13-02-1929

Uurloon in het veen (De Krim), 35 cent per uur.

01-05-1929

Emmer veenarbeiders in Duitsland. Verslag over werktijden, verdiensten, huisvesting en
voeding.
Zie ook verslag van Hoogeveense veenarbeiders in Duitsland.

19-06-1937
23-06-1937
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69. VERENIGINGEN.
Vereniging Hoogeveen tot bevordering van plaatselijke bloei en welvaart, (adv.)

07-01-1871

Vereniging Hollandscheveld, verslag in het zesde jaar van haar bestaan.

02-12-1871

Vereniging Hoogeveen tot bevordering van plaatselijke bloei en welvaart, (adv.)

25-04-1874

Rederijkerskamer. Eloquentia Sacrum , Hoogeveen.

25-04-1874
20-11-1881

Vereniging Hollandscheveld, opgericht in 1865. Verslag van handelingen in het 9e jaar
van haar bestaan.

09-11-1874

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Verslag van een lezing bij het 40-jarig bestaan.

23-10-1875

Vereniging Hollandscheveld. Op 18-11-1875 is het 10-jarig bestaan feestelijk herdacht.
Vereniging Hollandscheveld, een terugblik.
Vereniging Hollandscheveld, tienjarig verslag.

20-11-1875
27-11-1875
01-12-1875
04-12-1875

Drankbestrijding. Verslag van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van sterke drank.

27-09-1876

Vereniging Hollandscheveld. Op 17 januari vergadert Vereniging Hollandscheveld bij
A. ten Heuvel. Onderwerpen o.a. 1. Voetpaden en vonders. 2, Het postwezen
te Hollandscheveld. 3. Het ophalen van gelden voor dokterswoning.

16-01-1878

Werkliedenvereniging Hoogeveen, eerste jaarversl.
e

07-01-1880
10-01-1880

e

De volksbeweging te Hoogeveen, op den 8 en 9 november 1813. Door Albert Steenbergen.
9-7-1881, 16-7-1881, 23-7-1881, 30-7-1881, 6-8-1881 en

13- 08-1881

Vereniging ''Hoogeveen tot bevordering van plaatselijke bloei en welvaart, opgericht
15-12-1863 Voorstel tot ontbinding.

17-06-1882

Muziekvereniging. Tijdens een vergadering van de Werkliedenvereniging werd besloten
tot oprichting van een muziekcorps.
Oproep aan ingezetenen betreffende muziekcorps.

23-07-1884
26-07-1884

Muziek. De heer Kronig, gepensioneerd kapelmeester van de infanterie werd als
kapelmeester benoemd van het opgerichte muziekcorps.

19-11-1884

F. Domela Nieuwenhuis sprak op de vergadering van de Vrije Gemeente.

12-02-1881
26-11-1884

Vereniging "Het vrije woord", lezing van Domela Nieuwenhuis.
Verslag van de lezing van Domela Nieuwenhuis.

20-01-1885
22-01-1885

M. Rahder is beschermheer van "Muziekvereniging Gregorius".

24-02-1886

M. Rahder is nog steeds beschermheer van "Muziekcorps Gregorius".

05-04-1890

Gemilath Chasadum Kabranim, Israëlische vereniging te Hoogeveen.

15-10-1890
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Vereniging Hollandscheveld viert op 26 november 1890 haar 25-jarig bestaan en
verslag hiervan.

22-11-1890
13-12-1890
28-02-1891

Woningverhuurdersbond Hoogeveen. (adv.)

20-12-1890

Oprichting van een ijsclub te Hoogeveen, 70 personen hebben zich al opgegeven.

03-01-1891

Vereniging Gemilath Charadim Kabranim, Joodse gemeenschap. Verkiezing bestuursleden.

30-09-1891

Vergadering van Landbouwvereniging Hollandscheveld bij M. Botter.

06-02-1897

Oprichting van een vereniging tot wering van de bedelarij.

24-11-1897

Voetbalvereniging "Be Quick" wordt ter plaatse opgericht. Voorzitter A. Klijnsma,
decr.penningmeester F. Ogterop.

05-01-1907

Bakkersvereniging Concordia te Hoogeveen, bericht van ontbinding der vereniging.

28-01-1899

Barbiersvereniging, scheren 3 cent in de winkel, 4 cent aan huis. L.H. Slaa, J. de Bruin,
G.v.d. Sleen Lzn., G. de Bruin, P. Padding.

19-08-1899

Vereniging "Noord en Omstreken", verslag van het 25-jarig bestaan.

02-02-1901

Vereniging tot bevordering van plaatselijke bloei en welvaart, verslag jaarvergadering
over het jaar 1900.

03-04-1901

Vereniging Hollandscheveld, toespraak van de voorzitter, een overzicht van 40 jaren.

23-12-1905

In een vergadering van de Vereniging Hollandsche-veld wordt besloten om de lantaarns
bij Moscou en de Jeulenwijk te verwijderen indien deze weer wordenvernield.

02-03-1907

Strijd tegen alcohol. Geheelonthoudersvereniging "Nieuw Leven", alhier houdt propaganda
meeting in het spaarbankbos.

04-05-1907

Koraalvereniging. Blijkens een advertentie heeft de Remonstrantse kerk een
Koraalvereniging. Er werden althans nieuwe leden gevraagd.

12-10-1907

Esperantovereniging, Hoogeveen. Verslag van de oprichting.

07-10-1908
14-10-1908

Hoogeveense Handelsvereniging. Verslag van de eerste jaarvergadering.

31-12-1910

Oprichting van een mannenkoor door de Werklieden-vereniging.

25-09-1907

Oprichting van een bijenvereniging in café Bork.

12-10-1912

Ter plaatse werd een sub-comité gevormd van "Het Hoefijzer". Bestuur o.a. mevr.
Visser-Frederiks, mej. Staal, mevr. van Gelderen-Levie, mevr. Lodder en mej. F, van Hees.
Het blijkt kennelijk een liefdadigheidsvereniging te betreffen. "Centraal genootschap voor
Kinderherstellings en vakantiekolonies.

07-03-1914
13-03-1914
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Het bestuur van de Hoogeveensche Handelsvereniging schrijft een vergadering uit om een
vereniging op te richten voor "Woningbouw" te Hoogeveen.

11-03-1914

Vereniging voor "Woningbouw" wordt opgericht, in de commissie worden benoemd Hemmes,
Pet, Pet, Landskroon en Koelman.

13-03-1914

Oprichting van begrafenisvereniging Hollandsche-veld. Openbare vergadering te
Hollandscheveld om te komen tot het oprichten van een begrafenisver. Een en ander ging
nogal met enige problemen gepaard.(al dan niet op Chr. grondslag)-

25-02-1922

Te Hollandscheveld werd een begrafenisvereniging opgericht met 239 leden. Lijkwagentjes
die over de kleine brugjes kunnen rijden kosten ƒ 400.-- Een grote wagen kan men beter
voor oud kopen.

08-04-1922

Begrafenisvereniging te Hollandscheveld krijgt 2 lijkkoetsen. Een brugje over het
Zuideropgaande (Blankensbrugje) moet aangepast worden omdat men anders de draai
niet kan krijgen.

19-07-1922

Vereniging "Bond van huurders" opgericht. Zulks i.v.m. slechte toestand van de woningen
van de bouwvereniging, (beerputten en vuile wijk langs de Oranjestraat).
Gezondheidscommissie stelt onderzoek in.

16-09-1922

Hengelaarsvereniging "Het Vette Baarsje" werd op 27 oktober 1926 opgericht. Verslag van
de geschiedenis.

24-10-1931

Verslag van de feestelijke herdenking van "Het Vette Baarsje".

31-10-1931

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, oprichting afdeling Hoogeveen.

03-01-1931
10-01-1931

Postduivenliefhebberslied. Witpen.

02-11-1932

De Geref. Muziekvereniging "Excelsior" besluit de vereniging om te zetten in
Chr. Muziekvereniging. Direkteur is P.J. Leenders.

02-11-1932

Met de huisvrouwen op stap. Stukje in dialect. Reisje vanaf de eiermarkt naar Kremboong
met de versierde boot "Burgemeester Tjalma" van Hendrik Otten.

09-08-1933

Ter plaatse werd een neutraal muziekcorps opgericht met reeds een 30 leden.
De naam van het corps luidt: "D.O.S." Door oefening sterk.

01-07-1933

Jeugdherberg Hoogeveen. Verslag van de vergadering, waarin besloten werd de
Jeugdherberg op 14 juli 1934 te openen.

30-06-1934

Verslag van opening van de Jeugdherberg.

18-07-1934

Foto van de keuken in de Hoogeveense Jeugdherberg.

16-07-1938

Opgericht een postzegelclub "De Philatelist". Het bestuur bestaat uit: G. v.d.Spel,
H. Mos en C.J.P. Huisman.

30-04-1938

161
Vervolg.
69. VERENIGINGEN.
Hoogeveensche huisvrouwen in Vlaardingen. (met foto) .

21-05-1938

25-jarig bestaan van de Bouwvereniging in Hoogeveen.

12-07-1939

Jubileum Bouwvereniging, zie ook de krant van

15-07-1939

Zweefvliegclub "De Snip” alhier heeft de beschikking gekregen over een terrein nabij
Fort te Zuidwolde.Het terrein is officieel goedgekeurd door de Rijksluchtvaartdienst.
De opening is op zaterdag 9-9-1939 door de Commissaris der Koningin in Drenthe.

08-07-1939

De zweefvliegsport wordt door de minister verboden i.v.m. de staat van oorlog waarin het
land verkeert.

07-10-1939
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70. VERKOPEN.
Er worden verscheidene erfpachten verkocht.

04-01-1873

Verkoop wagens. Notaris Carsten verkoopt: 1 diligence, 2 vigilanten, 1 barouchette,
1 glazenwagen. 8- 4-1876
Sociëteit "De Onderneming". Het gebouw van de sociëteit te Hoogeveen wordt op 20 juni
1876 publiek bij palmslag verkocht. Het gebouw is gelegen aan de Grote Kerkstraat.

10-06-1876

Nw. Echtens Veen Compagnie biedt huis te koop aan gelegen op Noord aan het oosteinde
van het kanaal. Wordt bewoond door Ds. Boss.

09-10-1887

Grote verkoop van onroerend goed ten verzoeke van Mr.H.J. Carsten en kinderne.
(art.1223 B.W.??) Venen onder Emmen ingezet op ƒ 21.000.— en onder Hoogeveen
ƒ 30.000.—

18-01-1888

Verkopen ex. art.1223 B.W. Opvallend veel verkopen.

21-01-1888

Verkoop van de inboedel van Wed. Uiterwijk op Slood, waaronder een ijzeren draaibank.

29-05-1895

Burgerwoonhuis aan de Grote Kerkstraat verkocht. Koper is H. de Willigen voor ƒ A.604.—

28-07-1923

Verkoop onroerend goed. Aankondiging van de verkoop van het bezit van mej. G. Blanken.
12 januari de uitslag van verkoop bezit Blanken.

05-01-1929
12-01-1929

J. Carmiggelt, Bouwver. Hoogeveen verkoopt inboedel i.v.m. vertrek. Carmiggelt was ook
werkzaam voor de glasverzekering, J. Buitink volgde hem op.

30-03-1929

Dennen bosgrond wordt te koop aangeboden, gelegen aan de Coevorderstraatweg
e
bij de voormalige 2 tol.

02-12-1922
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71. VERORDENINGEN.
Verordening tot het voorkomen van brand door B. en W. te Hoogeveen.

07-10-1871

Schouw over wegen en voetpaden.

18-05-1872

Raadsverslag over doortrekken Riegshoogtendijk.

22-06-1872

Verordening van het gemeentebestuur van Hoogeveen met tarieven voor het scheepveer
Hoogeveen-Rotterdam.

25-03-1874
28-03-1874

Algemene politieverordening, vastgesteld op 4 juni en 25 augustus 1874.

12-09-1874

Reglement op het hooiwegen met instruktie voor de weger.

20-06-1874

Vervoer Duitsland. Bepalingen vaststellen voor het vervoer van ontplofbare stoffen.

01-01-1876

Goede orde in Hoogeveen. Betreft het vaststellen van een verordening ter instandhouding
van de goede orde op de buitenpleinen.

30-08-1876

Opleggen van schepen. Het is verboden schepen te laten liggen aan de jaagpadzijde en in
het midden der vaart, anders dan in de lengte (niet dwars of schuin) en op andere wijze dan
door of vanwege op door de burgemeester aangewezen plaatsen waarbij gedurende de
winter bij het zogenaamde opleggen als regel zal worden gevolgd, dat nergens meer dan
6 vaartuigen steven aan steven in de vaart zullen mogen liggen en als uitgangspunt zal
worden beschouwd de zogenaamde Zuiderschebrug. Aan weerskanten van elk zestal
zal eenruimte van twintig meter moeten vrijblijven, alsmede de ruimte voor de wijken die op
de kanalen uitmonden.

12-12-1876

Gedwongen winkelnering, uiteenzetting.

07-05-1881

Gedwongen winkelnering, weerwoord.

04-06-1881

Verslag overgedwongen nering.

23-06-1888

Voorstel van wet tegen de gedwongen winkelnering.

04-07-1888

Drankwet van 28 juni 1881 in
inhoudsopgavevan de wet.

05-11-1881

Hoogeveen op l november 1881 ingevoerd. Eenbeknopte

Opleggen van schepen. Algemene maatregel voor het opleggen gedurende winter van
1881-1882, bepaald door B.en W. te Hoogeveen. In de kom der gemeentemogen geen
twee schepen elkander op boord liggen en dat slechts 6 schepen steven aan steven in
de vaart mogen liggen, terwijl tussen elk zestal een ruimte van 20 meter lengte zal
moeten openblijven.

14-12-1881

Verordening op de heffing van het vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank
in het klein in de gemeente Hoogeveen.

24-12-1881

Winkelsluiting. De rijksveldwachters ter plaatse worden, door de officier van justitie,
gelast er op toe te zien dat de winkels op zondag gesloten worden gehouden.

16-08-1884

Politieverordening. Bekendmaking van de nieuwe verordening.

23-01-1884
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Verordening op de tapperijen, vastgesteld door B. en W. te Hoogeveen op 8-2-1887.

05-03-1887

Verordening op de honden en hondenkarren, vastgesteld door B. en W. te Hoogeveen.

16-04-1887

Verordening op de markten en kermissen, door B. en W. te Hoogeveen vastgesteld
op 5 mei 1887.
21-05-1887
13-01-1892
Verordening op openbare vermakelijkheden, optochten enz. door B. en W.
vastgesteld op 5 mei 1887.

21-05-1887

Verordening betreffende vervoer en begraven van lijken, door B. en W. vastgesteld
op 5 mei 1887.

21-05-1887

Verordening veenbranden van B. en W. te Hoogeveen.

17-05-1890

B. en W. maken bekend dat het verboden is op andere plaatsen dan daarvoor
aangewezen, bijten te hakken.

03-01-1891

Verordening op het bouwen en slopen van opstallen, vastgesteld door
B. en W. van Hoogeveen.

13-01-1892

Verordening op de brandweer, vastgesteld door B. en W. te Hoogeveen.

13-01-1892

Verordening Brandweer, proeve tot herziening.

10-02-1894

Verordening opleggen schepen. Van B. en W. Hoogeveen mogen schepen niet meer
dan zes schepen steven aan steven liggen en deze met een tussenruimte van 20 meter
afstand moet blijven.

Woningbouw. Bekendmaking boor B. en W. van de verordening betreffende het bouwen
van voor de gezondheid nadelige woningen. Art. 1 t/m 18.
Verordening op wielrijden.

19-12-1894
12-12-1896

22-12-1894
24-06-1899
15-07-1899

Verordening op de keuring, het slachten, de invoer en verkoop van vee, vlees, vis
en andere levensmiddelen, door B. en W. van Hoogeveen.

16-09-1899

Instruktie voor de slachtkeurmeester. Benoeming keurmeester, jaarwedde ƒ 200.—.
30-9-1899, 7-10-1899, 28-10-1899, 1-11-1899 en

11-11-1899

Verordening op de heffing van schoolgelden in de gemeente Hoogeveen.

23-12-1899
30-12-1899

Verordening op de heffing van schoolgelden in de gem. Hoogeveen. Met tabel betalingen.

12-01-1901

De burgemeester verbiedt een openbare kollekte te houden t.b.v. de stakers te Rijssen.
Later wordt alsnog vergunning verleend voor de openbare kollekte.

12-01-1907
16-01-1907
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71. VERORDENINGEN.
Bouwverordening.

15-06-1904

Verordening op honden. B. en W. te Hoogeveen.

24-08-1901

Verordening op honden en hondekarren door B. en W. van Hoogeveen.

07-09-1901

Verordening op tapperijen door B. en W. te Hoogeveen.

07-09-1901

Bepaling op het rijden met rijwielen en automobielen, vastgesteld door de
Raad van Hoogeveen.

19-10-1901
14-12-1901

Verordening tot het heffen van schutgeld voor vee. De schutstal zal later worden aangewezen. 03-12-1910
B. en W. stellen een schets vast waaraan Eik-schillersketen moeten voldoen.
Alleen dan zullen zij een vergunning voor seizoenbewoning krijgen.

08-04-1914

Zomertijd.Door aanneming van een amendement van Doorn is de zomertijd thans
voorgoed ingevoerd. De datum van begin en einde zal elk jaar opnieuw worden vastgesteld.

23-03-1918

De burgemester van Hoogeveen verbiedt het zogenaamde Nieuwjaarlopen.

01-01-1916

B. en W. van Hoogeveen brengen ter openbare kennis dat het zogenaamde
nieuwjaarlopen ten strengste is verboden.

18-12-1920

Maximumsnelheid voor fietsen. Gemeenteraad Hoogeveen, de maximumsnelheid
voor fietsen en motoren wordt verhoogd van 15 tot 20 km. per uur .
Bij het kruis wordt deze bepaald op 10 km.

24-05-1922

Maximumsnelheid bebouwde kom voor fietsen is 20 km.per uur.

17-03-1923

Reglement voor werklieden van de gemeente. Werkliedenreglement gem. Hoogeveen
voor de werklieden in vaste dienst bij de gemeente Hoogeveen. 21-4-1928, 25-4-1928 en

28-04-1928
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72. VORSTENHUIS.
Bezoek van de koning aan Hoogeveen. Verslag van het bezoek met lofgedichten en een
beschrijving van de turftunnel, lang 35 mtr. breed 7 mtr. en hoog 8 m. verwerkt 250.000 turven. 26-04-1873
Omschrijving van het huwelijk van Prins Hendrik.
Beschrijving van de inbalseming van de Prins.

28-08-1878
11-06-1879

Testament Willemde Laatste, in het Staatsblad van 25-5-1885

15-08-1885

Feestkrant in oranjekleur. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Koning Willem III
geeft de Hoogeveensche Courant een oranje feestkrant uit.

19-02-1887

Koningsfeest te Hoogeveen, ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Koning Willem III.
Een verslag.

23-02-1887

Koning Willem III. Verslag van de begrafenis op 4-12-1890.

03-12-1890

Bezoek Koninginnen. Programma van het bezoek o.a. aan Hoogeveen op 4 en 7 september.

14-08-1895

Verloving van de kroonprinses. In verscheidene couranten een verslag van de verloving
en het huwelijk van Juliana en Bernhard.

1936

Oranje. Een koninklijke les- jong geroepen tot de troon. Verloving en huwelijk
(Kerstboodschap van 1908). Koningin Wilhelmina en de vrede,
(bovenstaande rond 40-jarig regeer jubileum en afstand van de troon).

03-09-1938

Oranje. Veertig jaar rijk overzee, belangwekkende ontwikkeling en verstandige
opendeur politiek. Veertig jaar vorstin van Nederland.Oranje door het Nederlandsche
volk op handen gedragen.

07-09-1938
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73. WATERBEHEERSING.
Giethoorn. In mei trouwen, woonplaats nu nog water waterplas vullen met heven of drijfland
en met zand en modder overdekken. Hierop bouwde men het huis .

08-03-1873

Diepgang Hoogeveense vaart tussen de Noordse sluis en Arendskoopbrug. 1.06 mtr.
of 3 ¾ Amsterdamse voet.

13-06-1874

Diepgang Hoogeveense vaart. 0.99 mtr. of 3 ½ Amsterdamse voet. Dit bericht komt
verderop regelmatig voor.

04-06-1874

Hoogeveensche vaart Dr. Kanaalmaatschappij. In tijden van droogte waterverlies
door aftapping maatregelen om het waterstelen tegen te gaan.

02-08-1876

De Hoogeveensche Courant wil volgens de Prov. Drentsche Courant niet medestrijden
tegen het waterstelen op (uit?) de Hoogeveensche vaart. (zie voor "waterverlies" ook
krant 12 aug.) Verslag van het zesentwintigste boekjaar der Drentsche Kanaal
Maatschappij. (1875-1876).

30-09-1876

Onderhoud vaarwater. Vergadering van de vereniging tot bevordering van de
bevaarbaarheid van de Hoogeveensche vaart.

16-08-1876

Vergadering (buitengewone-, algemene- ) van de "Vereniging tot bevordering van de
bevaarbaarheid op de Hoogeveensche vaart".

13-09-1876

Uitvoerig rapport over het waterschap Alteveer

18-10-1879

Waterschappen Alteveer en Zuideropgaande . Bespreking van een plan tot waterafvoer.

19-02-1881
23-02-1881

Diepgang van vaartuigen tussen Noordsesluis en de ArendKoopsbrug wordt
vanaf 11-10-1884 bepaald op maximaal 0.92 mtr. ( 3¼ Amsterdamse voet).

04-10-1884

Waterschappen Alteveer en Zuideropgaande. Goedkeuring van de oprichting
der waterschappen.

10-12-1884

Waterschappen Alteveer, Zuideropgaande en Kerken-bovenveen. Besluit om deze 3
schappen samen te voegen.

07-05-1887

Hoge waterstand. Op de hoek van de Brink werd een dam aangelegd.

08-08-1888

De waterkwestie in de gemeente Hoogeveen. Het verlagen van het waterpeil.

02-04-1890

Commissie tot onderzoek naar de hoeveelheid water die het Mekelermeer kan leveren
tot voeding van het Drents kanaal.

03-02-1894

Kantongerecht te Hoogeveen, zitting terechtstelling van J.J. Smit over peilstelling
Hoogeveense Vaart, bouten hiertoe gesteld in woning nabij Venesluis tot Nieuwebrug.

16-05-1894

Zuiderzee. Verslag van een lezing over de droogmaking door de heer H. Smeenge.

08-02-1896

Mekelermeer. Metingen diepte van het meer, in het midden peilde men 27 voet.

10-02-1894

Peilen van het Drentse kanaal. Hoogte van de peilen, met vaste verkenmerken, van de
panden tussen de Meppeler sluis tot Heemskerksluis.

15-02-1899
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73. WATERBEHEERSING.
Het kanaal naar Noordscheschut wordt 35 cm. verdiept vanaf de Molendijk.

17-03-1897

Hoogeveensche vaart. In 1909 was het voorjaar droog. Op eind juli was het
Hoogeveensche pand bijna 2 voet beneden peil, daarna een zomer zo buitengewoon
nat en vochtig dat al spoedig de verschillende panden weder op peil waren en aanhoudend
stromen noodzakelijk maakte.

20-04-1901

e

Wateroverlast in Hoogeveen, Pesserdijk en 31 wijk. Een detachement soldaten
verleende bijstand.

22-01-1918

Diefstal van water, een artikel. De Hoogeveensche Courant wil niet medestrijden tegen
het waterstelen op (uit?) de Hoogeveensche vaart.

05-08-1876

Uit ingesteld onderzoek bleek dat te Hollandscheveld en Kerkenveld, door ± 150 duikers
water aan het kanaal werd onttrokken.

17-06-1922

De direkteur van de Kanaal Maatschappij maakt bekend dat alle vergunningen voor het
hebben van een duiker onmiddellijk worden ingetrokken. Zij dienen ten spoedigste te worden
opgeruimd.

28-06-1922

Doorbraak dam van Modderwijk.

07-05-1932

Uit Hoogeveensche courant van 50 jaar geleden. Het pand Hoogeveensche vaart tussen
Echten en Nieuwebrug is leeg laten lopen, zodat schepen scheef kwamen te liggen en de
klokken bleven stilstaan.

06-07-1938
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74. WATERWEGEN.
Raadsverslag over waterverbinding van Hollandscheveld naar Krakeel en Noord.
Raadsvergadering over weg en waterverbinding vanaf Hollandscheveld naar Krakeel
en Coevorderstraatweg.

Maatschappij betreffende de kanaalverbinding Hollandscheveld-Krakeel-Noord.
Voorstel met voorwaarden. Voorstel in de gemeenteraad.

22-06-1872

07-09-1872
05-10-1872
09-11-1872

22-08-1874
12-05-1875
16-10-1878

Advertentie. Oproep voor de"vergadering" van leden der vereniging der bevaarbaarheid
van de Hoogeveense Vaart en het Oranjekanaal.

09-09-1876

Vergadering van vereniging tot bevaarbaarheid van de Hoogeveense Vaart
en het Oranjekanaal.

07-02-1877

e

Water en wegen rond de 31 wijk. Verslag raadsvergadering.

12-05-1877

Overeenkomst gesloten betreaffende de verbinding der Pruisische kanalen tussen de
Eems en de Nederlandse grenzen met kanalen in Drenthe-Groningen-Overijsel. (Berlijn).
Beheer en waterstaat.

24-05-1876

De minister van Binnenlandse zaken heeft sluiswachters bij de Drentsche Hoofdvaart
benoemd. Voorwaarde: "dat zij noch hunne huisgenooten tapperij mogen uitoefenen".

02-08-1876

De wed. Zuidberg weigert haar grond af te staan ten behoeve van de nieuwe waterweg
naar zee.

09-09-1876

Feestelijke opening van het Noordzeekanaal.

04-11-1876

De overeenkomst betreffende de kanaalverbindingen met Pruisen is gesloten,
(betreft 4 kanalen).

08-11-1876

Beschouwingen over "Het Zwolse Diep" in november 1876.

09-12-1876

e

Brug 28 wijk onder schouw. In slechte toestand.

20-11-1880

Echtense sluis in de Hoogeveensche vaart. Voor noodzakelijke herstelling is deze gesloten
van 17 juli 1882 tot nadere aankondiging. De sluiting zal ca. 5 a 6 weken duren. ]

10-05-1882

Uitbreiding en verlenging van de kanalen der Drentse Kanaal Mij.

26-09-1885

In december 1852 is de Hoogeveense vaart opengesteld zoals hij nu is (in 1892).
(Verbreed en uitgediept.)

09-07-1892

Verbindingskanaal spoorhaven. Rapport gemeenteraad. Plan A: kanaal richting
spoorhaven. Plan B: vanuit Kloosterwijk. Plan c: huidige Griendts-veen. Kosten
begroot op resp. ƒ 47.200.-, ƒ 47.900.-, ƒ 40.800.--

20-10-1900
03-11-1900
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74. WATERWEGEN.
Sluismeesters Steen. De fam. Steen schut reeds 132 jaar lang, het laatst de Venesluis
door Arend Steen. Deze familie schutte reeds vaartuige toen er tussen Hoogeveen en
Meppel slechts één sluismeester was en ze heeft dat gedaan gedurende 132 jaar.

31-07-1901

Omkanaal. Schuttevaer stelt aan de Raad voor een kanaal te graven van Het Haagje
naar het Noordse Opgaande.

06-03-1909

De Raad steunt het voorstel tot het graven het "Omkanaal" door de Drentsche Kanaal Mij.

03-04-1909

Aanbesteding van het beschoeien van de wal door B. en W. tot de Noordsche brug,
ongeveer 150; meter, (inraadsverslag).
Gunning van de walbeschoeiing.

24-08-1901
04-09-1901
07-09-1901

In het verslag van de Drentse Kanaal Mij. wordt de aandacht gevestigd op een nieuwe
verbinding Korremorre-Kijk in 't Gat (omkanaal?)

30-04-1913

Het graven van een Om-kanaal over Hollandscheveld wordt door de minister afgewezen.

29-11-1922

Commissie heeft van de minister te horen gekregen dat het plan van het Om-kanaal over
hollandscheveld dient te worden losgelaten.

09-12-1922

Vergadering van Hoogeveense Handelsvereniging. Motie over kanaalstelsel werd opgesteld.

06-12-1922

Rond het Linthorst Homankanaal. Opening met rede door de burgemeester van Beilen
met historisch verslag.

15-09-1926

Verbetering van de Hoogeveensche vaart. De breedte zal worden gebracht op 17.20 mtr.
op de waterlijn, de diepte van 1.80 mtr. op 2.30 mtr. behalve in de kom en langs het
Noordse Opgaande. De lengte der sluizen wordt van 27 op 40 mtr. gebracht, de diepte
op 2.30 mtr. en de breedte op 6 mtr.

15-12-1928
22-12-1928

Graven van het Dwarsgat in Elim. Binnenkort zal worden begonnen met het graven van
een dwarsgat van Leulenwijk tot Mr. Pieterswijk. Het werk zal in werkverschaffing worden
uitgevoerd.

15-11-1930

Plannen in de gemeenteraad over kanaal vanaf Hoogeveen naar Coevorden.
1. Langs het Alteveerse Opgaande.
2. Via Hollandscheveld met aftakking naar Elim.
De tekeningen zijn ter inzage geweest.
e
Drentse Kanaal Maatschappij.Verslag 21 boekjaar.
22e verslag boekjaar 1871-1872 van de Kanaalmij.

30-03-1935
30-09-1871
28-09-1872
e

Betreft vergadering deelhebbers der Drentse Kanaal mij. + verslag van het 26 boekjaar
der Mij. (1875-1876)

07-10-1876
11-10-1876

Verslag boekjaar 1876-1877 van de Drentse Kanaal Maatschappij.

26-09-1877

30e gewone jaarvergadering van de Drentse Kanaal Mij. Dhr van Echten gooit de
knuppel in het hoenderhok. Hij praat over lui volk.

01-10-1879
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Verslag 31e boekjaar D.K.M. 1880-1881
Verslag boekjaar 1882-1883, D.K.M.
e
Verslag boekjaar 1885-1886 36 boekjaar.D.K.M.

24-09-1881
26-09-1883
15-09-1886
18-09-1886

Verslag boekjaar 1886-1887,D.K.M.

14-09-1887
17-09-1887

Verslag jaarvergadering. D.K.M.

22-09-1888
26-09-1888
29-09-1888

e

Verslag 40 vergadering van D.K.M, waarin ook verslag gedaan wordt van sluis, brug
en afvaart-gelden.
D.K.M, verslag van het 40e boekjaar,1889-1890

28-09-1889
17-09-1890
20-09-1890
27-09-1890

e

Drentse Kanaal Maatschappij, verslag van het 42 boekjaar. 1891-1892
D.K.M, verslag 46e boekjaar.
e
D.K.M, verslag van het 47 boekjaar.
e
D.K.M, verslag van het 50 boekjaar.

24-09-1892
19-09-1896
18-09-1897
30-09-1899

D.K.M. Aan en afvaart sluis en bruggelden vanaf Meppel naar de Hoogeveense vaart
en scheepvaart beweging.

15-09-1900

D.K.M. Rede van de President Commissaris, H.J. Carsten ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan.

06-10-1900
13-10-1900

D.K.M. Verslag van het 51e boekjaar.
D.K.M, verslag van het 52e boekjaar.
52e boekjaar, schepen uit Hoogeveen, 5600 vaartuigen, totaal 19.041 ton.

18-09-1901
02-10-1901
20-09-1902

D.K.M. Vervuiling van kanalen door fabrieken, aardappel en strokarton.
D.K.M, verslag van het 55e boekjaar, 1-8-1904 tot 1-1-1906

27-01-1904
21-04-1906

D.K.M. Bestuur verkoopt (voor afbraak) vier woningen, staande aan de zuidkant van
het kanaal bij de Venesluis.

06-04-1907

e

D,K,M, verslag van het 56 boekjaar. 1-1-1906-1-1-1907
e
D.K.M, verslag van het 57 boekjaar.
e
D.K.M. Uittreksel verslag van het 62 boekjaar. 1912
D.K.M, verslag over het jaar 1915.

27-04-1907
15-04-1908
19-04-1913
26-04-1916
29-04-1916

Griendtsveenkanaal , Voor rekening van het rijk kan geen toegangskanaal uit de
Hoogeveense Vaart naar het spoorwegstation gemaakt worden. In raadsverslag

05-10-1872

Griendtsveenkanaal. Rapport van B. en W. aan de raad omtrent aansluiting van de
havenkom bij het spoor op het kanaal van de Kanaalmaatschappij.

25-07-1885
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74. WATERWEGEN.
Griendtsveenkanaal. Bezwaar van de schippers tot aanleg van de waterweg naar het
spoorwegstation.

25-05-1889

Griendtsveenkanaal. Instelling commissie verbinding kanaalspoor.

23-03-1889

Griendtsveenkanaal. Op de spoorwegbegroting is uitgetrokken ƒ 10.800.- voor een
verbinding tussen de Hoogeveense vaart met het spoorwegbassin en voor de inrichting
van dat bassin tot haven ter bevordering van het verkeer.

03-10-1891

Griendtsveenkanaal, door van de Griendt te graven.

15-07-1899

Griendtsveenkanaal. Verslag raadsvergadering. Publieke gebruikmaking van het kanaal.

26-08-1899

Griendtsveenkanaal. Verslagen van raadsvergaderingen waarin genoemd kanaal
ter sprake komt. 25-10-1899, 18-11-1899, 25-11-1899, 6-12-1899, 9-12-1899 en

21-04-1900

Griendtsveenkanaal. Afbreken en vertimmeren huis Schutstreek en verbouw 2 woningen
achter de voormalige touwbaan, in opdracht van de Griendtsveenmij.

23-06-1900

Griendtsveenkanaal. Kanaal breed 17 mtr. Brug Blankensdijkje 2½ mtr. boven het maaiveld.

30-06-1900

Weghalen van de dam tussen het Griendtsveenkanaal en de Hoogeveense Vaart.

30-03-1901

De dam tussen de Hoogeveense Vaart en het Griendtsveenkanaal is nu voorgoed
opgeruimd en het is langs dat kanaal nu levendiger dan ooit.

13-04-1901

Griendtsveenkanaal. Waarschuwing. Langs het kanaal en over het terrein van
The Griendtsveen Mosslitter Co Ld. onder Hoogeveen is het verboden te wandelen.
De Direktie. (adv.)

10-08-1901

Griendtsveenkanaal. De Griendtsveense Ltd.vraagt voor afstand van haar kanaal
ƒ 35.000.- en vrije vaart voor haar schepen. Ingeval de overname tot stand komt
wordt die maatschappij ontlast van het onderhoud van twee bruggen. Onder de koop
zouden niet begrepen zijn de stroken grond ter weerszijden van het kanaal die mettertijd
geschikt zullen zijn voor bouwterreinen.

16-07-1913

Opening van het Griendtsveenkanaal aan de Schutstreek. Kanaal blijft in beheer van
de Gr.v.mij. Weegbrug 60 cent weging.

25-08-1917

De gemeente wordt door aankoop eigenaar van het Griendtsveenkanaal voor ƒ 65.000.-

22-09-1926
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Afbraak Krakeel se Schut en de ophaalbrug daarover.Op 25-9-1873 verkoop van de afbraak.

16-08-1873

Verbindingsweg Riegshoogtendijk-Krakeelse dijk. Aankoop gronden door de gemeente
Hoogeveen aangenomen.

07-03-1874

Aanbesteding van een vonder of draaibrugje vooraan op de Streek de Slood te Hoogeveen
bij het huis van G. Schultink.

12-08-1874

Gemeenteraad praat over verbindingswegen. Gemeenteraad praat over Krakeelse Dijk
Riegshoogtendijk, Riegshoogtendijk met Bentincksdijk en brug over het
Hollandsevelds Opgaande.

23-08-1873

e

e

Weg en brug naar de straatweg 31 of 28 wijk vanaf de Krakeelsedijk. Verslag
raadsvergadering.
Verbreding van Het Haagje z.z.Onteigenen van gronden t.n.v. J. Winkel leerlooier,
H. Eleveld landbouwer te Zuidwolde, K. Veninge bierbrouwer.

31-03-1877

20-03-1878
04-07-1877

Johs. Wessels Boer neemt een gedeelte van de Bentincksdijk over van de Drentse Kanaalmij.
(voorste gedeelte) en beplant deze met o.a. kastanjes e.d.
06-04-1878
e

Aanbesteding van afbreken en bouwen van nieuwe brug 31 wijk over het
Krakeelse Opgaande.Tekening ten gemeentehuize.

04-07-1883

Aanbesteding van een ophaalbrug over de Drijberse Hoofdvaart door M. Rahder.

14-03-1888

Het graven van 400 mtr. van het Zwinderse kanaal, werd gegund aan R. Mensingh uit
Zwinderen voor een bedrag van ƒ 1.999.—

09-07-1884

Plaatselijk Belang Hollandscheveld verzoekt de gemeenteraad op verbetering van de
weg tot de brug bij Kaptein.

31-03-1888

Draaibrug over de Middenraai te Nieuweroord, aanbesteding door J. Carmiggelt.
Gunning van bovengenoemde draaibrug.

23-08-1899
20-09-1899

Raadsvergadering 4-1-1900, hervatting van het overleg met een ambtenaar van
Hardenberg over verharding van de weg tot Slagharen.

06-01-1900

Aanbesteding van 2 houten bruggen in opdracht van de Griendtsveenmij. Gegund aan
Th. ten Kate te Hoogeveen voor ƒ 5.728.--

30-05-1900

Aanbesteding van het Griendtsveenkanaal, begroot op ƒ 12.000.—
laagste inschrijver ƒ 14.600.—

16-06-1900
30-06-1900

Wegwijzer A.N.W.B. geplaatst bij de Noordse brug.

03-11-1900

Bespreking aanleg van de Carstensdijk.

26-11-1904

Doorsnijding Hollandscheveld. Aanbesteding: 42 mtr. kanaal diep 1.3 mtr. 16 mtr.
schoonmaken en droogleggen ƒ 92.40. Oplevering l januari a.s.

30-11-1904
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Verzoek om Het Haagje te bestraten. B. en W. besluiten tot bestrating.

03-06-1905

Voetpad Stationsweg. Aanbesteding, aanvoer van zand voor het voetpad Noord-Oostzijde
Stationsweg.

22-02-1906

Burgemeester en wethouders benotfnen Johannes Bouwmeester tot brugwachter bij de
brug van het Krakeelse Opgaande. Aan Harm Vos werd op zijn verzoek eervol
ontslag verleend.

08-05-1907

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat passage over de vaste houten
brug in de Hollandscheveldsche Dijk tussen percelen 1250 en 1227 in sectie B, van
12 t/m 20 augustus is gesloten, (duiveslagsbrugje).

14-08-1907

Vereniging "Dwarsgat" vraagt de gemeenteraad om aanleg van een weg van het
Dwarsgat naar de Riegshoogtendijk, tussen Frieswijk en Carstens-wijk. B. en W.
adviseren afwijzend te beschikken, hetgeen door de raad niet wordt gevolgd.
(Uitvoerige diskussie).

09-02-1907

In diverse anderen, volgende nummers wordt hierop teruggekomen, o.a. met ingezonden
stukken. De gemeenteraad praat over de aanleg van een weg langs Carstensdwarsgat,
zulks omdat door vereniging Dwarsgat was gevraagd om vermindering van voorwaarden.
Indien men onderling niet tot overeenstemming komt in de vereniging wordt besloten het
besluit tot aanleg van de weg in te trekken.

14-12-1907

Van vroeger dagen 24-5-1864. De gemeenteraad heeft besloten tot het aanleggen van een
rijpad langs de huizen, breed 1½ el. Tot het wegruimen of verplaatsen van hekken.,
stoepen of bomen die in de weg staan en tot het weghalen van alle bomen op het Schut
en die te verplaatsen langs de vaart.

06-03-1909

Aanbesteding van een ijzeren draaibrugje over het Sloodse Opgaande voor
H.L. v.d. Sleen en co.

09-11-1909

Aanbesteding van de weg naar Stuifzand 1578 mtr.

18-02-1911

Overdracht grond Molendijk, in samenhang met het Krakeelse Opgaande.
Overdracht van grond ten behoeve van de aanleg van een straat.

15-11-1911

Straatnaambordjes van Hoogeveen zijn gearriveerd. Het zijn zinken platen met blauwe
ondergrond, met zinken rand en zinkkleurige letters.

08-11-1913

Aanbesteding van zandwerk (wijk maken) op de Kerkenkavel nabij het Dwarsgat
van het Rechtuit.

24-10-1914

Aanbesteding van zandwerk werd niet uitbesteed. De bazen wilden niet genoeg voor
het werk geven. (betreft Kerkenkavel)

28-10-1914

Werk aan de Kerkenkavel werd alsnog gegund aan J. Zwiers en J. Booi.

31-10-1914

In de raadsvergadering van 7 september was een verzoek van Gebr. Sieders om
vergunning tot het aanleggen van een straat tussen de huizen aan de Grote Kerkstraat
en de Julianakade. Waar precies?
Ingezonden stuk van J. Sieders over bovengenoemde zaak.
Ingezonden stuk door J. Pottinga Szn. over bovengenoemde zaak.

11-09-1915
15-09-1915
25-09-1915
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Aanleg straatweg vanaf de Coevorderstraatweg over Het Zwarte Dijkje naar Westerbork.

14-11-1917

Aanbesteding brug en onderbouw Wilhelminastraat.

05-02-1921

Aanbesteding onderbouw van een brug Wilhelminastraat. Hoogste inschr. 17.284.Asser Beton Mij. Laagste inschr. 11.273.- B. Nijman Hgv. Voor de ijzeren bovenbouw
R. Koster te Stadskanaal 5.386.--

26-02-1921

Brug Wilhelminastraat, werk werd gegund aan C. Broens en B. Nijman alh. voor 11.170.--

05-03-1921

De ijzeren draaibrug over het Noordse Opgaande is voor het verkeer opengesteld.
Tot brugwachter is benoemd M. Spoelder (oud-schipper).

30-07-1921

Aanbesteed wordt een verhard verkeerspad van Nieuweroord naar Dwarsgat Elim, ter
lengte van 5882 mtr. met 13 ijzeren draaivonders en 4 vaste vonders,
(aanbesteding op 17 maart).

04-03-1922

Fietspad Nieuweroord naar Dwarsgat
(P.J. Eltink te Boxtel) voor ƒ 48.850.--

03-05-1922

Elim werd toegewezen aan de laagste inschrijver

De gemeente komt met de heer Eshuis tot een akkoord rodat binnenkort met de
verharding van de Riegshoogtendijk kan worden begonnen.

13-05-1922

Op verzoek van Plaatselijk Belang te Hollandscheveld wordt een vonder gelegd over
het Zuideropgaande. (bij de molen van Eshuis)

20-05-1922

De brug bij het Noordscheschut is gereed en voor het verkeer geopend.

24-05-1922

Aanbestedingen: Het verharden van de Riegshoogtendijk over een lengte van 1852mtr.
Het maken van een puin- en aardebaan van 405 mtr. tussen Riegshoogtendijk en
Zuideropgaande. Het aanleggen van een deklaag van bazalt op de puinbaan naar het
Dwarsgat ter lengte van 2863 mtr. Gegund aan de laagste inschrijvers Gebr. Ter Stege te
Hoogeveen voor ƒ 37.547.--

17-06-1922

Aanbestedingen: De verharding van de in aanleg zijnde weg langs het Hollandscheveldse
Opgaande ± 2246 mtr. Het maken van een verkeerspad langs het Dwarsgat te Elim
(Hollandscheveld Oost) over een afstand van 1592 mtr. met 9 ijzeren draaivonders.

05-08-1922

De bovenbouw van de klapbrug over"het Krakeel aan de Streek is afgebroken.

31-03-1925

De aardebaan voor het Schoolpad van de Coevorderstraatweg naar Noord is klaar.
De verharding moet nog volgen.

27-05-1925

Voorstel van de gemeenteraad om hulde te betuigen aan prof. Elema, overlegd zal worden
over de naam, wordt het prof. Elemastraat of Jacob Elemastraat. Er wordt toestemming
gevraagd aan prof. Elema.

16-10-1926

Perebomenweg. De gemeenteraad besluit tot het planten van 550 perebomen aan de weg
Elim-Nieuw-lande. De kosten zijn ongeveer ƒ 1.200.—

16-10-1926

B. en W. stellen voor een verbinding te maken tussen de Julianastraat en de Bentincksdijk.

05-03-1927
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Uitslag van de aanbesteding voor het vernieuwen van 6 sluizen in de Hoogeveense Vaart.

09-02-1929

De straatweg Fluitenber-Echten is thans geheel gereed.

25-05-1929

Door de heer H. Boesenkool zal een brede brug gelegd worden bij de Geref. kerk over het
Zuideropgaande ter vervanging van het smalle brugje. De gemeente zal een bijdrage
verlenen van ƒ 1.000.-- Voorwaarde is dat de brug 1 juni klaar moet zijn. Bediening van de
brug geschiedt door dhr. Boesenkool en zijn rechtverkrijgenden.

08-02-1930

Weg naar Ten Arlo. Bij raadsbesluit dd. 15-10-1931 goedgekeurd bij resolutie van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Op 3-11-1931 nr. 104 werden de eigendommen
aangekocht voor de aanleg van de weg naar Ten Arlo (Zuiderweg).

10-02-1932

Aanbesteding rijbaan Hoogeveen Ten Arlo.
a. Uitvoering in cementbeton, hoogste inschr. 72.617.— laagste inschr. 55.778.—
b. Uitvoering in asphaltbeton, hoogste inschr. 69.800.— laagste insch. 59.400.—
Gunning in beraad.

11-05-1932

Aanbesteding op 20 juni, de onderbouw van een nieuwe brug aan de Schutstraat
(Julianabrug) Laagste inschr. ƒ 6.550.-- hoogste inschr. ƒ 11.800.--

04-06-1932

Op 8 augustus had aanbesteding plaats boor het maken van een rijbaan van asphaltbeton,
de Coevorderstraatweg van Hoogeveen tot Geesbrug met bijkomende werken. Laagste
insch. was Maatschappij Wegenbouw te Utrecht voor ƒ 207.745.—

10-08-1932

Met verharding van de Coevorderstraatweg van Om-kanaal tot Oosterhesselerbrug zal
spoedig worden begonnen. Het wordt een 5 mtr. brede asphalt-betonweg. De brug te
Veenlust zal 6 mtr. worden.

14-09-1932

Uitdiepen en beschoeien van het Alteveers Opgaande vanaf het Kruis tot nabij de
Boterfabriek. De kosten zijn ƒ 23.291.—

27-03-1935

De bovenbouw van de Julianabrug is gegund aan Gebr. Botter voor ƒ 11.343.—
Foto van de Julianabrug.

31-12-1932

Nieuwstijding: De gemeente zal voor l gulden de Stationsweg vanaf de Pesserstraat tot
voorbij Homan van de Spoorwegmij, kopen.

28-09-1935

Het uitbreidingsplan is in hoogste instantie goedgekeurd. (Hoger beroep van erven Eleveld).
Betreft de doorbraak en de aanleg van de Raadhuisstraat .

20-11-1935

Uitbesteding op 1 augustus 1938 door gemeentewerken van een gewone brug over
het Krakeel en ' een gewone onderbouwbrug Hollandsevelds Opgaande in de
Riegshoogtendijk.

03-07-1938

Er werd een begin gemaakt met de aanleg van een fietspad tussen de Riegshoogtendijk en
Alteveer.

06-05-1939

Nieuwe verbindingsweg in gebruik genomen, (Van Limburg Stirumstraat).

08-02-1939

177
76. WELZIJN.
Liefdadigheidscommissie Hoogeveen. Verzoek om te tekenen op een lijst voor de velen
waar broodgebrek is. 120 personen hebben reeds enige tegemoetkoming ontvangen.
(adv.)

04-02-1871

Volks-leesbibliotheek. De boeken worden gratis ter lezing gegeven.

23-10-1875

Burgerlijke ambtenaren worden uitgenodigd om op 27 juni in het stationskoffiehuis Ogterop
in Meppel te spreken over een "Weduwen- en wezenpensioen".

24-06-1876

Leesbibliotheek van de vereniging "Hoogeveen".

23-02-1881

Volksbibliotheek Hoogeveen.

02-04-1881

Een lezing over wezenverpleging.

16-02-1889

Lichtbeelden door middel van een sciopticon met beweegbare platen .(adv.)

04-11-1896

Kollekte. Oproep om hulp aan het gezin van Roelof Pastoor te Hollandscheveld wiens
woning door brand werd verwoest.

22-05-1897

H.M. de Koningin schenkt ƒ 100,-- aan gezin Roelof Pastoor.

12-06-1897

Op deze dag bleek de kollekte t,b.v. Pastoor zijn woning, die door brand werd verwoest,
nog maar ƒ 7,50 te hebben opgebracht. De koning schonk een bedrag van ƒ 100.—

03-07-1897

Wandelboekje V.V.V. Hoogeveen, een verslag
V.V.V. Hoogeveen, bijeenkomst om te komen tot oprichting van een Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer.
Algemen vergadering V.V.V.

31-08-1901

In gebouw "Irene" houdt ds. H.J. Meyering van Katwijk een lezing over de wandelende Jood.

17-01-1914

Op 24 januari volgt een ingezonden stuk door een jood. S.A.R. Betreft bovenstaande lezing.

24-01-1914

Opening der bibliotheek van de S.D.A.P. in de bestuurskamer der W,V. Bibliotheek
"Worde Gebouwd" in de leerkamer.

27-10-1917

Foto van deelnemers aan de Ie Hoogeveense autotocht voor ouden van dagen.

21-09-1927

Zie ook de krant van 17-9-1927, deze handelt over de tocht voor ouden van dagen.

17-09-1927

Vergadering van de Chr. Uitleenbibliotheek in "Irene". Leden Ie boek gratis, 2e boek
5 cent per deel. Leestijd 14 dagen. Opening op zaterdagavond in het Armwerkhuis.

20-11-1927

Opname radioprogramma 's in krant.

02-01-1932

07-09-1910
12-11-1910
26-11-1910

Vervolg op Zonnedag, waarschijnlijk 12 oktober zal de film gedraaid worden in café Centrum.
De film is door Duiker gemaakt.
Filmavond van de zonnedag. Alle deelnemers van de autotocht naar Hattem waren
hiervoor uitgenodigd.

15-10-1932

Lezing door Dr. P. Kooiman over "Oorlog en Vrede".

22-10-1932

Verslag van de 12e Zonnedag in dialekt. "Olden van Dagen". 24- 9-1938 Zonnedag:
Artikel in dialekt."Mit d'olden van dagen d'r op uut".

22-07-1939

01-10-1932
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77. WERKVERSCHAFFING.
Vereniging tot werkverschaffing in Hoogeveen.

30-05-1874
06-06-1874
08-07-1874

Vereniging tot werkverschaffing. Gedachten over werkverschaffing in 't algemeen.

21-11-1874

Verslag van de vereniging tot Werkverschaffing over het 5e boekjaar. Het vervaardigen van:
borstels, bezembinder!j, mattenmaken, het spinnen van inslaggaren van Zeildoek
(Krommenie), het bewerken der russchen, het toppen en drogen van bossen russchen.

13-09-1876

Werkverschaffing. Aanbesteding van de uitbreiding van de werkloods te Hollandscheveld
(adv.)

01-11-1879

Gedurende ruim 10 weken hebben meer dan 100 personen gewerkt in de werkloodsen.
Er werden 105 span (232 rol) matten gemaakt, die voor 9 gulden het span zijn verkocht.

05-03-1884

Levering van russchen aan de werkloodsen te Hollandscheveld en Hoogeveen.

05-07-1884

Vereniging tot werkverschaffing te Hollandscheveld vraagt een baas, die goed op de
hoogte moet zijn van het matten maken.

12-10-1907

De werkzaamheden te Hollandscheveld zijn afgelopen. Voor de loods te Hoogeveen
meldde zich niemand aan en in Hollandscheveld wel enige tientallen.

26-02-1908

Lonen op de werkverschaffing met 2½ cent verlaagd en bedragen nu 22½ cent en bij
accoord werk 21½ cent.

22-09-1923

Aantal ingeschreven werklozen 736 waarvan 375 bij de werkverschaffing zijn geplaatst.

20-01-1932

Bij het aanleggen van het fietspad Nieuweroord Dwarsgat (Elim) meldden zich 200
werkzoekenden bij de aannemer. Er konden slechts 30 personen te werk worden gesteld.

24-05-1922

Bij het gemeentehuis komen een 100-tal werklozen tezamen, waarbij een deputatie aan
de burgemeester vroeg om te trachten een hoger steunbedrag te verkrijgen.

31-05-1933

Steuntrekkers werden verplicht aan het draden van bonen gezet.(aardenburg).

09-08-1933

Diskussie over schorsing van arbeiders bij de verbindingsweg Hoogeveen, van
Limburg Stirumstraat Diskussie in raadsvergadering.
zie ook (Diskussie schorsing arbeiders)

27-07-1938
30-07-1938

Een tocht langs de werkverschaffingobjekten in Drenthe en N. Overijsel. Verslag over
ontginningen en boerderijbouw.

15-10-1938

Ingezonden stuk over de werkverschaffing te Hoogeveen. Geschreven in Bijbelse taal.

05-07-1939
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78. WONINGBOUW.
Uit een advertentie blijkt dat de H r . Burgemeester woont op Noord in Hoogeveen.

07-03-1885

Aanbesteding van een houten goot bij het gemeentehuis, inschr. ƒ 107.-, 98.40, 72.25.

14-10-1885

Aanbesteding van het nummeren van alle woningen en openbare gebouwen en inrichtingen
in de gemeente Hoogeveen, gem. opzichter J. Carmiggelt.

12-06-1909

Het bestuur der Bouwvereniging wenst aan te besteden het verven van vloeren van 40
werkmanswoningen achter de Ambachtsschool.

18-11-1915

Aanbesteding voor rekening van J.C. Rahder te Londen, woonhuis bij 't Noordscheschut
bij Nieuweroord.

03-02-1900

Woningbouw aan de Bentincksdijk voor rekening van W. Dekker, aanbesteding ƒ 2.289.- tot
ƒ 2.897.- t.o. Wiersema en Schulting.

03-02-1904

Dubbel herenhuis aan de Stationsstraat, inschrijving 22 aannemers ƒ 14.500.- tot ƒ 11.997.-

09-03-1904

Vaststelling rooilijn uit het huis van Ds. Veenderink.

12-03-1904

Aanbesteding bouw van een winkelhuis met benedenen bovenwoning aan de Oostzijde
van de Streek de Huizen. Opdrachtgever is L.Polak te Schoonoord. H.J. Dikkers besteedt
het amoveren en opbouwen van een winkel en woonhuis uit aan de streek de Huizen
(o.z.) Architekt J. Carmiggelt.

08-06-1907

Aanbesteding van een woon-winkelhuis t.b.v. A.J.van Zuiden. "Mag. de Zon". Architekt
is J. Carmiggelt.Gegund aan A. Sieders en J. Schultink Jzn. voor ongeveer ƒ 7.100.--

29-06-1907

Inschrijving nummering huizen ± 2500 percelen, Gerrit Seydel 4 cent per nr.
Jan Naber 5 ½ cent per nr. Het werk is aan de laagste inschrijver gegund.

19-06-1909

Nieuwe woningen te Hoogeveen. Konstatering van ver schillende gebreken.

23-02-1910

Tekening van voorgevel ziekenhuis "Bethesda". Met omschrijving interieur.
Zie ook krant van

24-06-1914
27-06-1914

Het bestuur van de Bouwvereniging koopt grond aan tussen de Coevorderstraatweg en het
Noordse Opgaande voor de bouw van 40 woningen van de heer J.J. Zwiers voor de prijs
van 75 cent per mtr. De huur bedraagt voor de te bouwen woningen 22 x ƒ 1.75; 14 x ƒ 2.50
en 4 x ƒ 2.75 per week.

18-07-1914

De gemeenteraad besloot tot aankoop van het perceel naast het gemeentehuis, bewoond
door Dinker en Oechies om op dit terrein een nieuw gemeentehuis te bouwen.

17-08-1918

Aangekocht voor bouw van nieuw stadhuis voor de prijs van ƒ 23.000.-- van eigenaar
Ds. Zwiers te Woudsend.

02-09-1918

Omschrijving van woningen die gebouwd zijn voor de bouwvereniging. (Oude bouw).

11-11-1914

Het bouwen van 40 woningen t.b.v. de bouwvereniging werd gegund aan de laagste
inschrijvers J. Leenders en S. van Essen te Meppel voor een bedrag van ƒ 67.850.—

05-12-1914
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Ministerie van Arbeid verleent de volgende bouwpremies: 1. Gebr. Sieders, aannemers
12 woningen nabij de Lipstraat ƒ 9.150.— 2. Herv. Kerk, 1 woning ƒ 825.- 3. Sicco Sieders,
1 woning ƒ 900.--

13-05-1922

De woning van de fam. Boelker aan de Grote Kerkstraat werd verkocht aan L. Mulder Szn.
voor ƒ 15.408.--

26-09-1922

De heer Mulder zal de gekochte woning verbouwen en de bovenverdieping tot een
concertzaal inrichten.

27-09-1922

Aanbesteding bouweiivan een woonhuis aan de Stationsweg te Hoogeveen.
J, Carmiggelt arch.

20-09-1911

De heer D.J. Rijnvis besteedt het bouwen van een woningaanophetSlood.

21-01-1922

Aanbesteding van 8 woningen aan de Grote Kerkstraat voor rekening van de diaconie
van de Ned. Herv. Kerk. Gegund aan A. Schultink voor de prijs van ƒ 14.200.—

22-04-1927

Binnenkort, 20 meld de krant, zal de
heer Schone-wille (invalide) een winkel-woonhuis
laten bouwen te Elim. Een vooruitgang voor de plaats.
Zie ook ingezonden stuk van

09-07-1927
13-07-1927

Bouw van 10 zogenaamde Fietenswoningen aan de 31e wijk opgedragen aan H.W. Damming. 14-03-1930
Aankoop grond voor burgemeesterswoning ƒ 5 . -- per m2 of totaal ƒ 3.525.--

07-06-1930

Aanbesteding burgemeesterswoning. Laagste inschr. ƒ 11.480.- hoogste ƒ 16.800.—
Gunning in beraad.

23-08-1930

Bouw van abattoir. Gemeenteverslagen.

08-08-1931
12-08-1931

Bouw van 14 woningen aan de N.Z. van het Rechtuit in Hollandscheveld.

23-09-1936
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79. WONINGTOESTANDEN.
De hut van Jan Bremer op de Calcoenswijk wordt door brand verwoest. De hut stond volgens
de bewoners op erfgrond. Zij menen eigenaar te zijn, maar schrifturen bestaan daarvan niet.

30-06-1897

In de raadsvergadering wordt uitvoerig gesproken over de slechte woontoestanden
in "de velden" waardoor besmettelijke ziekten zoals cholera ontstaan. Hutten en keten zijn
een bron van ellende en onzedelijkheid.

31-07-1897

Begonnen met het afbreken van woningen aan de streek de Huizen bij de Noordse Brug
die zeker de oudste van de streek waren.

09-05-1900

Aan de wijk Rechtuit te Hollandscheveld, 6 personen wonen in dit hol.
16-2-1901, 20-2-1901, 23-2-1901 en

02-03-1901

Hutwoning aan de Calcoensche Wijk.

09-03-1901
16-03-1901

Bouwvallige verblijven (woningen) te Hollandscheveld. Een ingezonden artikel.

01-06-1901

Hutten te Hollandscheveld. Van een paar van deze hutten zijn fotografische opnamen
gemaakt. Artikel en adv.

14-09-1901

Woningbestanden in Drenthe, beschrijving van woningen,3soorten.

06-04-1904

Het aantal bewoners in de hut van H. Geerts (de veel besproken woning) te Hollandscheveld
Is weer met één vermeerderd, (zoon Aaldert).

20-07-1907

De hut van Geerts zal nu eindelijk worden opgeruimd. Voor Geerts is reeds een
woning gehuurd.

22-09-1914

Hanennest. Een woning te huur.

03-06-1908

Hutten in Hoogeveen. Ontruiming te Hollandscheveld.

23-02-1910

Huisvesting daklozen. Om reeds dadelijk te voorzien in de woningnood is door het
e
gemeentebestuur besloten voor l mei a.s. een loods te bouwen, vermoedelijk aan het 2
Zandwijkje voor huisgezinnen die dan zonder onderdak zitten.

17-02-1917

De gemeente gaat 12.62.40 ha. grond verkopen aan de Mr. Pieterswijk. Deze grond was
aanvankelijk bestemd voor de bouw van landarbeiderswoningen. Daarvoor bestond
echter geen belangstelling.
Verslag gemeenteraad over grondverkoop.

25-03-1922
29-03-1922

Onbewoonbaar verklaarde woning afgebroken. De ruine in de buurt van de
Stoomtimmerfabriek op Slood, bewoond door de fam Sieders en waarvoor reeds
een bord prijkte "Onbewoonbaar" is eindelijk onder de slopershamer gevallen.

19-07-1922

Ingezonden stuk waarin een uitvoerige omschrijving wordt gegeven aangaande een
zeer slechte woning aan het Rechtuit te Hollandscheveld. Een zekere Joh. Pol vraagt
daarin om een lijst te tekenen om de allergrootste nood te lenigen.
(Schrijnende omstandigheden).

11-02-1914
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79. WONINGTOESTANDEN.
Gemeenteraad 7-9-1922. Het lid Radijs breekt een lans om de woningen (25 st.)
te Hollandscheveld te verbeteren. Het schijnen schrijnende toestanden te zijn.
Volgens Radijs kunnen de mensen zich niet droog neerleggen.
Het betreft de z.g. "Boeten".

09-09-1922

Treurige woningtoestanden te Elim.

23-01-1929

Woonwagenkamp Coevorderstraatweg N.Z.

27-04-1929

Aan de 4e wijk te Krakeel in Hollandscheveld werd een hol voor menselijk verblijf ontdekt.

21-01-1933

Omschrijving van de woningtoestand in Elim.

30-05-1936

Onbewoonbaar verklaring van 4 woningen in de z.g. Slootsgang aan de Schutsstraat in de
Hemmesgang.

04-11-1936

Onbewoonbaar verklaarde woningen. Tien woningen, Te Noord 6, te Krakeel 2, aan de
Barswijk 1 en aan de Jufferswijk 1, eigenaars en bewoners worden met naam genoemd.

24-04-1937

Onbewoonbaar verklaarde woningen. Hollandsevelds Opgaande 2, Haagje z.z. 10,
in totaal 12 woningen, eigenaars en bewoners worden ook hier met naam genoemd.

12-05-1937

Uit de verschenen statistiek blijkt dat in het jaar 1940 in Hoogeveen 52 woningen
onbewoonbaar zijnverklaard.

29-03-1941
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80. ZUIVELFABRIEKEN.
Hoogeveense melkinrichting. Opening van de inrichting die iedere morgen en
avond zuivere, onvervalste melk aan huis bezorgd. Eigenaar. A. Bolk en K. Spanjaard.

08-04-1882

Oproep tot oprichting van een zyelfabriek. Vergadering in café Ogterop. (adv.)
Verslag van de vergadering (zie boven)

11-04-1894
21-04-1894

Bericht van een op te richten boter fabriek. De concept-statuten leggen ter inzage.

25-01-1890

Uittreksel uit de statuten met toelichting
Verslag van de oprichtingsvergadering. Ingezonden stuk met kritiek.
Advertentie voor opgave van deelname.

15-02-1890
22-02-1890
01-03-1890

De boterfabriek te Hoogeveen heeft op 6 januari 1896 haar werkzaamheden aangevangen.

08-01-1896

Verslag van de inrichting van de boterfabriek.

11-01-1896

Boterfabriek met handkracht te Kerkenbosch, gern. Zuidwolde. Aanbesteding bouw.

04-03-1896
04-04-1896

De heer Tiersma te Winsum wordt benoemd tot direkteur van de Coöp.
Stoomzuivelfabriek te Hoogeveen.

17-07-1897

Oproeping tot oprichting van een zuivelfabriek te Nieuweroord, (adv.)

21-05-1902

Oproep tot stichting van een boterfabriek te Nieuweroord. Vergadering bij J. Jonkman,
sluismeester. Dir. K. Koekoek.

20-01-1906

Nieuwe boterfabriek te Nieuweroord in werking.

20-02-1906

Tot tijdelijk direkteur bij de boterfabriek te Nieuweroord benoemd R. Nijmeyer, volontair
aan de fabriek te Klatering.

20-03-1906

Boter voor ingezetenen te koop voor ƒ 1.25. Indien gewenst wordt aan huis bezorgd.

09-01-1897

Verbouwing en vergroting Zuivelfabriek Hoogeveen. Uitbesteding op 17-1-1907

03-11-1906

Zuivelfabriek Hoogeveen. Uitbreiding ketelhuis en stoomschoorsteen, tevens uitbreiding

04-01-1907

Zuivelfabriek Hoogeveen vraagt vergunning om fabriek uit te breiden.

23-02-1907

Zuivelfabriek Hoogeveen, leverantie van boter aan de Ned. Marine voor de prijs
van ƒ 1.26 4/10 ct.

16-03-1907

Zuivelfabriek Hoogeveen, vergunning voor het oprichten van 2 stoomketels en
stoommachine van 39 PK.

30-03-1907

Zuivelfabriek Hoogeveen, verkoop van dubbele woning op afbraak en 2 turfschuurtjes,
achter direkteurswoning.

06-04-1907

Zuivelfabriek Hoogeveen, stoomketel vervoer vanaf spoor naar fabriek op ijzeren schuit
van de Griendtsveenmij. Gewicht was 14,000 kg, hij was gemaakt in Breda. De direkteur
van de Griendtsveenmij. de heer v.d.Berg verleende medewerking.

13-04-1907
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80. ZUIVELFABRIEKEN.
Zuivelfabriek Hoogeveen bestaat 25 jaar.

01-01-1921

Zuivelfabriek Hoogeveen, aanbesteding van uitbreiding tot plm. 1300 m2.
Het graven van een toevoerkanaaltje en het maken van een brug hierover.

02-02-1927

Zuivelfabriek Hoogeveen, 51 inschrijvingen laagste was M. Heum te Beilen voor ƒ 128.777.

09-02-1927

Zuivelfabriek Hoogeveen, opening van het nieuwe gebouw, korte beschrijving met foto's.

30-06-1928
04-07-1928

Verslag van de nieuwe zuivelfabriek te Hoogeveen. Met foto's.

30-06-1928

Coöp. Zuivelfabriek Hoogeveen. Afscheid van direkteur Bouwsema en het aantreden
van F. van Dam als nieuwe direkteur. Met foto.

03-04-1935
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