I I. ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR, GEVORMD ONDER BEHEER VAN DE
GEMEENTESECRETARIS 1916 – 1945
PLAN – ARCHIEF
N.B.

Deze afdeling van de inventaris omvat de beschrijving der gemeentelijke archivalia
daterende van 1916 tot en met 1945. In het jaar 1918 trad de gemeente Sleen toe tot het
registratuurbureau der vereniging van Nederlandse gemeenten en werd de zaaksgewijze
ordening der archivalia c.q. het dossierstelsel voor de opberging der archivalia zaaksgewijze
worden bijeengehouden en omvat alle gemeentelijke bescheiden, inclusief de bescheiden die
onder verantwoordelijkheid van de ontvanger der gemeente en de ambtenaar van de
burgerlijke stand gestalte kregen.Daar de zaaksgewijze opberging der archivalia geschiedt
volgens het registratuurplan der vereniging van Nederlandse gemeenten wordt deze afdeling
der gemeentelijke archivalia aangeduid met de term: Plan-archief. Dit plan-archief is om
utiliteitsredenen afgesloten met het jaar 1945. In dit plan-archief bevinden zich uiteraard
bescheiden die in de komende jaren voor vernietiging in aanmerking komen. Deze
bescheiden omvatten delen, registers, series op een en dezelfde zaak betrekking hebbende
bescheiden of series zaken die op eenzelfde registratuurnummer geklasseerd werden. Deze
t.z.t. voor vernietiging in aanmerking komende archivalia zijn op hun dossieromslag of bij
meer dossieromslagen in dozen verpakt op de doos gemerkt met een vierkant signaal van de
navolgende kleuren waarin de vernietigingstermijn is gesteld, dat het tijdstip aangeeft c.q.
het jaar waarin tot vernietiging dezer bescheiden mag worden overgegaan. Dit
vernietigingstijdstip is tevens voor zoveel nodig bij de beschrijving der dossiers van het
plan-archief als voetnoot bij het inventarisnummer aangegeven.
Als signalen voor vernietigingstermijnen zijn gekozen papieren vierkantjes, waarvan de
kleur de termijn aangeeft. Zo is één jaar wit, 3 jaren lichtgeel, 6 jaren lichtroze, 10 jaren
lichtblauw, 30 jaren lichtgroen, 40 jaren lichtoranje, terwijl voor de termijn die niet
nauwkeurig te bepalen is bv. na afloop van bepaalde vergunningen, de kleur lichtrood
gekozen is met een daarin geplaatst uitroepteken (!). Opgemerkt wordt dat alleen de
termijnen van 30 en 40 jaar gesignaleerd zijn. De dossiers, onder doorlopende
inventarisnummers beschreven, zijn uiteraard gerangschikt naar de volgorde van het
registratuurplan. Het registratuurnummer is daarbij steeds tussen haakjes geplaatst aan de
rechterzijde van de bladzijden van deze inventaris. De inventarisnummers bestaande uit
doorlopende hoofdnummers en ev. Bijnummers aan de linkerzijnde. Opgemerkt wordt, dat
bij de beschrijving van het plan-archief als geheel niet de systematische volgorde kan
worden aangehouden zoals deze is vastgelegd in het inventarismodel, vastgesteld voor de
ordening en beschrijving der gemeentearchieven dagtekenende na 1813 tot aan de invoering
ener zaaksgewijze ordening. Vanaf deze invoering wordt dus door middel van het
registratuurplan der V.N.G. (de code) géén onderscheid meer gemaakt – zoals reeds werd
aangeduid – tussen de archieven gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris en bv. de
archieven van de gemeente-ontvanger en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Eventuele
archieven van gemeentebedrijven zo deze voorhanden waren zouden wel apart beschreven
worden. Bij de indeling van deze afdeling van de inventaris is gebruik gemaakt van de
groot- en vetgedrukte onderwerpsomschrijvingen van de code V.N.G..

O. ORGANEN ALGEMEEN
-07

HET ORGANISME

-07.4 Vorming, samenstelling, ontbinding van vertegenwoordigende lichaam
474.

Bescheiden betreffende de verkiezingen
-1 Algemene voorschriften 1930-1945

-1. TAAK VAN DE ORGANEN
475.

Verstrekte inlichtingen 1940-1945
-1 Inlichtingen betreffende inzameling van kastanjes, eikels en beukenootjes 1942
-2 Meldingen van gewichtige gebeurtenissen tijdens de bezetting 1940-1945
-3 Estafettedienst voor berichten tijdens de bezetting 1944-1945
-4 Opgaven aan het militair gezag 1945
-5 Inlichtingen betreffende het opleggen van “boeten”door de bezetter 1945
N.B. ad –1 Zie eveneens inv.nr. 684

-1.71 EIGENDOM, OPENBARE WERKEN BELASTINGEN
476.

Brieven, circulaires en ander bescheiden betreffende de oprichting en liquidatie van de N.V.
Centrale Bouwmaterialen Voorziening (C.B.V.) en deelname in deze N.V. door de gemeente
Sleen 1918-1925

-1.711 Eigendom en bezit
477.

Opheffing van belemmeringen bij openbare werken 1932

-1.712 Openbare werken
478.1 Algemene circulaires en brieven t.a.v. de uitvoering van openbare werken 1936-1945
478.2 Schade door oorlogsgeweld 1940-1941
-1 Stukken betreffende de wederopbouw 1940-1941
-2 Stukken betreffende de oorlogsschade 1940-1941
479.

Bescheiden betreffende uit te voeren openbare werken in de gemeente Sleen, 1916-1930
N.B. 1) Zie eveneens inv.nrs. 143-145 en 905.1-2
2) Voor ambtswoningen zie eveneens inv.nrs. 145, 147, 904-907
3) Zie eveneens inv.nr. 621.2
4) Zie eveneens inv.nr. 384

480.1 Algemene circulaires en brieven betreffende de wederopbouw 1943-1945
480.2 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade 1945
481.

Stukken betreffende onteigeningen ten algemenen nutte 1933-1937

-1.713/719
Belastingen
Zie eveneens inv.nrs. 150-200
N.B. Voor schoolgelden zie inv.nrs. 752, 753
-1.714 Directe belastingen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 150, 188
482.1 Algemene stukken betreffende gemeentelijke belastingen 1916-1929
482.2 Stukken betreffende gemeente opcenten op de personele belasting 1921-1928
N.B. Zie eveneens inv.nr. 153
482.3 Algemene stukken betreffende gemeentelijke directe belastingen 1930-1939
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 175-188
482.4 Algemene circulaires betreffende de directe belastingen 1934-1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 175-188
483.

Stukken betreffende de grondbelasting 1920-1929
-1 Register van aangiften naar artikel 38 der wet van 26-5-1870 S 82 t.a.v. gebouwde en
ongebouwde eigendommen 1926-1938
-2 Algemene circulaires 1939-1949
N.B. Zie eveneens inv.nr. 154, 175

484.

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der
grondbelasting met bijbehorende brieven 1920-1921, 1943-1944
N.B. Zie eveneens inv.nr. 154

485.

Verordeningen op de heffing en invordering van wegenbelasting c.q. straatbelasting in de
gemeente Sleen met bijbehorende brieven 1927

486.1 Stukken betreffende het kadaster der gemeente Sleen
-1 Perceel E 1599 t.n.v. Jantje Brunsting 1920
-2 Heffing van rechten en districtsindeling 1922-1924
-3 Bijwerking van het kadaster 1928
-4 Overeenkomst van Jan Pol en Jan Boer 1928
-5 Kadastrale plans 1929
486.2 Algemene brieven en circulaires betreffende het kadaster der gemeente Sleen 1930-1941
487.

Verordeningen met bijbehorende stukken betreffende heffing van opcenten der personele
belasting in de gemeente Sleen 1930-1942

488.

Stukken betreffende vermakelijkheidsbelasting in de gemeente Sleen 1939-1945
-1 Verordeningen met bijbehorende brieven 1939
-2 Algemene circulaires 1941-1945

489.1 Verordeningen tot heffing en invordering van belasting op de honden in de gemeente Sleen
met bijbehorende brieven 1916-1945

489.2-5 Kohieren der hondenbelasting 1917-1945
490. Stukken betreffende de heffing en invordering van oorlogswinstbelasting 1917-1922
491.1 Verordeningen met betrekking tot de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag in de
gemeente Sleen 1916-1923
491.2-4 Kohieren en suppletoir kohieren van de hoofdelijke omslag 1916-1922
2 omslagen en 1 deel
491.5 Verordeningen met betrekking tot de heffing en invordering van een gemeentebelasting naar
het inkomen 1923-1928
N.B Zie eveneens inv.nr. 493.1
491.6 Stukken betreffende de belasting van de Dode Hand 1934
492.

Stukken betreffende de loonbelasting 1940-1943

493.1 Verordeningen op de heffing van en invordering van een belasting naar het inkomen in de
gemeente Sleen met bijbehorende wijzigingen brieven 1930
N.B. Zie eveneens inv.nr. 491.5
493.2 Aanwijzing van leden der schattingscommissie voor de inkomstenbelasting in de gemeente
Sleen 1927-1929, 1935
493.3 Stukken betreffende de aanstelling van een controleur der gemeentebelastingen te Sleen,
Oosterhesselen, Dalen 1919-1920
494.

Verordeningen met wijzigingen ter heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der
gemeentefondsbelasting in de gemeente Sleen met bijbehorende brieven 1930-1940

495.

Circulaires en verordeningen betreffende de ondernemingsbelasting 1941-1943

496.1 Verordening op de heffing en invordering van opcenten op de vermogensbelasting in de
gemeente Sleen met bijbehorende brieven 1921-1926
496.2 Circulaires en verordening betreffende de heffing en invordering van opcenten op de
hoofdsom der vermogensbelasting 1930-1942
-1.715 Verbruiksbelastingen
497.1 Brieven betreffende de heffing en invordering van invoerrechten en accijnzen 1917-1927
497.2 Circulaires betreffende heffing en invordering der omzetbelasting 1933-1943
497.3 Circulaires betreffende verschillende verbruiksbelastingen 1937-1939
-1.718 Rechten van registratie enz.

498.1 Verordeningen tot heffing en invordering van leges ter secretarie en rechten wegens
verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Sleen 1917-1939.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 167,930.1
498.2 Lijsten van ontvangen legesgelden 1918-1931
N.B. Zie eveneens inv.nr. 167
498.3 Circulaires betreffende de heffing en vrijstelling van leges i.v.m. inlichtingen uit het bev.
Register 1934-1944
-1 Circulaires 1934-1943
-2 Aanwijzing als ambtenaar van het bevolkingsregister met instructie 1943
-3 Vrijstelling betaling van leges t.a.v. de verificatie van opgaven t.b.v. de
werkloosheidsverzekering 1934-1935
-4 Besluiten tot verklaring van onwaarde van bepaalde leges t.b.v. het Nederlands
Belasting Museum 1937-1944
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.1
499.

Brieven betreffende de toepassing van de zegelwet 1917, 1917-1928

-1.719 Belastingen naar andere grondslagen
500.

Circulaires betreffende het verlenen van hand- en spandiensten ten dienste van de land- en
zeemacht 1939
N.B. Zie eveneens inv.nr. 161

501.

Circulaires betreffende heffingen ter zake van bijzondere handelingen bv. schoolgelden,
inentingsrechten 1941-1942
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 157-160, 381

502.1 Verordeningen betreffende het vergunnings- en verlofsrecht in de gemeente Sleen 19041935
502.2 Besluiten van burgemeester en wethouders der gemeente Sleen tot vaststelling der
huurwaarde der dranklokaliteiten en het door de vergunninghouders te betalen
vergunningsrecht 1918-1944
502.3 Wijziging der verordening op het vergunningsrecht in de gemeente Sleen met bijbehorende
brieven 1927-1931
502.4 Circulaires betreffende de uitvoering der artikelen 23 en 46 der drankwet ter zake de
hotelvergunningen en de verloven A 1933-1935
N.B. Zie eveneens inv.nr. 559.1
-1.75 OPENBARE ORDE
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 201-224
503.1 Correspondentie i.v.m. de politieverordening en andere aangelegenheden de openbare orde
betreffende 1933-1943
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 9, 10.7, 203, 930.1

503.2 Correspondentie betreffende de bescherming tegen onjuiste berichten en de houding van het
Nederlandse volk t.o.v. de Duitse bezetting 1940
N.B. Zie eveneens inv.nr. 804.3
503.3 Algemene circulaires en brieven betreffende de handhaving der openbare orde gedurende de
Duitse bezetting 1940-1945
503.4 Algemene circulaires betreffende de instelling van bewakingsdiensten tegen sabotage 19421944
-1 Algemene circulaires 1942-1944
-2 Bewakingsdienst tegen sabotage bij de aardappelmeelfabriek “Excelsior”te Veenoord
1943
-3 Bewakingsdienst tegen sabotage bij openbare diensten in de gemeente Sleen, als daar
zijn: het postkantoor, het gemeentehuis en het distributiekantoor 1943-1944
-4 Bewaking van dorsgarnituur 1944
-5 Correspondentie betreffende de sociale lasten van de bewakingsdienst in de gemeente
Sleen 1943-1944
N.B. Voor bewaking van het gemeentehuis voor wat betreft ingeleverde radiotoestellen zij
verwezen naar –1.818.1 Inlevering van verbeurd verklaarde radio-ontvangtoestellen
inv.nr. 670.6
-1.751 Vrijheid van woord en geschrift
504.1 Circulaires en brieven betreffende door de Duitse bezetting verboden publikaties 1940-1943.
N.B. Voor stukken betreffende de richtlijnen voor het gedrag der Nederlandse politie ten
aanzien van weerkorpsen zie 2.07.55 inv.nr. 923. Zie eveneens inv.nr. 7
504.2 Stukken betreffende het openlijk aanplakken en afkondigen 1941-1945
505.

Correspondentie betreffende de verkoop en verspreiding van gedrukte stukken 1940-1942

-1.752 Vereniging, vergadering en andere rechten en vrijheden
506.1 Circulaires en brieven ter zake van de registratie van niet-commerciële verenigingen in de
gemeente Sleen op last van de Duitse bezetting 1940-1944
N.B. Hierbij is ingesloten de correspondentie betreffende de oprichting van verenigingen
1943-1944
506.2 Circulaires en brieven betreffende het verbod van het houden van vergaderingen door de
Duitse bezetting 1940-1945
507.

Correspondentie erkenning der “broedergemeente Schoonoord en omstreken” 1931

-1.753 Wapenen en munitie
508.

Circulaires betreffende bijzondere wapens 1931-1940
-1 Litho-gaspistolen 1931-1932
-2 Luchtgeweren 1935-1936
-3 Alarmpistolen 1935-1938
-4 Koppelschlosswaffe 1937
-5 Slachtapparaten 1937

-6 Insteekloopjes 1937-1940
509.1 Stukken betreffende de uitvoering der vuurwapenwet 1919, 1938-1945
509.2 Circulaires betreffende de verkoop van ingeleverde vuurwapenen 1939
510.1 Algemene voorschriften betreffende het dragen en voorhanden hebben van vuurwapenen
1919-1943
510.2 Stukken betreffende Duitse wapenverordening 1939-1941, 1941-1943
510.3 Circulaires inhoudende voorschriften betreffende het dragen en voorhanden hebben van
wapenen door bijzondere personen en groepen en door de commissaris der koningin
verleende machtigingen 1934-1945
510.4 Lijsten van door het hoofd van politie ingevolge het vuurwapenreglement ontvangen gelden
1920-1931
511.1 Circulaires en brieven betreffende de teruggave van ingeleverde jachtgeweren 1940-1941
511.2 Circulaires en brieven betreffende de inlevering van jachtgeweren op last van de Duitse
bezetting 1940-1942
-1.754 Toezicht op openbare grond en water (straatpolitie)
512.

Algemene circulaires betreffende het toezicht op openbare grond en water
-1 Gasdolly’s 1941

513.

Besluiten van de burgemeester der gemeente Sleen en bijbehorende brieven, betreffende het
verbod tot samenscholen 1922-1925

514.1 Verordeningen met bijbehorende brieven tot heffing van precariorechten in de gemeente
Sleen 1934-1935
514.2 Brieven betreffende de heffing van precariorecht i.v.m. gebruik van openbare grond 19341945
-1 Circulaires 1936-1939
-2 Algemene uitvoering 1934-1935
-3 Benzinepomp Wed. J. Keen 1935
-4 Benzinepomp R. de Lange 1935
-5 Duiker – Stichting Ijsbaan 1935-1942
-6 Rails in openbare weg – Noord Nederlandse Kunstmesthandel 1935-1936
-7 Houten werkplaats – A. Meijer ( K. Emmelkamp ) 1938-1941
-8 Radiodistributie P.T.T. 1940-1941
-9 Benzinepomp – Texas Petr. Company ( De Lange) 1941-1945
-10 Plaatsing hekken – H. Warringa en P. Berends 1942-1945
-11 Rioleringsbuizen – J. Witvoet en A. Meijer 1945
-12 Kiosk Schoonoord 1934-1941
-13 Radiodistributienet Bouwman 1934-1940
-14 Radiodistributienet Warringa 1935-1940

N.B. De bijnummers –2 t/m –14 kunne vernietigd worden 3 jaar na afloop der vergunning.
Vernietigingssignaal “!” op dossier. Zie eveneens inv.nr. 587.6-8
515.

Brieven betreffende het innemen van een standplaats voor woonwagens 1933-1943

516.1 Vergunningen tot het aanbrengen van lichtreclame 1935-1943
N.B De bijnummers –1 t/m 7 kunnen vernietigd worden 3 jaren na afloop der vergunning.
Vernietigingssignaal “!”op dossier
516.2 Vergunningen tot het aanbrengen van automaten 1936-1938
N.B. Idem als voorgaand nr. voor wat betreft vernietiging
517.1 Circulaires en brieven betreffende te nemen maatregelen bij verstoring der openbare orde
1918-1921
517.2 Bescheiden betreffende het voorkomen van ordeverstoring 1939-1942
-1 Besluit van de burgemeester der gemeente Sleen waarin samenscholingen worden
verboden 1939
518.

Circulaires betreffende het houden van optochten e.d. 1940-1942

519.

Verordening – met bijbehorende brieven – op de openbare reinheid in de gemeente Sleen
1917-1943

520.1 Verordening – met bijbehorende brieven – nopens het vertoeven op en het plaatsen van
voorwerpen op bruggen en. 1917
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.12, 930.1
520.2 Aanwijzing van schutstallen – met bijbehorende stukken – i.v.m. de verordening betreffende
het loslopende en het laten aanwezig zijn van vee op eens anders grond 1917-1929
520.3 Verordening tot wering van gevaar en overlast van honden met bijbehorende brieven 1927
521.

Verordening betreffende het schutten van vee met bijbehorende brieven 1929-1939

522.

Circulaires betreffende uitsluiting van deelname aan harddraverijen en paardenrennen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 208, 561

523.

Verordeningen betreffende het venten en verkopen langs de huizen in de gemeente Sleen
met bijbehorende brieven 1931-1932

524.

Circulaires en brieven betreffende te verlenen ventvergunningen 1935-1942

-1.755 Politiemaatregelen t.o.v. Nederlanders en ingezetenen
525.1 Circulaires en brieven betreffende de internering door de Duitse bezetting van Nederlanders
als gijzelaars 1940-1942

525.2 Brieven betreffende de maatregel van de Duitse bezetting tot inlevering van radioontvangtoestellen door Nederlanders van Joodse bloede 1941
N.B. Zie eveneens inv.nr. 670.6
525.3 Bescheiden betreffende de aanmeldingsplicht op last der Duitse bezetting van personen die
geheel of gedeeltelijke van Joodse bloede zijn 1941-1942
525.4 Circulaires betreffende opgaven van woonwagen- en woonschepenbewoners van
Nederlandse nationaliteit 1941-1944
525.5 Maatregelen van de Duitse bezetting tegen Nederlanders die geheel of gedeeltelijk van
Joodse bloede zijn 1941-1944
525.6 Stukken betreffende het beheer van op last der Duitse bezetting in beslag genomen
woningen van Nederlandse Israëlieten
-1 woning J.S. Heckscher 1942-1945
-2 overige woningen 1942-1944
-3 inventarislijsten van meubilair uit deze woningen 1942
526.

Brieven betreffende naamsverandering 1934-1942

527.1 Bescheiden betreffende de burgerlijke stand
-1 Circulaires 1917, 1928
-2 Voornaamstoevoeging v.d. Sluis 1925
527.2 Stukken betreffende de uitvoering der bepalingen met betrekking tot de burgerlijke stand.
-1 Circulaires 1931-1939
527.3 Algemene circulaires en brieven betreffende de burgerlijke stand 1939-1944
528.

Verordening, regelende de dienst van de burgerlijke stand der gemeente Sleen met
bijbehorende bescheiden 1934-1937

529.1 Stukken betreffende de ambtenaren van de burgerlijke stand 1916-1917
-1 Raadsbesluiten tot verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende
ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Sleen 1916-1922
-2 Brieven betreffende de benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand 19161927
-3 Idem betreffende het ontslag daarvan 1918-1927
N.B. Voor benoeming van ambtenaren zie eveneens inv.nrs. 25, 33, 36, 39, 42, 43, 47, 49,
931
529.2 Brieven betreffende de ambtenaren van de burgerlijke stand
-1 Jaarwedderegelingen 1939-1944
-2 Pensioensgrondslagen 1939
-3 Benoemingen 1938-1945
-4 Ontslagen 1938-1940
N.B. Zie eveneens inv.nr. 920.3
530. Brieven betreffende de plaatsing van kantmeldingen bij akten van de burgerlijke stand in
de gemeente Sleen 1937-1945

531.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen voor het geven van inlichtingen uit
de registers van de burgerlijke stand 1938-1944
531.2 Circulaires betreffende akten van de burgerlijke stand voor vreemdelingen 1939-1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 221, 545
532.1 Circulaires en brieven betreffende geboorte-aangiften 1942-1943
532.2 Brieven betreffende erkenning en wettiging 1943-1944
533.

Circulaires inhoudende voorschriften m.b.t. het opstellen van huwelijksakten 1942-1945
-1 Circulaires 1942-1945
-2 Uitvoering der voorschriften 1939-1945

534.1 Consenten tot begraving 1916-1919
534.2 Idem idem 1920-1922
534.3 Idem idem 1923, 1925-1929
534.4 Idem idem 1930-1938
534.5 Idem idem 1944-1945
534.6-8 Registers van consenten tot het begraven van lijken in de gemeente Sleen 1924-1946
534.9 Bescheiden betreffende overlijdensakten 1940-1945
-1 Voorschriften 1940-1943
-2 Correspondentie van in Duitsland overleden personen
535.1 Circulaires bevattende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de instandhouding der
bevolkingsboekhouding 1919-1945
535.2 Bescheiden betreffende de vereniging voor bevolkingsboekhouding 1938-1939
535.3 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen t.a.v. de bevolkings-boekhouding
in buitengewone gevallen 1940-1943
535.4 Circulaires betreffende de bevolkingsboekhouding in buitengewone omstandigheden o.a
registratie van gevluchte bevolking 1940-1945
535.5 Circulaires en brieven betreffende de repatriering van naar Duitsland afgevoerde
Nederlanders 1945
536.1 Brieven betreffende de invoering van het persoonskaartenstelsel in de gemeente Sleen
1920-1921. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 1065-1070, 1072 A-B
536.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de proefneming
het gezins- en persoonskaartenstelsel alsmede aanwijzing der gemeente Sleen als
proefgemeente 1930-1938

van

537.1 Circulaires betreffende het onderzoek naar dubbele geslachtsnamen in de bevolkingsboekhouding 1941-1942
537.2 Voorschriften betreffende de opname in het centraal bevolkingsregister van bewoners
woonwagens en woonschepen 1941-1944

van

538.1 Circulaires betreffende het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkingsregister
1940-1943
538.2 Staten van verhuizingen naar andere landen 1921-1922
539.1 Verordeningen betreffende de verdeling der gemeente Sleen in wijken, de nummering der
huizen en gebouwen, de aangifte van verhuizingen binnen de gemeente Sleen met
bijbehorende stukken 1919
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.9, 217 en 930.1
539.2 Circulaires betreffende het aanbrengen van een huisnummering
540.1 Stukken betreffende bevolkingsstatistiek
-1 Circulaires 1917-1945
-2 Staten der onderscheidene godsdienstige gezindten in de gemeente Sleen 1922-1945
-3 Overzichten van af- en overschrijvingen van personen 1916-1934
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 218, 393
540.2 Stand der bevolking der gemeente Sleen 1929-1938
541.

Circulaires betreffende de identiteit van natuurlijke personen

542.

Circulaires betreffende het Nederlanderschap 1930-1938

543.

Voorschriften betreffende het uitgeven van paspoorten 1936-1945

544.1 Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
invoering van persoonsbewijzen 1941-1944
544.2 Correspondentie betreffende de uitvoering der voorschriften met betrekking tot de uitreiking
van persoonsbewijzen 1941-1944
-1 Aanwijzing van ambtenaren ingevolge artikel 5 3e lid besluit persoonsbewijzen 19411944
-2 Opgaven betreffende in de gemeente Sleen woonachtige onbezoldigde rijksveld
wachters 1941
-3 Dactyloscopische werkzaamheden1941
544.3 Algemene correspondentie ter zake van de invoering van persoonsbewijzen 1941-1945
544.4 Correspondentie betreffende controle, vermissing en ontvreemding van persoons-bewijzen
1942-1943
-1 Controle 1942-1943
-2 Vermissing en ontvreemding 1942-1943

544.5 Circulaires betreffende de uitreiking van legitimatiebewijzen voor kinderen beneden 15 jaar,
1943
-1.756 Politiemaatregelen t.o.v. vreemdelingen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 221, 531.2
545.1 Algemene circulaires betreffende vreemdelingen 1918-1941
545.2 Politiemaatregelen t.o.v. vreemdelingen 1937-1945
-1 Maatregelen t.o.v. vreemdelingen in de gemeente Sleen 1937-1938
-2 Maatregelen t.o.v. vreemdelingen in de bezettingstijd 1940-1945
-1.758 Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen
546.

Verordening betreffende het veeartsenijkundig toezicht op veemarkten met bijbehorende
bescheiden 1922-1923
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.2

547.

Circulaires betreffende het toezicht op bioscoopvoorstellingen 1928-1943

548.1 Circulaires betreffende het verlenen van dansvergunningen 1933-1945
548.2 Voorschriften betreffende het houden van danscursussen 1933-1945
549.1 Verordening tot wijziging der verordening op de tapperijen van 1891 in de gemeente Sleen,
met bijbehorende wijzigingen 1916-1927
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.13, 223, 930.1
549.2 Circulaires betreffende het toezicht op tapperijen en drankgelegenheden 1933-1938
550.

Bescheiden betreffende de vaststelling en de handhaving van het sluitingsuur voor café’s,
e.d. 1931-1942

-1.759 Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde
551.1 Correspondentie m.b.t. het vervroegen van de wettelijke tijd 1916-1929
551.2 Circulairs betreffende de vaststelling van de wettelijke tijd 1937-1945
552.1 Algemene voorschriften ter bescherming van de eigendom 1940-1943
-1 Eigendom van geïnterneerden 1940
-2 Schade door luchtvaartuigen 1940
-3 Zaakbeschadiging op politieke motieven 1941-1942
-4 Vakantie van juweliers 1941
-5 Visnetten 1941
-6 Niet-uitvliegend pluimgedierte 1941-1943
552.2 Verordeningen betreffende niet-uitvliegend pluimgedierte 1917-1918
N.B. Zie eveneens inv.nr. 10.12a
553.

Correspondentie betreffende de instelling en instandhouding van burgerwachten 1918-1920

554.

Circulaires betreffende particuliere veiligheidsdiensten 1939, 1941

555.

Correspondentie inzake aanstelling en standplaatsverandering van de rijksveldwacht binnen
de gemeente Sleen 1922-1926

556.

Correspondentie betreffende vordering van de hulp van krijgsvolk 1918-1945

557.1-2 Circulaires en brieven betreffende assistentie van rijkspolitie 1924-1945
-1.76 OPENBARE ZEDELIJKHEID
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 225-230
-1.761 Alcohol en andere verdovende middelen
558.

Bescheiden betreffende het weren van drankmisbruik 1915-1922
-1 Verordening tot wering van drankmisbruik op mobilisatiedagen 1916
-2 Circulaires betreffende het drankmisbruik bij demobilisatie 1918
-3 Circulaires betreffende het drankmisbruik in de veenstreken 1919
-4 Circulaires betreffende her drankmisbruik bij verkiezingen 1918-1919
-5 Verzoeken om subsidie door de vereniging voor drankbestrijding 1915-1922
-6 Circulaires betreffende het maximum aantal vergunningen 1920
-7 Adhesiebetuiging motie 2e kamer betreffende de plaatselijke keuze 1920
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 225. 226

559.1 Circulaires en brieven ter regeling van het alcoholgebruik 1925-1940
-1 Algemene circulaires 1932-1940
-2 Vaststelling van het maximum aantal vergunningen in de gemeente Sleen 1925
-3 Circulaires betreffende de drankwetstatistiek 1938
-4 Lijst van vergunningen en verloven 1938
N.B. Zie eveneens inv.nr. 502.4
559.2 Circulaires betreffende de drankwetstatistiek c.q. opgaven als bedoeld in artikelen 35 en 51
der drankwet 1939-1943
560.

Verordening met bijbehorende bescheiden tot beteugeling van het gebruik van tabak door
kinderen in de gemeente Sleen 1917
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.1

-1.762 Kansspelen, weddenschappen
561.

Circulaires betreffende de organisatie van de totalisator bij paardenrennen 1943-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 522

562.1 Circulaires betreffende het houden van loterijen 1924-1942
562.2 Verloting ten bate van de restauratie van de toren te Sleen 1923-1924
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 390, 807.2-4, 808.73
-1.763 Bedelarij en landloperij

563.

Circulaires betreffende de bestrijding der bedelarij en landloperij 1916
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 228, 354

-1.764 Bestrijding der onzedelijkheid
564.1 Circulaires betreffende de bescherming van de jeugd 1943
564.2 Circulaires betreffende de bestrijding der onzedelijkheid 1942
-1.765 Dierenbescherming
N.B. Zie eveneens inv.nrs 229, 234
565.1 Circulaires betreffende machtiging voor het schieten van schadelijk gedierte 1928-1933
565.2 Circulaires betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de wildschadecommissie
voor de provincie Drenthe 1930-1937
N.B. Zie eveneens inv.nr. 681
565.3 Circulaires betreffende de dierenbescherming 1939-1944
566.

Circulaires betreffende de uitvoering der vogelwet 1936 en de vogelbeschikking 1937,
1937-1943

567.

Circulaires en brieven betreffende de uitvoering der trekhondenwet en het trekhondenbesluit
1911, 1931-1944

-1.766 Bestrijding der tuchteloosheid
568.

Circulaires betreffende diverse vormen van bestrijding der tuchteloosheid onder de jeugd
1917-1938. Zie eveneens inv.nr. 230

-1.77 OPENBARE GEZONDHEID
N.B. Zie eveneens inv.nrs 231-279
-1.771 Volksgezondheid in het algemeen
569.1 Circulaires betreffende het toezicht op de volksgezondheid 1920-1927
569.2 Circulaires betreffende het rijkstoezicht op de volksgezondheid 1932-1938
569.3 Circulaires betreffende de benoeming en het ontslag van inspecteurs der volksgezondheid
1936-1945
569.4 Circulaires en brieven betreffende de verstrekking van vitaminetabletten aan de
schoolgaande kinderen in de gemeente Sleen 1941-1945
-1.772 Openbare en beroepsorganisatie van de gezondheidszorg
570.

Circulaires betreffende de vestiging en vertrek van vroedvrouwen en geneeskundigen 19221930. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 234, 720.1

571.

Circulaires en brieven betreffende de gezamenlijke actie der Nederlandse artsen tegen hun
inschakeling als lid der door de Duitse bezetting ingestelde artsenkamer 1943

572.

Brieven betreffende het tegengaan der kwakzalverij 1934

-1.773 Toezicht op produkten
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 236, 237
573.1 Bescheiden betreffende de provinciale keuringsdienst van waren 1915-1943
-1 Stichting Provinciale Keuringdienst 1915-1921
-2 Verordening op de keuring van levensmiddelen 1916
-3 Aanstelling van gemeentelijke keurmeesters 1917-1919
-4 Circulaires betreffende Provinciale Keuringsdienst 1921-1926, 1935, 1943
573.2 Bescheiden van de gemeentelijke keuringsdienst van waren 1915-1929
-1 Verordening – met bijbehorende brieven – op de keuring van waren in de gemeente
Sleen
-2 Wijziging der verordening 1929
-3 Circulaires betreffende de verordeningen op het broodgewicht 1922
-4 Algemene circulaires 1927-1928
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.18, 573.3, 693, 930.1
573.3 Keuringsverordening – met bijbehorende brieven – ter uitvoering van de warenwet 1935,
1936. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.18, 573.2, 693, 930.1
573.4 Bescheiden betreffende de uitvoering der warenwet 1935-1938
573.5 Circulaires betreffende de uitvoering van het consumptie-ijsbesluit en de verkoop van
consumptiemelk 1931-1945
574.1 Circulaires en brieven betreffende de inrichting van de gemeenschappelijke keuringsdienst
voor vee en vlees, kring Emmen 1921-1928
574.2 Verordeningen op de keuring van vee en vlees der gemeente Sleen 1922-1945
574.3 Bescheiden betreffende de gemeenschappelijke keuringsdienst van vee en vlees in de
gemeenten Emmen en Sleen 1922-1941
-1 Gemeenschappelijke regeling 1922-1940
-2 Wijziging dezer regeling 1940-1941
574.4 Algemene circulaires betreffende het toezicht op de naleving van de vleeskeuringswet 19301943
574.5.1Verordeningen op de keuring van vee en vlees der gemeente Emmen, vormende tesamen
met de gemeente Sleen een gemeenschappelijke keuringsdienst 1939
575.1 Bescheiden betreffende de heffing en invordering van keurlonen
-1 Verordeningen op de heffing en invordering van keurlonen in de gemeente Sleen
1922
-2 Wijziging dezer verordening 1924

-3 Verordening met wijzigingen op de heffing en invordering van keurlonen in de gemeente
Emmen 1930-1945
-4 Circulaires betreffende de verrekening der keurlonen 1940
575.2 Instructies met wijzigingen voor de keuringsveearts en de hulpkeurmeesters 1934-1942
576.

Brieven betreffende de oprichting van een noodslachtplaats van de gemeentelijke
keuringsdienst voor vee en vlees 1935-1937

577.1 Bescheiden betreffende de destructie van vee en vlees w.o. overeenkomst met de N.V.
Nederlandse Thermo chemische Fabrieken te Amsterdam 1935-1941
577.2 Idem idem als voorgaand
-1 Algemene circulaires en correspondentie met de N.V. Nederlandse Thermo Chemische
fabrieken 1941-1945
-2 Aansluiting bij deze fabrieken w.o. overeenkomsten 1941-1942
-3 Oprichting en plaatsing van kadaverbakken 1941-1944
578.1 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
controle op huisslachtingen 1923-1935
578.2 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
toepassing van het crisisvarkensbesluit 1935-1936
578.3 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de regeling
van huisslachtingen 1938-1943
-1 Regeling van de aangifte der huisslachtingen 1938
-2 Centralisatie van huisslachtingen en de keuring 1940-1942
-3 Keuring van huisslachtingen 1942-1943
578.4 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van noodslachtingen
1940-18-944
-1.774 Besmettelijke ziektenbestrijding
579.1 Circulaires en brieven betreffende het gebruik van ziekenbarakken voor lijders aan
besmettelijke ziekten
-1 Circulaires 1916-1930
-2 Gemeenschappelijke regeling tot inrichting van een barak ter verpleging van lijders aan
besmettelijke ziekten uit de gemeente Sleen in het ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen
1929-1942
-3 Overeenkomst – met bijbehorende brieven – met de gemeente Assen ter zake van het
gebruik van een barak voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten uit de
gemeente Sleen 1934-1942
579.2 Circulaires bevattende maatregelen ter voorkoming en ter beperking van besmettelijke
ziekten 1917-1945
-1 Algemene circulaires 1917-1945
-2 Circulaires betreffende polionyelitis (kinderverlamming) 1930-1941
-3 Circulaires betreffende de ziekte van Weil 1932-1934
-4 Circulaires betreffende tetanus 1939

-5 Circulaires betreffende febris typhoidea (tyfus) 1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 238
579.3 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften voor het ontsmette van goederen bij
besmettelijke ziekten 1922-1929
579.4 Verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden in de gemeente
Sleen 1930-1947
580.1-13 Duplicaat-inentingsbewijzen 1916-1944
N.B. Gerangschikt volgens geboortedatum
580.14 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende vaccinatie
c.q. inenting tegen besmettelijke ziekten 1920-1944
581.

Handleiding voor ontsmettingen t.a.v. de Groene Kruis-ontsmettingsdienst met bijbehorende
brieven 1931-1944

-1.776 Aangelegenheden betreffende de doden
582.

Stukken betreffende het onderhoud van militaire graven en het overbrengen van lijken van
gesneuvelde militairen 1943-1945

583.1 Verordeningen met bijbehorende brieven betreffende de algemene begraafplaatsen in de
gemeente Sleen 1924, 1925, 1926
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.20, 930.1
583.2 Circulaires en andere bescheiden betreffende identificatie en begraving c.q. herbegraving
van Nederlandse, geallieerde en/of Duitse militairen 1940-1945
584.1 Besluiten en brieven betreffende het personeel der algemene begraafplaatsen 1913-1945
584.2 Verordeningen – met bijbehorende brieven – op de heffing en invordering van
begrafenisrechten in de gemeente Sleen 1922-1924
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.21, 244
584.3 Brieven betreffende de uitbreiding en het onderhoud der algemene begraafplaatsen in de
gemeente Sleen 1926-1938
584.4 Gemeenschappelijke regeling met bijbehorende brieven betreffende het gebruik der
algemene begraafplaats te Schoonoord door de gemeente Odoorn, Borger, Rolde en
Zweeloo 1931-1934
584.5 Correspondentie betreffende de algemene begraafplaatsen 1939-1943
584.6 Register van verkochte c.q. aankoop van grafruimte 1924-1937
584.7 Idem 1937-1945
585.

Algemene circulaires betreffende opgraving en vervoer van lijken

586.1 Processenverbaal van eedsaflegging met bijbehorende brieven, door geneeskundige, belast
met de doodschouw in de gemeente Sleen 1916, 1921, 1937-1944
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 245, 246
586.2 Verklaringen van overlijden (doodschouw) 1916-1917
586.3 – 586.9 Idem idem 1918-1919, 1920-1922, 1923-1926, 1927-1929, 1930-1932, 1933-1936,
1937-1938
-1.777 Lucht en bodemhygiëne
N.B. Zie evneens inv.nrs. 247-258
587.1 Circulaires inhoudende aanwijzingen ter zake van de toepassing en uitvoering der hinderwet
1920-1943
587.2 Aardappelmeelfabriek 1925-1939
N.B. Zie evneens inv.nrs. 248, 810.4-5
587.3-4 Bakkerijen 1916-1937
-1 Hoekman, H. Zuid-Sleen 1916/V
-2 Hegen, H. Schoonoodrd (Feijen nu Schippers) 1916/IV
-3 Weuring, R. Zuid-Sleen 1919/I
-4 Hidding, G. (thans Visser) Noord-Sleen 1919/II
-5 Wit, G.W. de (thans Ten Hoeve) Schoonoord 1924/II
-6 Lange, J. de. Schoonoord 1925/IV
-7 Hidding, A., (vervallen vergunning) Noord-Sleen 1928
-8 Boer, J. de. Zuid-Sleen 1928/I
-9 Bult, J.F., (vervallen vergunning) Zuid-Sleen 1928
-10 Linde, N.J. v.d., Erm 1928/II
-11 Scheltens, A., Veenoord 1928/IV
-12 Hidding, A., Noord-Sleen 1930/I
-13 Dijkstra, G., Schoonoord 1931/II
-14 Voors, A., Zuid-Sleen1932/II
-15 Dam, E., Schoonoord 1933/I
-16 Lange, J. de Schoonoord 1933/II
-17 Boer, H. de. Zuid-Sleen 1937/II
N.B. Zie eveneens inv.nr. 249
587.5 Benzine- en petroleumopslagplaatsen 1925
-1 De automaat J. Strijker ( vervallen vergunning) Schoonoord 1925
587.6-8 Benzinepompen 1924-1945
-1 Acetylena N.V. – Groot, H. de – Schoonoord 1924/I
-2 Centr.Petr.Company – Lange, R. de – ( vervallen vergunning) Schoonoord 1927
-3 Am. Petr. Company – Postma – (vervallen vergunning) Veenoord 1928
-4 Am. Petr. Company – Meijer A. – (vervallen vergunning) Zuid-Sleen 1929
-5 Sinclair Petr. Company - Graaf, L. de – Schoonoord 1933
-6 Bat. Imp. Mij – Meijer, A. – Noord-Sleen 1934/I
-7 Bat. Imp. Mij – Groot, H. de – Schoonoord 1936/I
-8 Am. Petr. Comp. – Eising – (vervallen vergunning ) Erm 1937
-9 N.V. Bat. Petr. Mij 1944-1945

N.B. Zie eveneens inv.nr. 514.2
587.9 Dorserij 1922
-1 Schults, O., Erm 1922
587.10 Graansilo 1940
-1 Centraal Bureau uit het Nederlandse Landbouw Comité Veenoord 1940/I
587.11 Klompenmakerijen 1935-1937
-1 Hazelaar, H., (vervallenvegunning) ’t Haantje 1935
-2 Lanting, G., Zuid-Sleen 1935/I
-3 Staal, B.J., Zuid-Sleen 1937/III
587.12 Malerijen 1921-1925
-1 Aalst, J. v., Veenoord 1916/ I-1921
-2 Berends, L.B., Zuid-Sleen 1922/I
-3 Coöp. Landbouwvereniging, Erm 1922/ II
-4 Ziengs, J., Noord-Sleen 1922/IV
-5 Coöp. Landbouwvereniging, Erm 1925/I
N.B. Zie eveneens inv.nr. 253
587.13 Rijwielreparatie- en werkplaatsen 1916
-1 Meijer, A. (vervallen vergunning) Noord-Sleen 1916
587.14 Slagerijen 1917-1925
-1 Spendel, A.W. (vergunning vervallen) Schoonoord 1917
-2 Spendel, A.W. (vergunning vervallen) Schoonoord 1918
-3 Trip, W. thans Bos, Schoonoord 1922/VI
-4 Warring, J. (vervallen vergunning) Schoonoord 1923
-5 Luytjes, K. Schoonoord 1925/V
-6 Halbersma, E., Sleen 1931
N.B. Zie eveneens inv.nr. 255
587.15 Smederijen 1917-1925
-1 Groot, H. de, Schoonoord 1916/III
-2 Tijben, R., Erm 1922/III
-3 Lanting, H. Zuid-Sleen 1925/II
-4 Gebben, F./K. (vervallen vergunning) Zuid-Sleen 1928
-5 Groot, F. Noord-Sleen 1928/V
-6 Gebben, F. NoordSleen 1931/I
-7 Keen, J. (vervallen vergunning) Noord-Sleen 1934
-8 Tijben, R. Erm 1932/I
-9 Oldenheuving , H. Erm 1937/I
N.B. Zie eveneens inv.nr. 256
587.16 Timmerwerkplaatsen 1922-1941
-1 Warringa, H. Noord-Sleen 1922/V
-2 Geugies, J. Zuid-Sleen 1926/I
-3 Warringa, J. (vervallen vergunning) Zuid-Sleen 1927
-4 Zwols, H. Erm 1928/VII

-5 Geugies, D. Zuid-Sleen 1932/III
-6 Geugies, J. Zuid-Sleen 1927/IV
-7 Komduur, E. Noord-Sleen 1941/III
587.17 Zagerijen 1929,1941
-1 Weke, F. Zuid-Sleen 1929/III
-2 Oosting, F. Noord-Sleen 1941/I
587.18 Zuivelfabriek 1917-1942
-1 Coöp. Zuivelfabriek Zuid-Sleen 1917/I
-2 ,,
,,
,,
,,
1925/VI
-3 ,,
,,
,,
,,
1929/II
-4 ,,
,,
,,
,,
1941/II-1942
N.B. Het Romeinse cijfer achter de jaartallen duidt de signatuur aan zoals die voorkomt in
het woningkaartensysteem der gemeente Sleen. Curiositeitshalve zijn ook de vervallen
vergunningen bewaard. Zie eveneens inv.nr. 250.2
588.

Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het
tegengaan van verontreiniginng van lucht, bodem en water 1934-1945
-1 Circulaires 1934-1943
-2 Uitvoering der voorschriften 1939-1945

589.1 Algemene circulaires betreffende de verontreiniging van openbare wateren door afvalwater
van fabrieken 1921-1924
589.2 Correspondentie betreffende de verontreiniging van openbare wateren door aardappelmeelfabrieken w.o. de aardappelmeelfabriek Excelsior te Veenoord 1928-1937
590.1 Referaten over exploitatievoorschriften voor bouwterreinen en uitbreidingsplannen voor
landelijke gemeenten 1936-1938
590.2 Correspondentie betreffende uitbreidingsplannen en regeling der bebouwingsvoorschriften
in de gemeente Sleen 1935-1945
590.3 Correspondente betreffende het uitbreidingsplan der gemeente Sleen 1937-1941
591.

Stukken betreffende de herziening en wijziging van uitbreidingsplannen en bebouwingsvoorschriften in de gemeente Sleen 1940-1944
-1 Correspondentie met het ingenieursbureau Van Oost en Van der Zee 1940-1943
-2 Correspondentie met andere gemeenten 1940-1941
-3 Correspondentie met de N.V. Nederlandse Spoorwegeb 1941-1943
-4 Correspondentie met de Inspectie der Volsgezondheid 1941-1943
-5 Correspondentie met de Topografische dienst 1940-1941
-6 Bezwaarschriften tegen de herziening en wijziging van personen uit De Kiel 1943
-7 Bezwaarschriften tegen de herziening en wijziging van personen uit Schoonoord 1943
-8 Bezwaarschriften tegen de herziening en wijziging van personen uit Noord-Sleen 1943
-9 Bezwaarschriften tegen de herziening en wijziging van personen uit Zuid-Sleen 1943
-10 Opmerkingen t.a.v. de ingekomen bezwaarschriften 1943
-11 Procedure tot vaststelling in hoofdzaak van het uitbreidingsplan der gemeente Sleen
door de burgemeester dezer gemeente, waarnemende de taak van de raad der gemeente
Sleen 1942-1944

-12 Correspondentie met gedeputeerde staten 1940-1944
592.

Circulaires en brieven inhoudende aanwijzingen ter zake van bemoeiingen van de rijksdienst
voor het nationale plan 1941-1943
-1 Circulaires en brieven betreffende het nationale plan 1941-1943
-2 Brieven betreffende instelling van een provinciale streekplandienst voor Drenthe 1942

593.

Circulaires en brieven betreffende vaststelling van bijzondere rooilijnvoorschriften voor de
woonkern Schoonoord in de gemeente Sleen 1938-1940
-1 Correspondentie met de inspectie der volksgezondheid 1938-1940
-2 Correspondentie met de landschapsarchitect J.W. Verdenius 1938-1939
-3 Bezwaarschriften van ingezetenen uit Schoonoord 1939
-4 Correspondentie met Ir. Van Oordt en Van der Zee 1941-1942
-5 Correspondentie met de bewaarder der hypotheken en het kadaster 1939-1942
-6 Vergunning tot herbouw der afgebrande schuur van G. Weggemans 1940-1941
-7 Weigering rooilijnwijziging aan J. Lendekamp 1942-1943
-8 Procedure der vaststelling van bijzondere rooilijnvoorschriften voor de woonkern
Schoonoord door de burgemeester van Sleen, waarnemende de taak van de raad der
gemeente Sleen 1939-1943
-9 Verordening tot wijziging en aanvulling van de bouwverordening der gemeente Sleen
(achtergevelrooilijnvaststelling) 1943
-10 Correspondentie met gedeputeerde staten 1943-1944
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 8-10, 262, 597.3, 598.1 en 3, 930.1

-1.778 Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid
594.1 Circulaires en brieven betreffende de levensmiddelenvoorziening 1916-1923, 1942-1944
-1 Betreffende de periode van de eerste wereldoorlog 1916-1923
-2 Rekeningen en verantwoording van het levensmiddelenbedrijf der gemeente Sleen over
de dienstjaren 1918-1920
-3 Betreffende de periode van de tweede wereldoorlog 1942-1944
594.2 Circulaires betreffende de inrichting van centrale keukens 1945
595.1 Notulen en bijbehorende brieven, van de vergaderingen van de waterleidingcommissie voor
Oost-Drenthe 1928-1929.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 971-974
595.2 Brieven inhoudende bemoeiingen van de waterleidingcommissie voor Oost-Drenthe met
betrekking tot het beramen van maatregelen ter verbetering van de drinkwatervoorziening
1930-1937. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 971-974
596.

Brieven en circulaires betreffende bad- en zweminrichtingen te Sleen 1928-1942
-1 Brieven betreffende de bad- en zweminrichting nabij de Jongbloedvaart 1928-1931
-2 Brieven betreffende de bad- en zweminrichting te Schoonoord 1939
-3 Brieven betreffende de bad- en zweminrichting te Veenoord 1941-1942
-4 Algemene circulaires 1936-1942

597.1 Verordeningen tot vaststelling der rooilijnen in de gemeente Sleen 1917-1932
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.1

597.2 Brieven betreffende de tot standkoming van een gemeenschappelijke regeling tussen de
gemeenten Oosterhesselen, Zweeloo en Sleen ter zake van de instelling van een gemeenschappelijk bouwtoezicht 1929-1934
597.3 Circulaires betreffende het toezicht op de naleving der woningwet en bouwverordening der
gemeente Sleen 1930-1936
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 8-10.23, 262, 593, 598.1 en 3, 930.1
597.4 Circulaires en brieven betreffende de onttrekking van woonruimte en woonruimtevordering
1932-1944
597.5-6 Beredeneerde verslagen van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuisvesting
in de gemeente Sleen is verricht 1919-1933
N.B. Zie eveneens inv.nr. 263
598.1 Circulaires betreffende de uitvoering der woningwet en de bouwverordening der gemeente
Sleen 1937-1938.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 8-10.23, 262, 593, 597.3, 598.3, 930.1
598.2 Circulaires bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de uitvoering van
maatregelen ter besparing van bouwmaterialen 1940-1945
598.3 Bouwverordening der gemeente Sleen met daarover gevoerde correspondentie 1933-1940
N.B. Onder –2 en –6 zijn tevens gerangschikt de stukken tot wijziging der
bouwverordening. Zie eveneens inv.nrs. 8-10.23, 262, 593, 597.3, 598.1, 930.1
599.1 Adviezen met bijbehorende bescheiden ter zake van stalverbetering en inrichting van
boerderijen 1935-1941
599.2 Circulaires inhoudende aanwijzingen ter zake van de verlening van bouwvergunningen
1941-1947
599.3-17 Bouwvergunningen verleend aan ingezetenen van de woonkern Diphoorn 1916-1945 (-1.778.511)
599.3-17 -1 Pol-Warming, G schuur
nieuwbouw C 1641
1916/1
599.3
-2 Gratama, G c.s. ambetnaarswoning
“
C2779
1916/11
-3 Hekhuis, J
stookhok
“
C2524
1916/20
-4 Elsing, G
bergschuur
“
C1813
1916/23
-5 Jansen, J
arbeiderswoning
“
C1156
1917/3
-6 Burgermeester ambtswoning
“
C1908/2844 1917/9
-7 Epping, R
schuur
“
C1793
1917/17
-8 Keen, B
“
“
C2255
1918/4
-9 Renting,
stookhok
“
C2756
1918/5
-10 Brouwer, W
stookhok/varkens“
C2843
1918/12
hokken
-11 Weke, F
woning
verbouwing C2425
1919/4
599.4
-12 Kamps, A
schuurtje
nieuwbouw C2236/2237 1919/7
-13 Weke, F
bergschuurtje
“
C2873
1919/11
-14 Deenen,wed.J
boerenschuur
“
C2274
1919/24
-15 Kamping, G
boerderij
“
C2579
1920/8
-16 Reining, wed.
schuurtje
“
C1902
1921/1
-17 Uny, R
arbeiderswoning
“
C
1921/7

-18 Tymes
-19 Geugies, J
-20 Wiegers, H
-21 Boer, H de
-22 Katerberg, G
-23 Nijs, J
-24 Paping, W
-25 Chr.Nat.Onderw.
-26
“
-27 Oldenhuizing
-28 Reinders,R
-29 Nijboer, A
-30 Katerberg, H
-31 Hilbrands
-32 Weke, F
-33 Geugies, D
-34 Heling, B

“
woning
“
“
599.5
“
boerderij
“
onderwijzerswoning
schuurtje
woning
“
schuur
schuurtje
woning
“
599.6
“
stookhok/varkensHok
-35 Chr.Nat.Onderw. onderwijzerswoning
-36 Heling, wed.L
stookhok/stallen
-37 Warming, H
boerderij
-38 Warming, H
stookhok
-39 Willing, J
schuurtje
-40 Hoving,H
stookhok/stallen
599.3-17 -41 Weideman,H
stookhok/stallen
-42 Geref.gemeente turfschuurtje
-43 Bussemaker, H schuur
-44 Boer, H de
“
599.7
-45 Hoekman,H
woning
599.7
-46 Kamps,L
bergschuur
-47 Schepers, J
landbouwschuur
-48 Uilenberg, W
woning
-49 Landbouw ver. bergschuur
-50 Lanting, H
voorm.synagoge
-51 Hebing, J
rijwielherstelplaats
-52 Brouwer, W
schuur
-53 Coop.Zuivelfabr. fabriek
-54 Katerberg, J
zakenpand
-55 Hekhuis, J
stookhok/varkensstal
-56 Katerberg, H
turfschuurtje
-57 Kemkers, G
schuur
-58 Lanting, H
woning
599.8
-59 Voors,G
stookhok
-60 Eising, H
schuur
-61 Lijkwagenver. wagenschuurtje
-62 Diedering, H
schuurtje
-63 Bussemaker, H smederij
-64 Hoving, H
boerderij
-65 Kamping, G
varkensstal
-66 Horsting, H
stookhok/stal

“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“

C2720
C2457
C1942
C2680
C2516
C2422
C2018
C2444
C2444
C1594
C2961
C2518
C2401
C2752
C2425
C2185
C 289

verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“

C2804
1923/33
C2902
1924/3
C2782
1924/21
C2782
1924/22
C2987
1924/23
C2904
1924/25
C2207/2208 1924/30
C2967
1924/34
C
1924/44
C2871
1924/46
C2742
1925/15
C2734
1925/16
C1593
1925/28
C2363
1925/34
C2830
1925/41
C2438
1925/51
C2830
1925/54
C2843
1925/63
C2792
1924/64
C2975
1926/1
C2524
1926/11

“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“

1921/22
1921/31
1921/32
1921/47
1922/2
1922/4
1922/8
1922/11
1922/22
1922/26
1922/30
1922/31
1922/33
1922/37
1922/38
1923/3
1923/13

C2484
C1942
C2322
C2832
C2628
C2620
C2364
C1165
C2904
C
C2631

1926/14
1926/15
1926/31
1926/32
1926/37
1926/40
1926/41
1926/42
1927/11
1927/14
1927/26

-67 Lanting, H
-68 Geugies, D
-69 Klasen, J
-70 Willing,J
-71 Wolting, G
-72 Weideman, H
-73 Dekker,J
-74 Zwiers, J
-75 Kamps,A
-76 Willing, J
-77 N.H. Gemeente
-78 Niemeijer, G
-79 Eising, A
-80 Deenen,wed. J
-81 Eising,H
599.3-17 -82 Elving, wed.G
-83 Kamps,W
-84 School met de
Bijbel
599.10
-85 Staal, J
-86 Vries, W de
-87 Klninkhamer,E
-88 Weuring, R
-89 Pol, J
-90 Deenen, J
-91 Hekhuis
-92 Voors, G
-93 Hoving, H
-94 Dekker,J
-95 Jansen, W
-96 Lanting, H
-97 Snijders, G
599.11
-98 Kamps,L
-99 Kamps, J
-100 Botma, E
-101 Eising, H
-102 Lens
-103 Kuipers,G
-104 Spijkman, A
-105 Boer, H
-106 Keen, K
-107 Heeling, A
-108 Kruize, J
-109 Joling, W
599.12 -110 Elving, G
-111 Denen, Gebrs.
-112 Diedening, H
-113 N.H.Evang.Gem.
-114 Hoving, H
599.13 -115 Hidding,J
-116 Kramer,A

woonhuis
turfschuurtje
boerderij
kippenhok
bergschuur
schuurtje
hooischuur
schuur
landbouwschuur
stoookhok/stal
bergplaats
boerderij
woonhuis
stookhook/stal
boerderij
boerderij
“

“
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
verbouwing
verbouwing
“

schoolgebouw
schuur
zakenpand
koestlal
varkensstal
schuur
boerderij
“
woonhuis
varkenstal
schuurtje
“
bergplaats
hooischuurtje
stookhok
“
burgerwoning
schuurtje
loods
turfschuur
kolenloodsje
schuur
stookplaats
landbouwschuur
turfschuurtje
landbouwschuur
kapschuur
Schuur
“
jeugdgebouw
woning
“
zakenpand

nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
“
“
verbouwing
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

C3051
C2989
C2573
C3049
C2943
C2207/2208
C2901
C
C2237/2964
C3049
C3031
C2878
C2889
C2962
C
C1813
C3188

1927/45
1928/1
1928/2
1928/13
1928/15
1928/18
1928/32
1929/4
1929/8
1929/29
1929/34
1930/9
1930/43
1930/48
1930/49
1930/54
1931/7

C2976
1931/8
C2988
1931/24
C2834
1931/25
C1807
1931/33
C2939
1931/34
C1105/1106 1931/39
C2788
1931/42
C2525
1933/2
C2731
1932/14
C3206
1933/36
C2263
1933/57
C1938
1934/7
C2438
1934/10
C1945
1934/23
C2734
1934/29
C3193
1934/36
C 312
1934/38
C
1934/40
C 1864
1935/19
C2264/2859 1935/23
C2890
1935/24
C1324
1935/31
C2873
1936/16
C2890
1936/19
C2527
1936/22
C2519
1936/42
C1814
1936/52
C2962
1936/53
C3203
1936/57
C2875
1936/65
C3206
1937/1
C3053
1937/4
C2460
1937/14

-117 Platje, V
-118 Zwaving, H
-119 Wilting, J
-120 Lanting, G
-121 Klasen,J
-122 Katsberg, J
599.3-17 -123 Hoekman,H
599.14 -124 Staal, B
-125 Boer, H de
-126 Brinks,H
-127 Wiegers,H
-128 Wilting,J
-129 Zwaving, J
599.15

599.16
599.16

599.17

-130 Katerberg,G
-131 Platje,G
-132 Bussemaker,G
-133 Kamps,J
-134 Hoving,H
-135 Hoving, H
-136 Keen,Kl.
-137 Rijksgebouwen
Dienst
-138 Eising,W
-139 Eising,H
-140 Jansen, W
-141 Kramer, J.B
-142 Bussemaker,G
-143 Nijmeijer,G
-144 Heeling,H
-145 Elving,gebrs.
-146 Eusing, J
-147 Elving,gebrs
-148 NH Gemeente
-149 Dening, A
-150 Vries,G de
-151 Nijmeijer,H
-152 Keen,B
-153 Eising, H
-154 Kee,K
-155 Katerberg,L
-156 Vries,G de

bergplaats
kapschuur
schuurtje
werkplaats
stookplaats
werkplaats
zakenpand
werkplaats
bakkerij
schuurtje
woning
landbouwschuur
woning

“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
herbouw
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw

C2423
C2581
C2775
C1329
C2573
C3054
C2830
C2918
C2874
C3317
C2423
C3049
C2673/2066
2077
C2509
C 313
C3318
C3193
C3206
C3206
C2970
C3317

woonhuis
“
kapschuur
schuurtje
kapschuur
schuurtje
Varkenshokken
telefooncentrale
kapschuur
“
woning
schuurtje
stookhok/varkens
Hok
kapschuur
landbouwschuur
Schuur
kapschuur
stookhok
pastorie
korenschuur
woning
woning
woning
kapschuur
boerderij
woning
“
15 omslagen

1937/15
1937/19
1937/22
1937/42
1937/44
1937/49
1937/54
1937/55
1937/64
1937/70
1938/13
1938/16
1938/23
1938/27
1938/30
1938/58
1939/9
1939/23
1939/37
1939/45
1939/50

“
“
verbouwing
nieuwbouw
herbouw

C3287
C2546
C3311
C3084
C3318

1939/63
1939/65
1940/2
194016
1940/22

nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
“
nieuwbouw
verbouwing
“
“

C2887
C
C1813/1814
C2524
C1814
C1716/1717
C3038
C 741
C2543/2824
C
C2628
C2637
C2484
C2803

1941/7
1941/12
1941/22
1941/24
1941/28
1941/30
1942/16
1943/1
1943/11
1943/14
1943/18
1944/5
1944/13
1945/4

N.B. Zie eveneens inv.nr. 264
599.18-31 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Erm 1916-1945
599.18
- 1 Nijenbanning,J woning
verbouwing D1833
1916/6
- 2 Masselink,O
“
“
D1992
1916/9
- 3Derks, H
boerderij
nieuwbouw D1598
1916/22

(-1.778.51

- 4 Rigterink,J c.s
- 5 Oldenbeuving,A
- 6 Kamping,H
- 7 Abeen,J
- 8 Nijenhuis,A
- 9 Katerberg,A
-10 Warming,J
-11 Uneken,H

woning
“
stookhok
“
arbeiderswoning
“
boerderij
fietsenbewaarPlaats
-12 Padding,Th
café
-13 Dorsver.Sleen en machinebergOmstreken
plaats
599.19
-14 Lubbers, A
boerderij
-15 Landbouwver. korenmalerij
Erm
-16 Tijben, R
smederij
-17 Boezen,R
woning
-18 Renting,W
boerderij
-19 Huizing,H
“
-20 Sikken,R
“
`
-21 Zwols, H
schuur
-22 Wiers,J
stookhok
599.20
-23 Eising,D
boerderij
-24 Kamps,W
schuurtje
-25 Jansen, J
woning
-26 Nijenbanning,J stookhok
-27 Wilting,J.S
boerderij
-28 Renting,H
woning
-29 Eising,G
stookhok/
Varkenshok
-30 Kiers,J
schuurtje
-31 Steenge,H
stookhok
-32 Jansen,J
boerderij
-33 Kloo,G v.d.
bergschuur
-34 Oost,J
landbouwschuur
-35 Jansen,J
stookhok
-36 Rigterink,J
woning
-37 Renting,H
schuur
599.18-31 -38 Oost,A
stookhok
599.21
-39 Naber,H
varkenshok
-40 Kamping,gebrs. Stookhok
-41 Derkx,H
“
-42 Boezen,A
schuurtje
-43 Brinks,R
boerderij
-44 Dijk,J
schuur
-45 Anninga,K
schuur
-46 Sikken, R
mestbergplaats
-47 Sikken,R
varkensstal
-48 Wiers,J
landbouwschuur
-49 Hagelaar,H
varkensstal
-50 Groothuis, J
schuur

verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
“
“

D
D2717
D2991
D2174
D2420
D2484
D
D

1917/7
1919/5
1920/22
1920/30
1921/2
1921/8
1921/11
1921/20

verbouwing
nieuwbouw

D2531
D2707

1921/24
1921/35

“
“

D1653/1655 1922/3
D2240
1922/16

“
verbouwing
nieuwbouw
“
vebouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw

D2633
D2400/2565
D2230
E2282
D2763
D2747
D2579
D2903
D 378
D2761
D1183
D3001
D2985
D

1922/41
1922/51
1923/5
1923/15
1923/18
1923/23
1923/27
1923/31
1924/5
1924/8
1924/12
1924/16
1924/19
1924/39

verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
nieuwbouw
“
“
“
“
“

D2668
D2719
D2733
D2015
D3135
D1105
D 439
D3035
C2168
D2290
D2714
D1598
E1410
D1467
D3043
D1764
D
D 374/375
D2579
D 269
E1992

1925/10
1925/13
1925/14
1925/19
1925/24
1925/30
1925/38
1925/39
1925/43
1925/59
1925/60
1925/61
1925/62
1925/65
1925/67
1925/68
1926/6
1926/9
1926/12
1926/20
1926/21

-51 Masselink, G
“
-52 Renting,H
boerderij
-53 Schutings, H
“
-54 Kamps,A
schuurtje
599.22
-55 Jonkers,W
arbeiderswoning
-56 Ziengs, G
schuur
-57 Renting,J
stookhok e.a.
-58 Ziengs, J
woning
-59 Nijenhuis, W
landbouwschuur
-60 Steenge
bergschuur
-61 Zwols,H
mestbergplaats
-62 Renting,E
boerderij
-63 Renting,W
schuurtje
-64 Renting,H
bergschuurtje
-65 Tijben,R
washok
-66 Lubbers
turfschuurtje
599.23
-67 Sikken,R
schuur
-68 Zwols,J
woning
-69 Naber,F
boerderij
-70 Willing,A
varkenshok e.a
-71 Steegen,H
woning
-72 Oost,A
schuur
-73 Kamping,J
“
-74 Bruiks,R
“
-75 Anninga,K
“
-76 Schiphouwer,A varkenshok ca.
-77 Uneken, H
woning
-78 Wilting,A
schuurtje
-79 Renting,G
varkenshok ca.
599.18-31 -80 Schultz,O
stalgebouw
599.24
-81 Hilbing, H
woning
-82 Zwols,H
schuur
-83 Padding,T
café
-84 Boezen,J
woning
-85 Nijenbanning,E boerderij
-86 Snijders,G.J
“
-87 Manting,E
stookhok
-88 Kiers,wed.E
“
-89 Renting,H
woning
-90 Oldenheuving,H boerderij
-91 Zwols,J.L woning
“
599.25
-92 Groothuis,J
stookhok
-93 Oldenbeuving,H kippenhok
-94 Oosteralting,J
stalgebouw
-95 Boezen,J
woning
-96 Joling,D
broedlokaal
-97 Caspers,Gez.
Koestal
-98 Oldenbeuving,H varkensstal
-99 Hunze,P
woning
-100 Oosteralting,J landbouwschuur
-101 Eising,G
café

“
D2754
1926/23
“
D1787
1927/2
“
D1954
1927/4
“
D
1927/5
“
D1850
1927/9
verbouwing D2867
1927/12
nieuwbouw D2788
1927/15
verbouwing D2972
1927/16
“
D3090
1927/17
nieuwbouw D3129
1927/20
“
D2747
1927/39
“
D2664
1928/3
“
D2230/2186 1928/19
“
D3183
1928/21
“
D2992
1928/24
“
D2786
1928/25
verbouwing D
1928/26
nieuwbouw D2723
1929/2
“
D2298
1929/7
“
D3002
1929/11
herbouw
D2749
1929/16
verbouwing D
1929/22
“
D3021/3022 1929/38
“
D1467
1929/42
“
D1458
1929/43
nieuwbouw D
1930/2
“
D3086
1930/11
“
D3001
1930/19
verbouwing D 788
1930/23
verbouwing D2967
1930/28
“
D
1930/29
nieuwbouw D2747
1930/30
verbouwing D2531/2634 1930/32
nieuwbouw D2349
1930/44
“
D2302
1931/1
“
D 758
1931/6
“
D2348
1931/9
“
D2140
1931/10
verbouwing D3273
1931/17
nieuwbouw D3180
1931/23
D2523
1931/28
“
D
1931/30
“
D3190
1931/32
“
D 826
1931/41
verbouwing D
1931/47
nieuwbouw D
1932/10
verbouwing D
1932/13
nieuwbouw D3180
1932/19
verbouwing D2640
1932/31
nieuwbouw D 826
1932/34
verbouwing D2313
1932/41

-102 Dijks,H
-103 Rigterink,J
-104 N.V.Lantschap
Drenthe
-105 Kamps,H
599.26
-106 Warming, H
-107 Kamping,R
-108 Boer,H
-109 Boer,H
-110 Schiphouwer,H
-111 Renting, Hs
-112 Zwols,H
-113 Joling,D
-114 Geugies,J
-115 Kemkes,H
-116 Renting, S
599.27
-117 Casper,Gez.
-118 Brink,R
-119 Boezen,J
-120 Renting, R
599.18-31 -121 Manting,R
-122 Lantschap
Drenthe
-123 Ziengs,J
-124 Jansen,Wed.J
599.28 -125 Snijders, wed
G.J.
-126 Oldenbeuving,H
-127 Hekhuis,J
-128 Renting,J
-129 Staatsdomeinen
-130 Eisen,J
-131 Duinkerken,L
-132 Dorsver.Sleen
en omstreken
-133 Caspers, gez
-134 Caspers,Gez
599.29 -135 Jonkers,J`
-136 Nijenbanning,J
-137 Oost, A.M
-138 Oldenbeuving,A
-139 Wilting,A
-140 Naber,A
599.29
-141 Boeken,H
-142 Oldengarm,H
-142a Hazelaar,H
-143 Kamping,R
599.30
-144 Dijks,H
-145 Breukelman,F
-146 Kiers,R
-147 Renting,H

varkensstal
stookhok
landbouwschuur

“
nieuwbouw
“

D
E2807
E2558

1932/46
1933/25
1933/26

woning
boerderij
machineloods
varkensstal
boerderij
“
“
woning
landbouwschuur
consumptietent
kippenhok
stookhok
Stal
stookhok
schuur
koestal
kapschuurtje
landbouwschuur

“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
nieuwbouw
“

D1103
D2134
D2714
D3084
D3084
D2984
D1650
D3087
D
D
D2748
D3011
D2748
D1467
D3316
D3185
D2855
E2558

1933/39
1933/40
1933/46
1933/53
1933/54
1934/4
1934/5
1934/11
1934/24
1935/5
1935/18
1935/20
1935/25
1935/28
1935/34
1936/15
1936/24
1936/25

D2972
D1105
D 758

1936/29
1936/31
1936/46

stookplaats
kapschuur
stookhok

“
“
“

smederij
stookhok
kapschuur
boerderij
schuur
tijd.werkplaats
bergplaats

“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“

D3180
D
D3011
E2558
D2010
D3274
D3216

1937/9
1937/12
1937/17
1937/53
1937/58
1937/59
1937/61

voorhuis boerderij
hooikap
woning
stookhok ca
kapschuur
“
schuurtje
zakenpand
boerderij
stookhok ca
kapschuur
stookhok ca
kapschuur
woning
kapschuur
“

“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“

D2748
D3166
E3140
D2302
C2618/2619
D2717
D3001/2896
D3086
D2832
D2286
D3193
D
D
D3084
D3196
D2102/2103/

1937/62
1937/63
1938/2
1938/6
1938/7
1938/14
1938/25
1938/35
1938/56
1939/5
1939/20
1939/47
1939/64
1939/66
1940/11
1941/11

-148 Steegen,H
gierkelder
-149 Boer,G.J
landbouwschuur
-150 Renting,Wed.R varkensstal
-151 Habing,A
“
-152 Oldenbeuving,A woning
599.31
-153 Renting,A
wagenschuurtje
-154 Hazelaar,H
woning
-155 Niers,H
“
-156 Zwols,J.A
“
-157 Wederopbouw noodstal
599.18-31 -158 Wederopbouw noodstal

“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
verbouwing
“
herbouw
nieuwbouw
nieuwbouw

2104
D3129
D3181
D
D
D3128/227
D2788
D3193
D
D2723
D3131
D1650/1651

1941/18
1941/19
1942/6
1942/8
1942/12
1943/9
1943/12
1943/15
1944/2
1944/4
1944/9

14 omslagen
N.B. Zie eveneens inv.nr. 265
599.32-37 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern ‘t Haantje 1916-1945
(-1.778.511)
599.32

599.33

599.34

- 1 Evenhuis,J
- 2 Evenhuis,J
- 3 Woldering,F
- 4 Jeuring,J
- 5 Weggemans,W
- 6 Moes,K
- 7 Stegen,R
- 8 Stegen,R
- 9 Wichers, H
- 10 Hoogendonk,W
- 11 Darwinkel,E
- 12 Engbers,H
- 13 Gerrits,G
- 14 Engbers,wed.B
- 15 Christ,A
- 16 Wolf,J
- 17 Renting,H

boerderij
stookhok c.a
schuur
woning
boerderij
“
woning
schaapstal
woning
“
arbeiderswoning
“
woning
schuur
woning
arbeiderswoning
evangelisatieLokaal
- 18 Stegen,R
woning
- 19 Kuipers,J
“
- 20 Kuipers,B
arbeiderswoning
- 21 Engbers,H
schuurtje
- 22 Dr.V enM Kan. Landbouwschuur
Mij
- 23 Stevens,G
schuurtje
- 24 Schievink,G
arbeiderswoning
- 25 Jeurink,W
woning
- 26 Winters,G
“
- 27 Winters,G
schuur
- 28 Akkerman, K
arbeiderswoning
- 29 Moes,D
“
- 30 Moes,D
bergschuurtje

nieuwbouw
“
herbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
herbouw
nieuwbouw
“

B1394/2484
B1394/2484
B1758
B1798
B2526
B
B2352
B2352
B1770
B1730/1731
A332
B
B1055/1056
B
B1422
B1057
B1076

1916/21
1916/26
1918/3
1918/7
1919/2
1919/8
1919/17
1920/4
1920/5
1920/15
1920/36
1920/37
1922/29
1924/48
1924/53
1926/5
1926/7

verbouwing
“
nieuwbouw
“
“

B
B1733
B
A334
A468

1926/29
1926/30
1927/31
1927/54
1928/20

verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
herbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“

B
B
B
B2439
B1071
B
B1076
B1076

1928/31
1929/19
1929/23
1929/30
1929/32
1930/46
1931/15
1937/37

599.32

599.35

599.36

599.36
599.37

- 31 Hidding,A
- 32 Jonkers,J
- 33 Kuipers,J
- 34 Lanning,H
- 35 Jonker,J
- 36 Jonker,J
- 37 Hazelaar,H
- 38 Ubels,J
- 39 Jonker,J
- 40 Stegen,R
- 41 Hazelaar,H
- 42 Lanning,H.R
- 43 Jonkers,J
- 44 Winters,G
- 45 Gerrits,G
- 46 Frijlingk,A
- 47 Jonker,J
- 48 Kamps,J
- 49 Winters,G
- 50 Woldering,F

zakenpand
arbeiderswoning
woning
schuur
woning
dubb.arb.woning
klompenm.werkpl.
arbeiderswoning
schuurtje
kapschuur
woning
boerderijtje
kapschuur
varkenshallen
woning
arbeiderswoning
woning
arbeiderswoning
woning
arbeiderswoning

“
“
herbouw
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
herbouw
verbouwing

- 51 Bokma,J
- 52 Engbers,H
- 53 Bokma,J
- 54 Bokma,J
- 55 Hegen,H
- 56 Heling,J
- 57 Halbersma,A
- 58 Woldhek,A
- 59 Kuiper,R
- 60 Egberts,H

boerderij
“
varkensstal
kapschuur
boerderijtje
schuur
woning
boerderij
schuurtje
woning

nieuwbouw
“
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
verbouwing

B
B
B1733
B1057
B
A2345
A1344
A2344
A2345
B 169
A1344
A1057
A2510
B2841
B 147
A 330
A2487
A 900
B
B1738/2222/
2223
B2485
A 334
B2485
B1083
A2839
B1057
B3211
B2576
A
B2324

1932/8
1932/17
1932/18
1934/19
1934/14
1935/2
1935/3
1935/12
1935/21
1936/7
1937/11
1937/23
1937/25
1937/36
1937/39
1937/65
1938/40
1938/45
1938/49
1938/50
1938/61
1938/64
1939/59
1939/60
1940/1
1941/17
1943/4
1943/13
1945/2
1945/5

6 omslagen
N.B. Zie eveneens inv.nr. 266
599.38-45 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Holsloot en Holslootsbrug
599.38
- 1 Kooiker,Gez.
Woning
verbouwing D2620
1916/12
- 2 Kiep,J
“
“
F 308
1916/17
- 3 Kooiker,Gez
“
“
D1890
1917/6
- 4 Eising,E
schuur
nieuwbouw F 325
1917/20
- 5 Dobben,A
boerderij
“
D2819
1915/25
- 6 Zanden,H van woonhuis
“
F 332/335
1921/6
- 7 Pickartz,G.A.van zakenpand
verbouwing F
1921/9
- 8 Rolleman,R
woning
“
F 277
1921/14
- 9 Pickartz,L van zakenpand
“
F 670
1921/16
- 10 Voors,G
boerderij
nieuwbouw E 708
1922/20
599.38-45 - 11 Pickartz,L v
zakenpand
verbouwing F 670
1922/43
- 12 Rozema,H
boerderij
nieuwbouw F
1923/2
- 13 Olthof,A
arbeiderswoning
“
F
1923/17
- 14 Kuipers,H
schuur
“
F
1923/22
- 15 Reinhold,J
woning
“
G 584
1923/28

(-1.778.51

599.39

599.40

599.41
599.41

- 16 Bloeming,F
- 17 Graaf,A de
- 18 Kamps,H
- 19 Gerding, E
- 20 Nijmeijer,L
- 21 Eising,E
- 22 Lufting,B
- 23 Kruinink,L
- 24 Kok,J
- 25 Kuipers,H
- 26 Lufting, B
- 27 Boezen, F
- 28 Gerding,E
- 29 Nienhuis,J
- 30 Pickartz,GA van
- 31 Dobben,A
- 32 Eising,E
- 33 Best.Jongbloed
Vaart
- 34 Dobben,L
- 35 Epping,H
- 36 Kieft,J
- 37 Rozema,H
- 38 Leeuw,K de

- 39 Keen,J
- 40 Olthof,A
- 41 Heeling,J
- 42 Dobben,L
- 43 Kooiker,Gez
- 44 Pickartz,J.H v
- 45 Pickartz,H.H.v
- 46 Vleems,H
- 47 Wijhe Wed.G.v
- 48 Vleems,H
599.42
- 49 Beesteheerde,J
- 50 Koopman,H
599.38-45 - 51 Pickatz,J.H. v
- 52 Dobben,A
- 53 Visser,J
- 54 Klaassen,J
- 55 Keen,J
- 56 Eising,A
- 57 Heeling,J
- 58 Uncken,H
- 59 Wijke,G.J.v
599.43
- 60 Anninga,G
- 61 Pickartz,J.H. v
- 62 Haandrikman,G
- 63 Keen, J
- 64 Zandbergen,S

arbeiderswoning
“
“
woning
arbeiderswoning
boerderij
“
bergschuurtje
arbeiderswoning
woning
landbouwschuur
boerderij
schuurtje
woning
schuur
woning
“
2 burgerwoningen

“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw

D2689
F338/339
C 301
D2807
G 674/676
F 329/330
F 872
F 277
G 588
G 739
F 670
E1195/1197
D2807
G 663
F 348
F…
F325/326
G 655

1923/35
1924/14
1924/15
1924/27
1924/37
1924/38
1925/1
1925/20
1926/4
1926/13
1926/22
1926/39
1927/27
1927/32
1927/33
1927/49
1927/52
1928/12

woning
“
stookhok
veestal
boerderij

“
verbouwing
nieuwbouw
“
“

1928/34
1928/40
1929/27
1930/6
1930/14

woning
arbeiderswoning
varkensstal
schuurtje
varkenstal
werkplaats
schuurtje
boerderij
woning
stal ca
woning
schuurtje
woning
wagenloods
woning
schuurtje
schuur
landbouwschuur
schuur
woning
“
arbeiderswoning
molen
zakenpand
schuur
“

verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
herbouw
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“

G1700/329
G 422
G
G
G 412/413/
315/167
G
G 368
D1822
D
D1889
D
D
F 525
D
F 525
D
D
F 338
D2998
D3213/G/765
G 771
G
F 325/326
F 868/337
G 374
F 29
G 399
F 338
F 678
G 645
G

1930/25
1930/33
1930/34
1930/47
1931/31
1932/9
1932/11
1932/25
1932/33
1932/28
1932/45
1933/15
1933/42
1933/56
1934/1
1934/13
1934/26
1934/43
1935/4
1935/10
1935/13
1935/27
1936/3
1936/8
1936/11
1936/20

599.44

599.45

- 65 Haandrikman,G
- 66 Beesteheerde,J
- 67 Bloeming,F
- 68 Anninga,G.A
- 69 Rozema,H
- 70 Koopman,H
- 71 Klaassens,J
- 72 Kuipers,J
- 73 Ruineman,L
- 74 Pickartz,LH v
- 75 ruineman, L
- 76 Zandbergen, Z
- 77 Uneken,H
- 78 Pickartz,JH v
- 79 Vleems,A

kapschuurtje
“
“
landbouwschuur
schuur
kapschuur
varkenshokken
stookhok
boerderij
open loods
kapschuur
stookhok
schuurtje
brei-inrichting
schuurtje
8 omslagen
N.B. Zie eveneens inv.nr. 269

“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
herbouw
nieuwbouw
herbouw
nieuwbouw
“
verbouwing
herbouw

G 331
G
G
G 399
G 286
G
G 771
G 637
F588/348
F 871
F 588/348
G 777
374/378
F 338
F 525

1936/37
1936/48
1936/51
1936/64
1937/35
1938/19
1938/47
1939/1
1939/17
1940/5
1940/7
1940/9
1941/5
1942/3
1942/5

599.46-47 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkernen den Hool en de Haar
(-1.778.511)
599.46
- 1 Wolbers,A
boerderij
nieuwbouw F 358
1922/7
- 2 Bruining,H
“
“
F 190
1925/66
- 3 Honning, H
stookhok
“
F 438
1927/13
- 4 Hool,J ten
landbouwschuur
“
F 100/142
1927/21
- 5 Vleems,H
stal
“
F 525
1927/25
- 6 Honning,Gebrs. boerderij
“
F 86
1930/3
- 7 Wolbers,A
“
“
F 358
1930/26
599.46-47 - 8 Honning,G
schuur
nieuwbouw F 86
1931/21
- 9 Ruineman,J
kapschuur
“
F 880
1937/32
599.47
- 10 Scholte,H
kippenhok
nieuwbouw F 735
1938/5
- 11 Hool,T ten
boerderij
“
F99/100/142 1938/18
- 12 Uneken,J
melkwagenloods
“
F 363
1938/36
- 13 Hoolt,G ten
varkenshok
“
F99/100
1938/41
- 14 Haar, J ter
schuurtje
“
F370/371
1939/49
- 15 Finke, B.J.
boerderij
“
E1185/1186 1938/65
- 16 Veenen, H v
schuur
“
F 469
1939/51
- 17 Honning, Wed. boerderij
verbouwing F 438
1944/8
2 omslagen
N.B zie eveneens inv.nrs. 267,268,270
599.48-50 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Kibbelveen 1927-1944
(-1.778.511)
599.48
- 1 Lantschap Drenthe boerderij
nieuwbouw A 82
1927/1
- 2
“
“
“
A
1927/23
- 3
“
“
“
A2098
1927/37
- 4
“
kapschuur. ca
“
A
1929/20
- 5
“
stalgebouwtje
“
A
1929/26
- 6
“
2 boerderijen
“
A
1930/21
- 7
“
boerderij
“
A
1931/5
599.49
- 8
“
“
“
A
1932/7
- 9
“
“
“
A
1932/29

1922-1944

599.50

599.51

- 10
“
“(nr.12)
- 11
“
“(nr.11)
- 12
“
“
- 13 Rossing,H
boerderij
- 14 Staatsdomeinen veldschuur
- 15 “
2 veldschuren
- 16 “
boerderij
3 omslagen

“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
herbouw

A
A
A2471
A2471
A2741
A
A2756

1934/2
1934/3
1935/14
1935/17
1938/34
1939/15
1944/14

Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Schimmelarij 1916-1939
(-1.778.511)
- 1 Zandvoort,J
arbeiderswoning
nieuwbouw E 794
1916/15
- 2 Hool,J.A ten
“
“
E 819
1929/14
- 3 Uneken, B
boerderij
“
E 973
1934/6
- 4 Uneken, B
stookhok
“
E2719
1935/7
- 5 Rabben,G
kippenhok
“”
E
1935/11
- 6 Hool,G ten
schuur
“
E 816
1939/14
- 7 Westra,G
woonhuis
“
E 823
1939/18
1 omslag

599.52-76 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Schoonoord 1916-1945
(-1.778.511)
599.52
- 1 Groot,H de
smederij
nieuwbouw A1861
1916/2
- 6 Kempers,J
arbeideerswoning
“
A 265
1916/7
- 3 Hilvers,R
“
verbouwing A1768
1916/10
- 4 Leeks,J v.d
stookhok ca
nieuwbouw A2089
1916/13
- 5 Polak,gebrs.
woning
verbouwing A2043
1916/16
- 3 Kootstra,H
arbeiderswoning
nieuwbouw A 249
1916/8
- 7 Sluis c.s
zaadopslagplaats
“
A1549
1917/2
- 8 Hummel,P
zakenpand
“
A 694
1917/3a
- 9 Stadman,R
woning
“
A 356
1917/8
- 10 Geref.gemeente pastorie
verbouwing A2095
1917/12
- 11 Algera,S
arbeiderswoning
nieuwbouw A 221
1917/18
- 12 Bouwer,R
woning
“
A1666
1917/21
599.53
- 13 Haak,W
zakenpand
verbouwing A 734
1918/6
599.53
- 14 Elling,H
arbeiderswoning
nieuwbouw A1483
1918/13
- 15 Lange,J de
paardenstal
herbouw
A1711
1919/3
- 16 Warriing,A
arbeiderswoning
nieuwbouw A1319
1919/6
- 17 Olijve, wed
“
“
A1871
1919/9
- 18 Lange,J de
woning
verbouwing A 731
1919/12
- 19 Ver.Ger.Sch
school en ondernieuwbouw A2095
1919/15
ond.
wijzerswoning
- 20 Hoogeveen, P bergschuur
“
A1911
1919/16
- 21 Dam,J
woning
“
A1381
1919/19
599.54
- 22 Kalsbeek,J
“
“
A1285
1920/1
- 23 Graaf,D de
arbeiderswoning
“
A2261
1920/2
- 24 N.H. Gem
pastorie
verbouwing A 951
1920/3
- 25 Muskee,A
arbeiderswoning
nieuwbouw A1561
1920/6
- 26 Pasveer,A
“
“
A2061
1920/7
- 27 Lange, H de
woonhuis
“
A2015
1920/9
- 28 Huyzing,C
arbeiderswoning
“
A1154
1920/10

- 29 Jelies,H
- 30 Rozema,H
- 31 Pruis,H
- 32 Westerhof
- 33 Wolters,H
- 34 Vos,A
- 35 Hooiveld
- 36 Krikke
- 37 Borghardt,J.S
- 3 Boer,J
- 39 Bos,H
599.52-76 - 40 Groothuis ,A
599.55
- 41 Zoer, A
- 42 Muskee,A
- 43 Sluis,A vd
- 44 Groot,H de
- 45 Rozema,J
- 46 Boelens,A
- 47 Bouwer,R
599.56
- 48 Wiegers,L
- 49 Hekkema,J
- 50 Krikke,L
- 51 Wolde,P ten
- 52 Jong, K de

599.57

599.57

599.58

- 53 Lange,R de
- 54 Huisman, D
- 55 Vos,R
- 56 Chr.Nat.Chr.
School
- 57 Hummel,P
- 58 Jong,A de
- 59 Hilvers, H
- 60 Rozema,H
- 61 Warring,J
- 62 Lange,R de
- 63 Roffel, F
- 64 Wolde,W ten
- 65 Warrink,G
- 66 Snipper,W
- 66 Hark,H
- 68 Feijen,P.F
- 69 Groot,H de
- 70 Wit,G.W. de
- 71 Scheidema, L
- 72 Leek,J v.d
- 73 Thijs,H
- 74 Krommedijk,H
- 75 Nijenhuis,H
- 76 Scheper,K
- 77 Hegen,H

boerderij
arbeiderswoning
“
“
woning
“
“
arbeiderswoning
zakenpand
woning
arbeiderswoning
woning
“
arbeiderswoning
dubb.woonhuis
zakenpand
woonhuis
arbeiderswoning
woning
arbeiderswoning
zakenpand
“
dubb.woning
arbeiderswoning

“
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
“
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
“
nieuwbouw

1920/13
1920/14
1920/16
1920/18
1920/20
1920/21
1920/23
1920/24
1920/27
1920/28
1920/29
1921/3
1921/13
1921/17
1921/25
1921/26
1921/27
1921/33
1921/40
1922/1
1922/10
1922/17
1922/23
1922/24

verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing

A1375
A 333
A1778
A 812
A1451
A1049
A1942
A1588
A1245/1788
A2169
A 582
A2280
A
A2222
A2211
A1861
A2232
A1917
A
A 222
A2098
A1779
A2272
A1255/1264
1265/1449
A1768
A2273
A2316/2317
A2297

woning
“
arbeiderswoning
l.o.school
schuur
woning
“
schuurtje
zakenpand
woning
“
werk-en bergplaats
woning
arbeiderswoning
landbouwschuur
woning
loods
zakenpand
woning
“
zakenpand
woning
kunstmestschuur
schuur
zakenpand

nieuwbouw
herbouw
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
herbouw
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
herbouw
nieuwbouw
“
herbouw
nieuwbouw
“

A2245
A1775
A2097
A 355
A2275
A2232
A1902
A2272
A
A2195
A1447
A1768
A1861
A2309
A
A
A
A2387
A2044
A2037
A

1922/39
1922/40
1922/42
1922/45
1923/4
1923/7
1923/16
1923/19
1923/20
1923/25
1923/26
1923/34
1924/2
1924/7
1924/9
1924/10
1924/17
1924/18
1924/20
1924/23
1924/28

1922/25
1922/32
1922/34
1922/36

- 78 Heide,W v.d
woning
- 79 Holm,G c.s
arbeiderswoning
599.52-76 - 80 Sluis,A v.d
veestal
- 81 Wit,G.W de
schuurtje
- 82 Arends,H
arbeiderswoning
- 83 Bos,D
woning
- 84 Eillers,E
schuur met stallen
- 85 Alting,J
woning
- 86 Bouwers,J
schuur
599.59
- 87 Kuipers,L
zakenpand
- 88 Haan,J de
woning
- 89 Wolde,W ten
werkplaats
- 90 Luytjes,K
zakenpand
- 91 Lange,R de
café
- 92 Lange,J de
landbouwschuur
- 93 Hooiveld,H
woning
- 94 trip,W
café
- 95 Nijenhuis,fam boerderij
- 96 Wijchers,L
schuur
- 97 Lamberts,H
“
- 98 Jelies,H
stookhok ca
- 99 Homberg,J
rijwielherstelplaats
-100 Lange,J de
bakkerij
-101 Hummel, P
zakenpand
-102 Jong, h de
schuurtje
-103 Smit-v.Pees J houtloods
-104 Jonge,J de
landbouwschuur
-105 Hollander,P
werkplaats
599.60
-106 Strijker,R
arbeiderswoning
-107 Hooiveld,H
schuurtje
-108 Warring,G
woning
-109 Heide,W vd
schuurtje
-110 Singer,C
woning
-111 Hagekamp,M woonhuis
-112 Jong,H de
woning
-113 Schepers,K
“
-114 Groene Kruis bergloodsje
-115 Zwiers,Hk
arbeiderswoning
-116 Lantschap
boerderij
Drenthe
-117 Chr.Nat.onderwijs leslokaal
599.60
-118 Tellinger,W v stookhok
599.61
-119 Hagekamp,M turfschuurtje
599.52-76 -120 Schuiling,H
zakenpand
-121 Schuiling,H
schuurtje
-122 Hollander,P
woning
-123 Nijenhuis,fam boerderij
-124 Hummpel,P
bergplaats
-125 comm.school- stookplaats
Voeding
-126 Kempers,J
arbeiderswoning

verbouwing
nieuwbouw
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
herbouw
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
herbouw
nieuwbouw
verbouwing
herbouw
verbouwing
herbouw
nieuwbouw
“
“
verbouwing
“
“
herbouw
nieuwbouw
“
“
“
herbouw
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
herbouw
“
nieuwbouw
“
“

A1598
A 355
A1681
A2309
A1064
A2024
A`
A
A2004
A1387
A 744
A2272
A2417
A1829
A 881
A1779
A1781
A2044
A2414
A1899
A1376
A2409
A2354
A2245
A2279
A1909
A2323
A1913
A1708/1709
A1779
A
A1598
A
A 178
A1947
A2037
A1785
A1944
A 66

1924/29
1924/31
1924/32
1924/33
1923/42
1924/25
1924/47
1924/49
1924/52
1925/5
1925/6
1925/7
1925/8
1925/26
1925/27
1925/31
1925/33
1925/35
1925/36
1925/37
1925/40
1925/42
1925/46
1925/48
1925/49
1925/50
1925/52
1925/56
1926/3
1926/8
1926/10
1926/28
1927/3
1927/10
1927/28
1927/29
1927/30
1927/36
1927/41

“
nieuwbouw
“
“
“
herbouw
“
nieuwbouw
“

A2297
A2343
A 178
A 738
A 738
A1913
A
A2245
A

1927/42
1927/43
1928/6
1928/9
1929/11
1928/23
1928/28
1928/30
1928/36

A 681/682

1929/9

“

-127 Knol,Hk
-128 NH Gem

599.63

-129 Graaf,L de
-130 Chr.Nat.
Onderwijs
-131 Hamberg,J
-132 Jongejeugd,J
-133 Peer,H v
-134 Wolters,P.F
-135 Stadman,R
-136 Gerbers,A
-137 Huizing,C
-138 Hegen,H
-139 Stadman,R
-140 N.V. Dr. V en
M Kan.Mij
-141 Jelies,H

schuurtje
jeugdgebouw en
Woning
woning
l.oschool
smederij
woning
schuurtje
woning
autobergplaats
varkensstal
stookhok
woning
“
brugwachtershuisje
schuur

-142 Jager, K
bergschuur
-143 Moes, K
woning
-144 Lange, P de
schuurtje
-145 Jonge, K de
zakenpand
-146 Lammerts, A
hulppostkantoor
-147 Lantschap
woning
Drenthe
-148 Broederver.gebouw
gemeente
599.64
-149 Voors,A
zakenpand
-150 Voors, A
hooischuurtje
-151 Hummel, P
zakenpand
-152 Heide,W v.d
woning
-153 Nijenhuis, fam. “
-154 Lange, K de
arbeiderswoning
-155 Smit, P
“
-156 Zwiers,Hk
“
-157 Schuiling, H
“
599.52-76 -158 Bouwenstookhok
De Vries, J
599.65
-159 Groot,H de
bergplaats
-160 Zinger,Wed
schuurtje
-161 Lambers,H
stookhok
-162 deVries-de Vries woning
599.65
-163 Vos,P
zakenpand
-164 Stadman,J
woning en garage
-164a Lange,J de
zakenpand
-165 Haak,W
dubb.woning
-166 Tinge,J
arbeiderswoning
-167 staatsbosbeheer landbouwschuur
-168 Nijenhuis, fam autobergplaats

683
A1943
A 950/1843

1929/13
1929/21

herbouw
verbouwing

A2410
A

1929/25
1929/33

nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“

A
A
A2314
A2314
A
A
A
A
A 356
A 848

1930/1
1930/7
1930/8
1930/10
1930/36
1930/40
1930/41
1930/42
1931/3
1931/14
1931/18

“
“
“
verbouwing
“
“

A1375/1376
1755
A
A
A2386
A
A
A`

1931/20
1931/22
1931/27
1931/29
1931/35
1931/38

nieuwbouw

A1945

1931/48

“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
nieuwbouw

A 79
A 79
A1599
A
A
A2413
A
A1333
A2413
A

1932/6
1932/15
1932/21
1932/23
1932/24
1932/28
1932/32
1932/35
1932/39
1932/40

“
herbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“

A
A
A
A
A2246
A
A
A2298
A2354
A 496
A2058

1933/2
1933/3
1933/4
1933/9
1933/10
1933/14
1933/20
1933/27
1933/28
1933/34
1933/35

“
“

“

599.66

-169 Scheper,K
-169a Loman,J
-170 Bos,H
-171 Bouwer,J
-172 Dam, E
-173 Feijen,R
-174 Eillert,E
-175 Lange,G.H. de
-176 Klinkhamer,H
-177 Tellingen,H v
-178 Kuipers,L

woning
schuurtje
zakenpand
woning
zakenpand
woning
zakenpand
woning
schuurtje
arbeiderswoning
zakenpand

-179 Eiling,A
arbeiderswoning
-180 Rijksgebouwen “
Dienst
599.67
-181 Henis,A
autobergplaats
-182 Hoving,G
zakenpand
-183 Hollander,J
schuurtje
-184 Dijk, H v
kunstmestloods
-185 Drijfhold, J
woning
-186 Kootstra,W
“
-187 Hagekamp, M
“
-188 Henis,M
arbeiderswoning
-189 Wiersema,W
zakenpand
-190 Pesman,G
schuurtje
599.68
-191 Jelies,Hn
landbouwschuur
-192 Oldenbeuving,H zakenpand
-193 Herder,A
woning
599.52-76 -194 Lange,J de
2 arb.woningen
-195 Eillert,E
kapschuur
-196 Linde,K
arbeiderswoning
-197 Pesman,G
zakenpand
-198 Ossel,J
schuurtje
-199 Wiertsema,J
woning
599.69
-200 Schepers,K
kapschuur
-201 Jelies, H
woonhuis
-202 Wintsen, JH
schuurtje
-203 Nijenhuis,H
korenkap
-204 Vries,W de
schuurtje
-205 Rempe,L.H
arbeiderswoning
-206 Vries de Vries bergschuurtje
J, de
-207 Heckscher, J.S zakenpand
-208 Gerbers,A
kapschuur
-209 Vries de,Vries dubb.woning
J.de
-210 Smit,P
schuurtje
599.69
-211 Hamberg,J
woning
599.70
-212 Lange, J de
4arb.woningen
-213 Knol,H
woonhuis
-214 Vries de,Vries
“

verbouwing
herbouw
nieuwbouw
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“

A2037
A1717
A
A
A 708
A
A
A2226
A
A1605
A1313/768/
1518
A
A2105

1933/43
1933/45
1933/50
1933/51
1933/55
1933//59
1933/62
1934/16
1934/22
1934/27
1934/37

“
“
“
verbouwing
herbouw
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
verbouwen
nieuwbouw
“
“
“
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
herbouw
nieuwbouw
“
“
“

A
A1849
A1879
A2307
A1920
A3410
A1850
A1729
A2320
A1875
A
A2281
A1936
A2481
A
A1442
A1681
A
D 235
A2037
D 146
A
A2044
D 104a
A2530
D16/17

1935/1
1935/9
1935/22
1935/26
1935/35
1936/1
1936/4
1936/5
1936/6
1936/13
1936/18
1936/33
1936/34
1936/45
1936/60
1937/5
1937/6
1937/7
1937/8
1937/18
1937/20
1937/21
1937/24
1937/34
1937/37
1937/38

verbouwing
nieuwbouw
“

A7
A2018
A2262

1937/43
1937/45
1937/47

“
verbouwing
nieuwbouw
“
“

A2411
A
A2410
A1948
A 828

1937/52
1937/52
1938/1
1938/3
1938/8

“
“

1934/41
1934/42

J de
-215 Vries de,Vries
J,de
-216 Wiegen,L
-217 Hummel,H
-218 Henis,A
-219 Lange,J de
-220 Jager,K
599.71
-221 Kuiper,Jr
-222 Sluis,A v.d
-223 Gebbers,A
-224 Bestuur jeugd
Gebouw
-225 Herder,A
-226 Veenhuizen,R
-227 Peer,H v
599.72
-228 Bos,H.J
-229 Boer,A
-230 Chr.nat.school
599.52-76 -231 Hof,G
-232 Jong,B de
-233 Wiertsma,J.H
-234 Jong,A de
-235 Knol,K
-236 Sluis,A v.d
599.73
-237 Warring,A
-238 Kootstra,J
-239 Kootstra,W
-240 Uneken,H
-241 Trip,W
-242 Tellingen,W v
-243 Ëllertsveld”

599.74

599.75

599.75

“
kippenhok
zakenpand
woning
“
zakenpand
“
boerderij
kapschuur
jeugdgebouw

varkensstal
woonhuis
“
“
“
“
woonhuis
“
schuur
schuurtje
“
landbouwschuur
woning
“
schuurtje
woning
café
varkensstal
ouden van dagenTehuis
-244 Lammets,W
woning
-245 Nijenhuis,H
korenkap
-246 Spreen,J
woning
-247 Hagekamp,M
“
-248 Dontje,J
arbeiderswoning
-249 Rijksgebouwen tel.gebouwtje
Dienst
-249a Wrigers,L
arbeiderswoning
-249b Knol,K
“
-250 Schepers,K
kapschuur
-251 Gebben,J
arbeiderswoning
-252 Poeterbew.pl
aard.bew.pl.
-253 Houtvesterij
brandtoren
Emmen
-254 Schepers,K
stookhok
-255 Wilms,H
kapschuur
-256 Spreen,J
schuurtje
-257 Bouws,J
arbeiderswoning

verbouwing A

1938/11

herbouw
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
“
“
nieuwbouw
verbouwing
“

A
A
A2346
A
A
A
A2271
A
A

1938/12
1938/17
1938/24
1938/28
1938/31
1938/38
1938/39
1938/42
1938/43

nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing

A2576
A2284
A2383
A2544
A2104
A2296
A2342
A2281
A2480
A
A 57
A2271
A1319
A 355
A2531
A1647
A1781
A2373
A

1938/46
1938/52
1938/53
1938//57
1938/60
1938/63
1939/4
1939/6
1939/8
1939/10
1939/24
1939/25
1939/27
1939/40
1939/41
1939/43
1939/53
1939/56
1939/61

“
“
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw

A2385
A2044
A2347
A1850
A
A2847

1940/6
1940/12
1940/19
1940/21
1940/23
1941/2

verbouwing
“
“
herbouw
nieuwbouw
“

A2515
A
A2037
A2256
A2284
A2523

1941/8
1941/15
1941/16
1941/27
1941/31
1942/1

“
“
“
nieuwbouw

A
A
A2347
A2189

1942/7
1942/9
1942/10
1942/14

599.76

-258 Eolert,E
-259 Klaassen,G
-260 Bouwknecht,H
-261 Weggen,G
-262 Jelies,H
-263 Wolde,W ten
-264 Joling,B
-265 Scheper,K
-266 Trip,wed.H

café
landbouwschuur
schuurtje
kippenhok
noodwoning
woning
boerderij
kapschuur
noodwoning
25 omslagen
N.B. zie eveneens inv.nr. 272

verbouwing
nieuwbouw
herbouw
nieuwbouw
verb.schuur
verbouwing
“
nieuwbouw
verb.schuur

A1939
A2307
A3067
A2154
A2434
A2388
A1264
A 211
A1781

1942/17
1943/3
1943/19
1944/1
1944/3
1944/6
1944/11
1945/1
1945/3

599.77-91 Bouwverguningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Noord-Sleen 1916-1945
(-1.778.511)
599.77
- 1 Warringa,H
woning
nieuwbouw B2501
1916/5
- 2 Oosting,F
“
verbouwing B2166
1916/19
- 3 Bouwes,R
arbeiderswoning
nieuwbouw A2162
1916/24
- 4 Leensing,J
boerderij
“
B2491
1917/1
- 5 Kamping,Gebrs. landbouwschuur
“
B
1917/4
- 6 Jeurink,J
boerderij
“
B1051
1917/11
- 7 Habing,J
“
verbouwing B1897
1917/14
- 8 Weuring,W
“
nieuwbouw B1347/1348 1918/1
- 9 Komduur,G
“
verbouwing C2807/2808 1918/2
- 10 Ziengs,J
“
“
B2367
1918/10
- 11 Ziengs,J
stookhok c.a
nieuwbouw B2367
1918/11
599.78
- 12 Bouman,
woning
verbouwing B2432
1919/20
- 13 Roeles,G
boerderij
herbouw
B2083
1920/12
- 14 Elving,L
woning
verbouwing B2148
1920/26
- 15 Snijders,H
boerderij
nieuwbouw B2015
1922/5
- 16 Schuttrups,J
“
“
B2528/2568 1922/6
- 17 Hazelaar,G
landbouwschuur
“
B2318
1922/12
- 18 Nijboer,R
boerderij
“
B2014
1922/18
- 19 Weggemans,H schuur
“
B
1922/19
- 20 Hidding,E
boerderij
“
B2436
1922/21
- 21 Lunsing,J
schuurtje
“
B2039
1922/28
- 22 Gebben,F
stookhok
“
B2420
1922/49
- 23 Brouwer,H
woning
verbouwing A 770
1922/53
599.79
- 24 Snijders,H
schuur
nieuwbouw B2015
1923/9
- 25 Warriniga,H
schuurtje
“
B2503
1923/24
- 26 Deen,L
woning
“
B2088
1923/29
- 27 Evenhuis,W
woning en schuur
“
B2056
1923/30
- 28 Lunsing,J
stookhok
“
B2491
1924/14
- 29 Snijders,H
schuur
“
B2015
1924/24
- 30 Nijboer, R
stookhok c.a
“
B
1924/26
- 31 Horst,h v.d
woning
“
B1980
1924/36
- 32 Naber,H
schuur
“
B1888
1925/11
- 33 Langius,A
boerderij
“
B2389
1925/21
- 34 Weggemans,W
“
verbouwing B2131
1925/23
- 35 Hazelaar,H
“
“
B2280
1925/29
- 36 Languis,A
stookhok
nieuwbouw B
1925/44
- 37 Weggemans,G landbouwschuur
“
B2012
1925/53

599.80
599.80

- 38 Weuring,H

boerderij

- 39 Weuring,J
schuur
- 40 Weuring,H.S
varkensstal c.a
599.77-91 - 41 Keen,E
schuur
- 42 Hidding,A
“
- 43 Eising,J
“
-44 Habing,B
arbeiderswoning
- 45 Kamps,W
“
- 46 Weggemans,G boerderij
- 47 Langius,A
schuur
- 48 Borgers,A
woning
- 49 Borgers,wed.D stookhok
599.81
- 50 Kamps,J
boerderij
- 51 Wever,H
“
- 52 Hazelaar,H
“
- 53 Strootker,G
woning
- 54 Lunsing,J
varkensstal c.a
- 55 Berends,R
woonhuis
- 56 Brouwer,H
“
- 57 Weggemans,H schuur
- 58 Kamps,Wed.J
“
- 59 Lanning,R
woning
599.82
- 60 Horst,B v.d
werkplaats
- 61 Hazalaar,G
varkensstal c.a
- 62 Hadders
woning
- 63 Evenhuis,J
landbouwschuur
- 64 Heerspink,wed.H bergschuurtje
- 65 Hidding,E
“
- 66 Ziengs,J
schuur
- 67 Horst,Wed. v.d. woning
- 68 Schultz,M
varkensstal c.a
- 68a Hilbrands, Wed.schuurtje
- 69 Wever,H
“
- 70 Hidding,A
zakenpand
- 71 Horst,H v.d
schuurtje
- 72 Hidding,A
schuur
599.83
- 73 Dekker,K
boerderij
- 74 Dekker,K
schuurtje
- 75 Heerspink,H
woning
- 76 Habing,G
boerderij
- 77 Wever,H
“
- 78 Vrieling,A
varkensstal
- 79 Schutttrups,J
schuur
- 80 Horst,H v.d
boerderij
- 81 Evenhuis,Wed`
“
599.77-91 - 82 Dekker,K
stookhok
- 83 Gebben,F
smederij
- 84 Lubbers,H
boerderij
- 85 Kamps,W
woning
599.84
- 86 Warriniga,H
zakenpand

“
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
“
“
“
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
nieuwbouw
“
“
“
“

H 824

1926/2

B2490
H 824
B2460
B2428
B2265
B2479
B1981
B2512
B2389
B2508
B2874
B1979
B1716
B2086
B2019
B
B2067
B
B2649
H 835
B
B2456
B2318
B
B
B
B
B 70
B246
B
B
B
B1998
B1980
B1998
B2756
B2756
B
B
B1716
B
B1995
B2456
B1982
B2756
B2489
B
B1970
B2072

1926/16
1926/19
1926/24
1926/25
1926/44
1927/6
1927/18
1927/19
1927/44
1927/53
1927/55
1928/4
1928/7
1928/10
1928/17
1928/27
1928/35
1928/37
1929/3
1929/6
1929/10
1929/12
1929/17
1929/31
1929/41
1930/4
1930/5
1930/12
1930/15
1930/16
1930/18
1930/24
1930/27
1930/31
1930/39
1930/45
1930/50
1931/4
1931/4
1931/13
1931/16
1931/19
1931/40
1931/44
1931/45
1931/46
1932/1
1932/5
1932/16

schuurtje
landbouwschuur
schuurtje
“
schuurtje
varkensstal c.a
schuur
stookhok

“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw

- 95 Belt,Wed.J
woning
- 96 Lanning,H
bergplaats
- 97 Komduur,G
schuur
599.85
- 98 Strootker, G
“
- 99 Keen,J
smederij
-100 Hadders,J
woning
-101 Beening,K
landbouwschuur
-102 Weggemans,H woning
-103 Roebersen,F.J boerderij
-104 Weggemans,H landbouwschuur
-105 Warringa,H
burgerwoning
599.86
-106 Kamping,A
kapschuur
-107 Huizing, wed A stookhok
-108 Harders, J
boerderij
-109 Engbers,H
achterschuur
-110 Bouwman,A
schuur
-111 Caspers,M.J
boerderij
-112 Evenhuis,T
schuur
-113 Horst,H v.d.
“
599.87
-114 Habing,J
boerderij
-115 Hidding,E
kippenhok
-116 Lanning, H.R kapschuur
-117 Lunsing,J en H “
-118 Vries,M de
2 schuurtjes
-119 Zwols,P
hulpwerkplaats
-120 Evenhuis,R
varkenshok
-121 Warringa,E
zakenpand
599.88` -122 Hidding,A
woning
599.77-91 -123 Roeles,H
boerderij
-123a Kamping,R
“
-124 Kamps,W
kapschuur
-125 Oosting,H
“
-126 Kamping,A
schuur
-127 Dunning,Wed,R landbouwschuur
-128 Languis,A
varkenshokken
-129 Hazelaar,H
schuurtje
-130 Scholten,J
landbouwschuur

verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
herbouw
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
verbouwing
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“

599.84

599.89

- 87 Horst, H v.d
- 88 Lanning,R
- 89 Lubbers,R
- 90 Naarding,W
- 91 Hadders,J
- 92 Strootker,G
- 93 Snijder,H
- 94 Koops,J

-131 Roebersen,F.J
-132 Kamps,J.V
-133 Kamps,J.G
-134 Diaconie N.H

schuur
stookhok
varkenshok
schuur

“
“
“
“

B2665
B 382
B2782
B 26
B
B
B2015
B1360/1361
1366
B2488
B2314
B
B
B2448
B
B
B2649
B1972
B2741
B2575/2579
B
B2802
B2375
B1422
B
B
B2780
B2456
B2779
B2436
B2314
B2804
H 829
B2067
B2488
C3256
B
A 321
A
B2755
B2293
B
B
B2389
B
B2100/2101/
2099
B1972
B1994
B2755
H1349

1933/8
1933/13
1933/17
1933/18
1933/21
1933/23
1933/31
1933/41
1933/61
1934/8
1934/17
1934/25
1934/30
1934/32
1934/39
1935/8
1936/9
1936/12
1936/14
1936/32
1936/38
1936/41
1936/49
1936/56
1936/58
1936/59
1937/2
1937/3
1937/16
1937/27
1937/28
1937/29
1937/48
1937/68
1938/9
1938/10
1938/20
1938/21
1938/26
1938/29
1938/44
1938/55
1939/2
1939/11
1939/12
1939/16
1939/21
1939/26
1939/27

599.90
599.90

-135 Heerspik,H
varkenshok c.a
-136 Weggemans,
landbouwschuur
Wed.W
-137 Ziengs,J
woonhuis
-138 Habing,J
stookhok
-139 Snijders,H
schuur
-140 Horst,H v.d
stookhok
-141 Kamps,H
stookhok
-142 Evenhuis,R
kapschuur
-143 Bouwman,A
stookhok
-144 Timmer,L
schuurtje
-145 Kamps,J
kapschuurtje
-146 Horst v.d.Emmen kapschuur
-147 Oosting,F
schuur
-148 Zwols,P
timmerwerkplaats
-149 Horst H v.d
woning
-150 Weggemans,G landbouwschuur
-151 Hidding,E
kapschuur
-152 Hilbrands G
“
-153 Dijk,R
“
-154 Hadders,Wed.A kippenhok
-155 Warringa,B
woning
-156 Lanning,Wed.H boerderij
-157 Wiers,G
woning
-158 Komduur,W
boerderij
-159 Weggemans,G landbouwschuur

“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
“
“
“
herbouw

B1939
B2512

1939/28
1939/30

B
B2779
B2606
B2788
H 835
B2488
B
B2347
B1979
A2549
B2347
B2019
B1980
B2512
B2432
B2790
B2024/2025
B2369
H1407
B2872
B2502
C2951
B2512

1939/32
1939/33
1939/42
1939/54
1939/57
1939/58
1939/62
1940/8
1940/13
1940/15
1941/1
1941/3
1941/9
1941/14
1942/4
1942/11
1942/15
1943/5
1943/10
1943/16
1944/7
1944/10
1944/12

N.B. Zie eveneens inv.nr. 273
599.92-98 Bouwvergunningen verleend aan de ingezetenen van de woonkern Sleen 1919-1943
599.92
- 1 Bos,R
woning
nieuwbouw H 951
1919/21
- 2 Zuivelfabriek
brandst.schuur
“
C
1919/23
- 3 Zwols,A
zakenpand
verbouwing C2834
1920/25
- 4 Keen,K
boerderij
nieuwbouw C
1921/4
- 5 Keep,G.J
“
“
H691/692
1921/12
- 6 Groothuis ,J
“
“
H960/961
1921/23
- 7 Nijboer,A
stookhok
“
C
1921/28
- 8 Klasens,J
arbeiderswoning
“
H292/757
1921/30
- 9 Eising,H
“
“
H 971
1921/34
- 10 Chr.school
turfschuurtje
“
C
1921/39
- 11 Warringa,J
woning
herbouw
H 787
1922/15
- 12 Warringa,J
houtstek
nieuwbouw H
1924/4
- 13 Zwiers,J
hooischuur
“
H
1924/6
- 14 Elving,G
boerderij
“
H1094
1924/41
599.93
- 15 Voors, G
stookhok
“
H
1925/2
- 16 Paping, W
schuurtje
“
H1038
1925/9
- 17 Keen,K
bergschuurtje
“
A 263
1925/10
- 18 Paping,W
stookhok
“
A1038
1926/26
- 19 Kamps,Wed.L.H boerderij
“
H1092
1926/27
- 20 Dijk,W.v
schuur
“
H 976
1926/35
- 21 Hoving,H
landbouwschuur
“
H
1928/5

(-1.778.51

599.94
599.94

- 22 Hidding,J
- 23 Renting,H
- 24 Hidding,J
- 25 Kamps,W
- 26 Heeling,J
- 27 Groene Kruis
- 28 Kuipers,G
- 29 N.H.Gemeente
- 30 Elving, J
- 31 Zwols, A
- 32 Lanting, G
- 33 Stock,J
- 34 N.H.Gemeente
- 35 Katerberg,G
- 36 Zeeman,J
- 37 Zwaving,H

schuur
stookhok
“
“
boerderij
bergplaats
boerderij
stalgebouw
varkensstal
“
arbeiderswoning
boerderij
hooischuur
landbouwschuur
woning
boerderij

- 38 Stock,J
kapschuurtje
599.95
- 39 Eding,Wed.J
woning
599.92-98 - 40 Hidding,J
zakenpand
- 41 Klasen,J
varkenshokken
- 42 Wesseling,H
woning
- 43 Geugies,J
werkplaats
- 44 Hidding,J
bergschuur
- 45 Hoekman,W
stookhok
- 46 Bosch,Wed.H zakenpand
599.96
- 47 Boer,J
woning
- 48 Hoekman,W
kapschuur
- 49 Zwiers,J
schuur
- 50 Stok,J
varkenshokken
- 51 Eising,W
stookplaats
- 52 Klazen,J
schuur
- 53 Tiems,J
“
- 54 Warringa,B
woning
- 55 Geugies,J
“
- 56 Zwols,A
café
599.97
- 57 Heckscher,M
zakenpand
- 58 Klinkhamer,Wed.E kapschuur
- 59 Vochteloo,J
tijd.woning
- 60 Stok,J.F
loods
- 61 Hoekman,H
schuurtje
- 62 Heckscher,J.S woning
- 63 Vries,W de
“
- 64 Hoekman,W
kapschuur
- 65 Keen,H
woning
599.98
- 66 Zuivelfabriek
fabriek
- 67 Coop.Pootaard. bew.plaats
Bew.
- 68 Warming,H
stal
- 69 Roelen,J
kapschuurtje
- 70 Thiems,R
burgerwoning

verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
nieuwbouw
“
“
“
“

1928/14
1928/16
1929/35
1929/37
1930/17
1930/20
1930/37
1930/55
1930/56
1931/36
1932/4
1932/37
1932/43
1933/1
1933/12
1933/16

“
herbouw
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw

H 792
H 722
H 792
C3188
C
C
C
H 937
H 1094
H
H1091
H1344
H 937
H
H1318
H960/962/
1247
H1344
H
H1320
H1090
C2486
C
H1320
C3294
C2906
C
C3294
C3048
H1344
H2254
H1090
H
H1407
H
C3252
C
C
H1320
H1320
C
C
C
C1061
H1379
C
C3223

“
“
verbouwing

H1389
H1429
H1330

1942/2
1943/6
1943/17

1933/33
1933/60
1934/35
1935/16
1936/10
1936/36
1936/43
1936/47
1936/50
1936/55
1937/13
1937/31
1937/33
1937/67
1938/15
1938/32
1938/33
1938/48
1939/3
1939/13
1939/19
1939/46
1939/52
1940/14
1940/17
1940/18
1941/6
1941/10
1941/23
1941/33

7 omslagen
N.B. Zie eveneens inv.nr.274
599.99-118 Bouwvergunningen verleend aan ingezetenen van de woonkern Veenoord 1916-1945
(-1.778.511)
599.99
- 1 Piek,A
woning
herbouw
E1962
1916/14
- 2 Staatsspoorwegen goederenloods
nieuwbouw E2408
1916/18
- 3 Excelsior
schuurtje
“
E2344
1916/25
- 4 Aalst,J v
windkorenmolen
herbouw
E1499
1916/27
- 5 Kuypers,S
zakenpand
nieuwbouw E2236
1917/5
599.99-118- 6 Moes,A
woning
herbouw
E1481/1482/ 1917/13
1486/2063
- 7 Kuilder,M
arbeiderswoning
nieuwbouw E1966
1917/16
- 8 Excelsior
woning
verbouwing E2344
1917/19
- 9 Vries,S de
arbeiderswoning
nieuwbouw B1561
1919/13
- 10 Lok,W
“
“
E583/584
1919/14
599.100 - 11 Bouwman,Wed.G turfschuurtje
“
E1814
1919/18
- 12 Gommers,A
arbeiderswoning
“
E1776
1920/11
- 13 Zilverberg,J
“
“
E 159
1920/17
- 14 Rigterrink,H
schuur
“
E958
1920/19
- 15 Woningst.
Complex woningen
“
E2112/2032 1921/5
Veenoord
- 16 Hilbing,J
arbeiderswoningen
“
E1528/1529 1921/10
- 17 Winters,A
woning
verbouwing E 575
1921/15
- 18 Lanjouw,S
arbeiderswoning
nieuwbouw E2458
1921/18
- 19 Vries,S de
schuurtje
“
B1516
1921/19
- 20 Mande,R
landbuwschuur
“
E1704
1921/21
- 21 Veenstra,H
woning
verbouwing E 215
1921/29
- 22 Drenth,R
landbouwschuur
nieuwbouw E
1921/38
- 23 Richterink,H
boerderij
“
E2128
1922/9
599.101 - 24 Jonkers,E
schuurtje
“
E 35
1922/13
- 25 Kroes,W
arbeiderswoning
“
E2114
1922/14
- 26 Smit,W
“
“
E1935/27
1922/27
- 27 “Veenoord”
dubb.woonhuis
“
E2333
1922/44
- 28 Haan, O de
arbeiderswoning
“
E1391/1820 1922/46
- 29 Brakel,B
woning
“
E2049
1922/48
- 30 Beuker,J
café
verbouwing E3815
1922/50
- 31 Akkerman,R
schuur
nieuwbouw E
1922/52
- 32 Blanker,J
woning
“
E1772
1922/54
- 33 Weide,H v.d.
“
“
E
1923/1
- 34 Postuma,A
“
“
E1968/2241 1923/6
599.102 - 35 Seigers,G.J
schuur
“
E1532/1533 1923/10
- 36 Lubberink,A
woning
“
E 332
1923/11
- 37 Kuik,H
“
herbouw
E1169
1923/14
- 38 Minke,gebrs.
boerderij
nieuwbouw E2143
1923/21
- 39 Gankema,J
woning
“
E2494
1923/32
- 40 Richtering,H
boerderij
“
E2290/2372 1924/11
- 41 Jager,J
schuurtje
“
E1548
1924/35
- 42 Alferink,W
arbeiderswoning
“
E
1924/50
- 43 Gankema,J
bergplaats
“
E2494
1924/51
- 44 Voshaar,M
arbeiderswoning
“
E2395
1925/4

- 45 Kollen,J
- 46 Weide,A v.d.
599.98-118 – 47 Dr.Kan.Mij
599.103 - 48 Jansen,A
- 49 Rolleman,H
- 50 Mande,R
- 51 Jonker,E
- 52 Huffelen,W v
- 53 Honning,L
- 54 Grolle,A
- 55 Excelsior
- 56 Excelsior
- 57 Doldersum,A
599.104 - 58 Emming,A
- 59 Berg,J.G. v.d
- 60 Kok,K
- 61 Klinken,G v
599.104 - 62 Habing,J
- 63 Visscher,P
- 64 Huffelen,W v
- 65 Veen, G.J. v.d.
- 66 Brink,N
- 67 Excelsior
- 68 Bos,J
599.105 - 69 Hendriks,B
- 70 Seigers,G.J
- 71 Spaling,J
- 72 Brinkman,G
- 73 Zuivelfabriek
- 74 Excelsior
- 75 Bouwman,G
- 76 Excelsior
- 77 Hoving, Fam
- 78 Hoving,Wed.H
599.106 - 79 Haan, R de
- 80 Veen, G.J v.d.
- 81 Kleuterschool
- 82 Excelsior
- 83 Boejen,F
- 84 Excelsior
- 85 Lubberink,A
- 86 Rigtering,J
- 87 Honniing,L`
- 88 Bloeming,J
599.99-118- 89 Aalst,H.J v
`
- 90 Doek,J
- 91 Excelsior
- 92 Hidding, A
- 93 Heise,J.C
- 94 Oving,J
599.107 - 95 Dijk, J v

“
“
woning
verbouwing
burgerwoning
nieuwbouw
arbeiderswoning
“
“
“
woning
verbouwing
arbeiderswoning
nieuwbouw
woning met garage
“
landbouwschuur
“
bergschuur
“
schuurtje
“
turfschuur
“
arbeiderswoning
“
woning
“
stookhok
“
“
“
bergschuurtje
nieuwbouw
stookplaats c.a
nieuwbouw
woning
“
bergplaats
“
arbeiderswoning
“
woning
verbouwing
ketelhuis
nieuwbouw
schuurtje
“
woning
verbouwing
“
“
“
“
boerderij
nieuwbouw
wagenloods
“
fabriek
verbouwing
arkwoning
nieuwbouw
meelloods
“
woning
herbouw
“
“
schuur
verbouwing
schuurtje
nieuwbouw
kleuterschool
verbouwing
fabriek
“
stookhook
nieuwbouw
fabriek
verbouwing
landbouwschuur
nieuwbouw
woning
verbouwing
landbouwschuur
herbouw
schuur
nieuwbouw
arbeiderswoning
nieuwbouw
schuurtje
“
meelloods
“
boerderij
“
dubb.woonhuis
“
landbouwschuur
“
dubb.woning
“

E 524
E 196
C1823/1824
E1562
E1955
E1907
E1655
E1475
E1452
E2272
E2384
E2384
E 444
E1571/2431
E2418
E
E1480/2063
E2285
E2145
E1475
E1941
E2034
E2384
E
E2745
E2515
E
E696/697
E1452
E2384
E1462
E2384
E1942
E
E 248
E
E2416
E1929/40
E
E3376
E 75
E
E1452
E2317/2476
E2174
E
E2376
E2556
E1518
E
E1632

1925/12
1925/22
1925/25
1925/32
1925/45
1925/47
1925/27
1925/58
1926/17
1926/33
1926/36
1926/38
1926//43
1926/45
1926/46
1927/7
1927/8
1927/24
1927/34
1927/35
1927/40
1927/46
1927/47
1927/51
1928/8
1928/22
1928/29
1928/33
1928/38
1928/39
1928/41
1928/42
1929/15
1929/24
1929/28
1929/36
1929/38
1929/44
1929/45
1930/13
1930/22
1930/35
1930/51
1930/52
1930/54
1930/57
1931/2
1931/11
1931/26
1931/43

- 96 Haan, R de
- 97 Rotman,H
- 98 Joling,G
- 99 Voors,G
-100 Vries,K de
-101 Rotman,D
-102 Jager,J
-103 Askes,G
-104 Zeevat, J
-105 Heming,H
599.108 -106 Vries,K.de
-107 Hoving,J
-108 Voors,H &W
-109 Rotman,H
-110 Visscher,P
-111 Vos,|J
-112 Vries,L de
-113 Withaar,J
-114 Hendriks,B
-115 Hidding,J
-116 Kok,J
-117 Heebels,H
599.109 -118 Tip, Fam
-119 Aardema,H
-120 Boer,W
-121 Kok,J
-122 Sieben,J
-123 Kooiker,J
-124 Pol, G.J
-125 Kuik,K
-126 Kok,K
-127 Withaar,W
-128 Voors,H &W
599.110 -129 Veenstra,H
-130 Lokerman,R
599.99-118-131 Lok,H
-132 Ensink,H
-133 Excelsior
-134 Boezen,H
-135 Epping,J
-136 Ridder,H
-137 Veenstra,H
-138 Sieben, E.J
599.111 -139 Vries,L de
-140 Hidding,J
-141 Rigterink,J
-142 Rigterink,J
-143 Koelman,H
-144 Moes,H
-145 Hidding,J
-146 Seigers,G.J.

arbeiderswoning
“
woning
varkensstal
arbeiderswoning
“
woning
“
“
arbeiderswoning
schuurtje
“
timmermanswerk.pl.
woning
schuur ca
woning
arbeiderswoning
woning
“
kapschuurtje
arbeiderswoning
zakenpand
woning
werkplaats
woning
schuurtje
woning
werkplaats
woning
schuurtje
woning
“
dubb.woning
arbeiderswoning
“
“
schuurtje
meelloods
schuurtje
stookhok
varkensstal
zakenpand
woning
schuurtje
woning
kapschuur
boerderij
woning
schuurtje
kolenbergplaats
zakenpand

“
“
herbouw
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
herbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
“
verbouwing
“
“
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
verbouwing
nieuwbouw
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
herbouw
nieuwbouw
“
verbouwing
nieuwbouw
“
“

E2315
E2205
E2227
F 16
E2461
E 282
E1548
E2566
E2053
E2462
E2461
E1942/1464
E 131
E 278
E2145
E
E 194
E2048
E1785
E
E1967
E2493
E1792
E2322
E
G 1967
E2632
E2078
E1515/1905
E
E1838
E 171
E2032
E
E2261/2360
E 283
E 222
E2384/2376
E1195
E2412
E1483
E1546
E1458
E 194
E1527/1612
E 2617
E2534
E2193
E1458
E
E2515

1932/3
1932/12
1932/22
1932/26
1932/27
1932/30
1932/36
1932/42
1933/5
1933/6
1933/7
1933/11
1933/19
1933/22
1933/24
1933/29
1933/30
1933/32
1933/37
1933/38
1933/44
1933/47
1933/48
1933/49
1933/58
1934/12
1934/15
1934/18
1934/19
1934/20
1934/21
1934/28
1934/31
1934/33
1935/6
1935/15
1935/29
1935/30
1935/32
1935/33
1936/2
1936/17
1936/21
1936/23
1936/26
1936/27
1936/28
1936/30
1936/35
1936/39
1936/40

599.112

599.113

599.114

599.114
`
599.115

599.116

599.117

599.118

-147 Vrieling,J
stookhok
-148 Excelsior
woning
-149 Akkerman,R
varkenshokken
-150 Bos,J
woonhuis
-151 Bloeming,J
schuur
-152 Alferink,w
arbeiderswoning
-153 Katwijk,E
garage
-154 Kruit, G
kapschuur
-155 Mande-houwer,Rarbeiderswoning
-156 Winkel,A
“
-157 Gommer,A
schuurtje
-158 Kost,J
“
-159 Joling,G
“
-160 Bouwman,w
woning c.a
-161 Berends,T.J
schuurtje
-162 Excelsior
ambtswoning
-163 Aardema,H
woning
-164 Berends,H.C
boerderij
-165 Piek,H
woning
-166 Lokerman,R
schuurtje
-167 Kruizinga,R
machineloods
-168 Schroder,F
arbeiderswoning
-169 Geerlings,J
woning
-170 Emming,O
arbeiderswoning
-171 Bloeming,J
landbouwschuur
-172 Winkels,A
schuurtje
-173 Rigtering,J
boerderij
-174 Kost,J
schuur
-175 Kalter,L
“
-176 Kamps,G
“
-177 Groothuis, J
landbouwschuur
-178 Westerman,H woning
-179 Piek,H
schuur
-180 Withaar,J
“
-181 Haan,H de
arbeiderswoning
-182 Hendriks,R
schuur
-183 Bouwman,Wed. “
-184 Lok,H
woning
-185 Keen,J
“
-186 Rigterink,J
kapschuur
-187 Wierenga,G&W graansilo
-188 Kortwijk,c
melklokaal
-189 Vries,G de
schuurtje
-190 C.B Graansilo transf.huisje
-191 C.B Graansilo woning
-192 Doevendans,H schuur
-193 Faassen,H v
kapschuur
-194 Bloeming,J
schuurtje
-195 C.B Graansilo
“
-196 C.B Graansilo loods
-197 Berends, H
schuur

“
“
“
verbouwen
“
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
verbouwing
nieuwbouw
“
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
“
“
“
nieuwbouw
verbouwing
“
nieuwbouw
“
“
herbouw
verbouw
nieuwbouw
“
“
“
“
“
“
verbouw
nieuwbouw
“
“
“
“
verbouwing
“
nieuwbouw
herbouw
nieuwbouw
“
verbouwing

E
E2375
E
E1457
E2317/2476
E2492
E2737
E1704
E2592
E1956
E2685
D2063
E2227
E2454
E1967
E2375
E2322
E2026
E1527
E2261/2360
E2741
E2667
E2665
E2650
E2476
E
E2880
E2063
E 696
E1925
E1992
E2663
E2476
E2048
E2653
E2745
E1942
E
E1932
E
E2484
E
E2220
E2484
E2484
E2325
E
E2476
E2889/2890
E2484
E

1936/44
1936/54
1936/61
1936/62
1936/63
1936/66
1937/10
1937/26
1937/30
1937/40
1937/41
1937/46
1937/50
1937/56
1937/57
1937/60
1937/66
1937/69
1938/4
1938/22
1938//37
1938/51
1938/54
1938/59
1938/62
1939/7
1939/22
1939/29
1939/34
1939/35
1939/36
1939/38
1939/39
1939/44
1939/48
1939/55
1939/67
1940/3
1940/4
1940/10
1940/24
1941/4
1941/13
1941/20
1941/21
1941/25
1941/26
1941/29
1941/32
1941/34
1942/13

-198 C.B. Graansilo loods
-199 C.B. Graansilo
“
-200 Stoffers,R
landbouwschuur
-201 Witvoet,J
woning
-202 Hoving, J
“

herbouw
“
verbouwing
“
“

E2484
E2484
E2688
E1
E1942

1942/18
1943/19
1943/2
1943/7
1943/8

20 omslagen
600.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de bestrijding van
wandgedierte 1941-1942

601.1 Bescheiden betreffende de onbewoonbaarverklaring van woningen 1928-1947
601.2 Procedure tot onbewoonbaarverklaring der woningen toebehorende aan J.J. Miedema te
Veenoord en opheffing daarvan nadat verbetering waren aangebracht, met retroacta (1911),
1933-1935, 1939-1942
602.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van woningverbetering
met overheidssteun 1928-1944

603.1 Circulaires en brieven betreffende steun in de vorm van rijkspremie aan particuliere
woningbouw
603.2 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende steun van ’s
rijks kas voor woningbouw 1918-1929
603.3 Circulaires en brieven van de vereniging woningbouw Veenoord en omstreken, uitsluitend
werkzaam in het belang der volkshuisvesting 1920-1929
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 968-1004
603.4 Brieven ter zake van de toepassing der circulaires betrekking hebbende op de bouw van
arbeiderswoningen met overheidssteun 1932-1939
603.5 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
woningbouw in het algemeen en de opruiming van krotwoningen in het bijzonder in het
bijzonder 1930-1943
603.6 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen van de verbetering der
woningtoestanden in de gemeente Sleen in het algemeen 1938-1943
603.7 Stukken betreffende de stichting van 4 arbeiderswoningen te Schoonoord door de gemeente
Sleen, bekend als complex V 1267, 1918-1920
603.8 Exploitatiebescheiden betreffende 4 arbeiderswoningen te Schoonoord bekend als complex
V 1267, 1918-1928
603.9 Stukken betreffende de exploitatie van 4 arbeiderswoningen te Schoonoord door de
gemeente Sleen, bekend als complex V 1267, 1922-1935
603.10 Stukken betreffende de stichting van 4 arbeiderswoningen te Veenoord door de gemeente
Sleen, bekend als complex V 1390, 1918-1921

603.11 Stukken betreffende de exploitatie van 4 arbeiderswoningen te Veenoord, bekend als
complex V 1390, 1919-1937
603.12 Stukken betreffende de exploitatie van 4 arbeiderswoningen te Veenoord bekend als
complex V 1390, 1940-1945
603.13 Stukken betreffende de stichting van 4 arbeiderswoningen, waaronder 2 te Sleen en 2 te
Veenoord, door de gemeente Sleen, bekend als complex V 1873, 1919-1923
603.14 Stukken betreffende de exploitatie van 4 arbeiderswoningen, waarvan 2 te Sleen en 2 te
Veenoord, bekend als complex V 1873, 1920-1942
603.15 Stukken betreffende de exploitatie van 4 arbeiderswoningen, waarvan 2 te Sleen en 2 te
Veenoord, bekend als complex V 1873, 1940-1945
603.16 Stukken betreffende de bouw van 21 arbeiderswoningen te Veenoord door de
woningbouwvereniging Veenoord en omstreken, bekend als complex V 2369, 1920-1929
603.17 Stukken betreffende de exploitatie van 21 arbeiderswoningen te Veenoord door de
bouwvereniging Veenoord en omstreken, bekend als complex V 2369, 1920-1945
603.18 Stukken betreffende de exploitatie van 21 arbeiderswoningen te Veenoord door de
bouwvereniging Veenoord en omstreken, bekend als complex V 2369, 1922-1945
603.19 Stukken betreffende de bouw van een dubbele arbeiderswoning te Veenoord door de
woningbouwvereniging Veenoord en omstreken, bekend als complex V 2816, 1921-1924
603.20 Stukken betreffende de exploitatie van 1 dubbele arbeiderswoning te Veenoord door de
woningbouwvereniging Veenoord en omstreken, bekend als complex V 2816, 1922-1928
603.21 Stukken betreffende de bouw van 4 arbeiderswoningen te Veenoord door de gemeente
Sleen, bekend als complex V 4235, 1938-1944
603.22 Stukken betreffende de exploitatie van 4 arbeiderswoningen te Veenoord door de gemeente
Sleen, bekend als complex V 4235, 1940-1945
603.23 Stukken betreffende de huurbepaling en eventuele huurverlaging van woningwetwoningen
in de gemeente Sleen 1933-1941
603.24 Kapitaalrekeningen van verschillende woningcomplexen 1934-1942
603.25 Algemene correspondentie betreffende de verbetering van de volkshuisvesting door middel
van woningbouw te Schoonoord 1938-1939
604.

Brieven betreffende de afbraak van de (krot-) woning en herbouw van een nieuwe woning
t.b.v. R. Kremers te ’t Haantje B 158 met financiële steun der overheid 1939-1945

605.

Circulaires en brieven betreffende voorschotten op rijksbijdragen ten behoeve van
overheidsbouw van woningen in de gemeente Sleen 1928-1943

606.1 Circulaires en brieven betreffende de bouw van noodwoningen in de gemeente Sleen 19181920
606.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de exploitatie van enige in de gemeente Sleen
gebouwde dubbele houten noodwoningen 1919-1943
607.

Circulaires en brieven betreffende de toepassing aan de huurcommissie wet 1917-1919

608.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van woonwagens en
woonschepen en hunne bewoners 1918-1919
608.2 Circulaires betreffende de aan de inrichting van woonwagens en woonschepen te stellen
eisen i.v.m. te verstrekken vergunningen 1939
-1.779 Hygiëne der dieren
609.1 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
bestrijding der hondsdolheid 1920-1925
609.2 Circulaires en brieven betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer in de gemeente
Sleen 1930-1943.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 279
609.3 Circulaires en brieven betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten onder het vee,
algemeen 1930-1944
609.4 Circulaires en brieven betreffende de bestrijding van de varkenspest in de gemeente Sleen
1936
610.

Instructie, circulaires en brieven betreffende veeartsenijkundigen, 1922-1945

-1.78 OPENBARE VEILIGHEID
N.B. Zie eveneens inv.nr. 280
611.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de handhaving der
openbare veiligheid in het algemeen 1941-1944

-1782 Bescherming tegen oorlogsgeweld
612.1 Circulaires en brieven betreffende ev. Intercommunale samenwerking op het gebied der
luchtbescherming in Sleen en omstreken 1939-1941
612.2 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het
opstellen van een gemeentelijk luchtbeschermingsplan 1936-1943
612.3 Algemene circulaires betreffende benoeming, opleiding en ontslag van personeel van de
luchtbeschermingsdienst in de provincie Drenthe 1937-1943
612.4 Algemene circulaires betreffende benoeming, opleiding en ontslag van de leden van de vaste
kern van het personeel der luchtbescherming 1941-1943

612.5 Circulaires en brieven ter zake van de verzekering van het luchtbeschermingspersoneel in
dienst der gemeente Sleen 1939-1945
612.6 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de luchtbescherming
in het algemeen 1937-1944
612.7 Circulaires en brieven betreffende de bescherming der burgerbevolking tegen
oorlogshandelingen in de gemeente Sleen 1939-1945 Incl. inlichtingen bijzondere
gebeurtenissen 1940-1945
613.

Circulaires en brieven betreffende de afvoer der burgerbevolking in het algemeen 19391945

614.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het verlenen van hulp
bij rampen van algemene aard 1922

615.

Circulaires en brieven betreffende de zelfbescherming der burgerbevolking te Sleen tegen
luchtaanvallen 1939-1944

-1.783 Ontploffingen en ontbrandingen
616.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het gebruik, de opslag
en het vervoer van ontplofbare stoffen 1931-1945

617.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het bewaren van en
het vervoeren van ontvlambare en ontplofbare stoffen 1919-1922

618.

Brieven betreffende de uitreiking van controleboeken t.b.v. afgegeven vergunningen tot het
houden van stoomwerktuigen 1930-1946

-1.784 Brand
619.1 Concept gemeenschappelijke regeling inzake de aanschaffing en het gebruik van een
brandspuit 1924
619.2 Circulaires betreffende de inspectie van het brandweerwezen en het melden van branden
1940-1943
619.3 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
organisatie der brandweer 1940-1945
620.1 Verordeningen en circulaires ter voorkoming van brand met bijbehorende brieven 1916,
1931-1937
620.2 Circulaires en brieven betreffende het voorkomen van brandgevaar in de gemeente Sleen
1917-1929
620.3 Brieven gewisseld met de fa. v. Bergen te Heiligerzee betreffende de aanschaffing van
materieel voor de brandweer in de gemeente Sleen 1929

620.4 Circulaires en brieven betreffende getroffen en te treffen maatregelen en voorzieningen
tegen het voorkomen van bosbrand in de gemeente Sleen 1927-1944
620.5 Brieven andere bescheiden betreffende de bosbrandweer te Sleen 1942-1943
621.1 Instructies voor het personeel der vrijwillige brandweer in de gemeente Sleen 1917, 1937
621.2 Brieven betreffende de bouw van brandspuithuisjes in de gemeente Sleen 1917-1923
N.B. Zie eveneens inv.nr. 479
621.3 Circulaires van de Nederlandse Brandweervereniging betreffende de organisatie der
vrijwillige brandweer 1918, 1923
621.4 Bescheiden omvattende de raadsprocedure tot het treffen van voorzieningen voor het steeds
voorhanden zijn van voldoende bluswater door middel van de aanleg van brandkuilen en het
slaan van zg. nortonpompen 1920-1928
621.5 Overzichten en besluiten tot benoeming en ontslag van personeel der brandweer in de
gemeente Sleen 1921-1928
621.6 Brandweerverordeningen met bijbehorende brieven 1917, 1934
621.7 Brieven en andere bescheiden betreffende eventuele aan te gane overeenkomsten tot het
verstrekken van wederzijdse bijstand bij brand 1937-1944
621.8 Brieven en andere bescheiden betreffende de vrijwillige brandweer te Sleen 1937-1945
621.9 Circulaires en brieven betreffende de dienst der brandweer te Sleen 1944-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 624.1
622.1 Brieven en andere bescheiden betreffende plannen tot verbetering van de
bluswatervoorziening in de gemeente Sleen 1920-1944
622.2 Brieven betreffende het maken van brandputten, -reservoirs, -kranen 1934-1942
623.1 Brieven en circulaires betreffende de vrijwillige brandweer van Sleen 1942-1945
623.2 Brieven en circulaires betreffende de oprichting van en de aansluiting der gemeente Sleen
bij de provinciale Drentse brandweerbond 1930-1941
624.1 Brieven betreffende opdracht tot en de aankoop van een motorbrandspuit voor de gemeente
Sleen 1939-1941.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 621.9
624.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de aankoop van een motorbrandspuit c.q.
aanschaffing der uitrusting t.b.v. de brandweer te Sleen 1941-1944
624.3 Brieven betreffende de voorziening van brandbestrijdingsmiddelen en brandweermaterieel
in de gemeente Sleen 1941-1944

625.

Circulaires en brieven inhoudende aanwijzingen ter zake van het verlenen van hulp bij
ongelukken 1931-1943.
N.B. Dit dossier zou thans geklasseerd worden onder
codenummer –1.782.5, omdat het codenummer –1.788 is vervallen!

-1.79 WATERSTAAT
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 281-291
626.1 Brieven betreffende de oprichting van het waterschap Boerdijk i.v.m. de aanleg van de weg
van Erm over Achterste Erm naar Veenoord 1920-1926
626.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de oprichting van waterschappen in de gemeente
Sleen 1923-1928. N.B. Zie eveneens inv.nr. 288
626.3 Circulaires en brieven betreffende de waterschappen 1830-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 288
626.4 Kaarten der diverse waterschappen gelegen op het territoir der gemeente Sleen, ongedateerd
-1.791 Wateren
627.

Algemene circulaires en brieven betreffende de afwatering in de gemeente Sleen 1927-1943

628.

Vergunningen tot het hebben van voorwerpen in of over waterleidingen 1916-1925

629.

Brieven betreffende de leggers der wateren in de gemeente Sleen 1911-1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 289, 290

-1.81 VERKEER EN VERVOER
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 292-326
630.

Brieven betreffende de toetreding en terugtreding der gemeente Sleen als buitengewoon lid
der A.N.W.B. 1930-1931

-1.811/12 Verkeer en vervoer te land
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 293-316
631.

Circulaires en brieven inhoudende aanwijzingen tot het nemen van maatregelen voor het
verkeer 1919-1929

632.1 Brieven en circulaires betreffende de opheffing van de tollen in de gemeente Sleen naar
andere gemeenten 1916-1929.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 308-312
632.2 Circulaires en brieven betreffende het onderhoud van wegen in de gemeente Sleen
voorkomende op de provinciale wegenlijst en mitsdien in aanmerking komende voor een
jaarlijkse bijdrage uit het wegenfonds 1929-1941.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 293
632.3 Algemene circulaires betreffende zorg voor de wegen 1927-1929
N.B. Zie eveneens inv.nr. 650.4
632.4 Circulaires en brieven van algemeen aard betreffende de zorg voor de wegen 1939-1945

632.5 Brieven en andere bescheiden betreffende de wenselijkheid tot het aanleggen van fietspaden
in de gemeente Sleen in verband met de bevordering van het vreemdelingen verkeer 19381942.
N.B. Zie voor wegenaankoop inv.nrs. 136, 808.72, 75, 76, 77, 80
632.6 Brieven betreffende de aankoop van wegen en gronden in het dorp Sleen (Kom Sleen)
N.B. Zie voor aankoop grond eveneens inv.nrs. 135-139, 637, 808. Zie voor aankoop grond
wegens eveneens inv.nr. 136
632.7 Brieven betreffende de aankoop van grond door de gemeente Sleen aan de Broeklaan te
Veenoord ( kom der buurtschap) 1929-1930. (Kom Veenoord)
632.8 Brieven en andere bescheiden betreffende de aankoop van stroken grond ten behoeve van de
weg lopende van De Kiel-Schoonoord-Noord Sleen-Zuid Sleen-Erm-Veenoord, de
wegenlegger 1955 nrs. 12, 19, 67, 79 en 101 1937-1945
632.9 Brieven betreffende de aankoop van gronden van J. Kuipers c.s. te Schoonoord ten behoeve
van de verbetering van de weg lopende van De Kiel naar Schoonoord, wegenlegger 1955,
nr. 12, 1929.
N.B. Zie inv.nr, (-1.811.11.2)
632.10 Brieven betreffende aankoop van grond ter verbetering van de zandweg SchoonoordZweeloo van J. de Lange te Schoonoord, wegenlegger 1955 nr. 18, 1936
632.11 Brieven en andere bescheiden betreffende de aankoop van stroken grond ter verbetering van
de weg lopende van de grens van Emmen over Noord-Sleen naar de grens van Zweeloo,
wegenlegger 1955. nrs. 49 en 48, 1935-1940
632.12 Brieven en andere bescheiden tot aankoop van grond i.v.m. de verbetering van de weg
Zweeloo- Noord Sleen-Emmen, wegenlegger 1955, nrs 48 en 49, 1937
N.B. Zie eveneens inv.nr. 86
N.B. Zie eveneens inv.nr. 86
632.13 Brieven en andere bescheiden betreffende de onteigening van grond van Gerrit Hazelaar te
Noord-Sleen i.v.m. de verbetering van de weg grens Zweeloo-Noord Sleen-grens Emmen,
wegenlegger 1955 nrs. 48 en 49, 1935
N.B. Zie eveneens inv.nr. (-1.811.111.2)
632.14 Brieven betreffende de aanleg van een rijwielpad van Zuid-Sleen over de Klencke naar
Oosterhesselen door de vereniging Het Drentsche Rijwielpad, wegenlegger 1955 nr. 66,
1917-1920
632.15 Brieven en andere bescheiden w.o onderhands koopcontract betreffende de verkoop door de
gemeente Sleen van enige stukken grond aan de aangelanden van de weg lopende van Sleen
naar de grens Oosterhesselen, wegenlegger 1955 nr. 66, 1931-1932
632.16 Brieven en andere bescheiden ter verkrijging in eigendom van de weg van Diphoorn naar de
straatweg Sleen-Erm, wegenlegger 1955 nr. 78, 1938
632.17 Brieven betreffende de weg Erm-Zuid Sleen-Noord Sleen-Schoonoord, wegenlegger 1955
nrs. 12, 79, 1923-1929

632.18 Brieven betreffende aankoop van grond i.v.m. de aanleg van de Boslaan te Veenoord, zijnde
de verbindingsweg lopende van de Schooldijk met de Middenweg door de Denakker te
Veenoord, wegenlegger 1955 nr. 82, 1929
632.19 Brieven betreffende het al dan niet verlenen van vergunning tot het bouwen van een schuur
in de onmiddellijke nabijheid van de weg vanaf de grens Emmen over Erm en Holsloot naar
de grens van Dalen zulks i.v.m. de eventuele aanleg van een nieuwe weg aldaar,
wegenlegger 1955 nr. 91, (zijnde rijksweg nr. 34) 1931
632.20 Brieven en andere bescheiden betreffende de aankoop van stroken grond t.b.v. de aan te
leggen rijksweg nr. 34 in de gemeente Sleen, wegenlegger 1955 nr. 91, 1942-1943
632.21 Brieven betreffende de ruiling van een tweetal stroken grond gelegen aan de Boerdijk tussen
de gemeente Sleen, de Coöp. Aardappelmeelfabriek Excelsior en de N.V. E.D.S. te
Hoogeveen, wegenlegger 1955 nr.101, 1932-1933
632.22 Brieven en andere bescheiden betreffende de overname in beheer en onderhoud bij de
Nieuw Amsterdamse straatweg maatschappij door de gemeente Sleen van de straatweg
bijlangs de Hoogeveensevaart tot aan de grens der gemeente Emmen, wegenlegger 1955 nr.
139, 1917-1921
632.23 Brieven betreffende de aankoop van de zandweg lopende van een punt, dicht ten zuiden van
de spoorlijn Stadskanaal-Zwolle gelegen, door de kom van de buurtschap De Schimmelarij,
wegenlegger 1955 nr. 155, 1932
632.24 Brieven betreffende de aankoop van de weg Veenoord-Dalerveen o.a. van de Nederlandse
Spoorwegen, wegenlegger 1955 nr. 159, 1934-1936
632.25 Brieven betreffende de aankoop van een zandweg lopende van Veenoord naar de buurtschap
De Schimmelarij, wegenlegger 1955 nrs. 164 en 166, 1935
632.26 Brieven betreffende de aankoop van stroken grond i.v.m. de verbetering van de eerste weg
te Veenoord, wegenlegger 1955 nr. 169, 1928-1930.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.95
632.27 Brieven betreffende de aankoop van stroken grond ten behoeve van de Eerste weg te
Veenoord, wegenlegger 1955 nr. 169, 1930.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.95
632.28 Brieven en andere bescheiden betreffende de overdracht om niet van stroken gronden ten
behoeve van de aanleg van de kunstweg van Nieuw-Amsterdam (Veenoord) naar Dalerveen
c.q. Veenoord-De Haar, wegenlegger 1955 nr. 174, 1924-1928
632.29 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanstelling van wegwerkers, de toekenning van
toeslagen, de vaststelling van hun salaris enz. 1927-1945
-1.811.111.1 Aanleg van wegen
633.1 Brieven en circulaires betreffende de aanleg van rijwielpaden in de gemeente Sleen 19341945.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 633.3

633.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van de kunstweg van Schoonloo over
De Kiel naar Schoonoord, wegenlegger 1955 nrs. 1 en 12, 1916-1921
633.3 Circulaires, brieven en andere bescheiden w.o. begrotingen van kosten betreffende het
aanleggen van rijwielpaden o.a. in de gemeente Sleen door jeugdige werklozen,
wegenlegger 1955, nrs. 3 en 10, 1938-1941.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 633.1
633.4 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van een kunstweg van Zweeloo naar
Schoonoord, wegenlegger 1955 nr. 18, 1921-1931
633.5-6 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg en het voorzien van een deklaag van
de weg Exloo-Valthe-Klijndijk-’t Haantje-Noord Sleen, wegenlegger 1955 nr. 35, 19151922
633.7 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van de wegen lopende van Sleen naar
Oosterhesselen en van Holslootsbrug naar Oosterhesselsebrug, wegenlegger 1955 nrs. 66 en
138, 1921-1926
633.8-9 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van de straatweg vanaf de
Klinkmolenbrug (grens der gemeente Emmen en Sleen) tot de grens der gemeenten Sleen en
Dalen, wegenlegger 1955 nr. 91 (zijnde rijksweg nr. 34) 1919-1924
N.B. Zie eveneens inv.nr. 644
633.10 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van rijksweg nr. 34 lopende van
Coevorden-Dalen, wegenlegger 1955 nr. 91, 1930-1943
N.B. Zie eveneens inv.nr. 644
633.11.12 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van een straatweg van Erm over
Achterste Erm naar Veenoord c.q. Boerdijk, wegenlegger 1955 nr. 124, 1916-1922
633.13 Brieven betreffende de aanleg van een kunstweg van Weierswold over Dalerveen naar Den
Hool, wegenlegger 1955 nr. 146, 1916-1919
633.14 Brieven en andere bescheiden inhoudende het verzoek der gemeente Sleen aan het
provinciaal bestuur van Drenthe tot toekenning van een provinciaal subsidie voor de aanleg
van de kunstwegen van Veenoord naar Dalerveen en van Holsloot over Den Hool naar
Dalerveen, wegenlegger 1955 nrs. 174 en 146, 1921-1923
N.B. Op dit verzoek werd afwijzend beschikt
633.15-16 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van een kunstweg van Sleen naar
Oosterhesselen met een zijtak naar Benneveld, wegenlegger 1955 nr. 166, 1920-1931
N.B. Dit dossier bevat uitsluitend afschriften van bescheiden zich bevinden in het archief
van de rijksinspecteur voor de steunverlening in Drenthe welke destijds – aldus een
aantekening in het dossier – bezwaar maakte tegen afgifte dezer stukken die kennelijk voor
een groot deel organisch behoren tot het archief dezer gemeente. Overgenomen werden
alleen die bescheiden die van direct belang voor de gemeente Sleen waren.
633.17 Brieven betreffende de aanleg van de Nieuwe weg te Veenoord, wegenlegger 1955 nr, 170,
1919
-1.811.111.2 Verbetering van wegen

634.1 Algemene brievenen circulaires betreffende de verbetering van wegen in de gemeente Sleen
1930-1945
634.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van wegen in de kom van de
woonkern Zuid-Sleen in de gemeente Sleen 1928-1938 (kom Zuid-Sleen
634.3 Brieven betreffende de verbetering van wegen in de kom van de woonkern Veenoord in de
gemeente Sleen 1931-1933
634.4 Brieven betreffende de verbetering van de zg. Schooldijk in de gemeente Emmen 1918-1928
634.5 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg De Kiel-SchoonoordNoord Sleen-Zuid Sleen-Erm-Veenoord, wegenlegger 1955 nrs. 1, 12, 19, 67, 79, 101,
1931-1940
634.6 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg vanaf Veenoord over
Erm-Zuid Sleen-Noord Sleen- Schoonoord-De Kiel, wegenlegger 1955 nrs. 1, 12, 19, 67,
79, 101, 1939-1945
634.7 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg De Kiel-SchoonoordNoord Sleen-Zuid Sleen- Erm-Veenoord, wegenlegger 1955 nrs. 1, 12, 19, 67, 79, 101, 1939
634.8 Brieven betreffende te nemen maatregelen i.v.m. materialenschaarste met betrekking tot de
verbetering van de weg Nieuw-Amsterdam-Sleen-Schoonoord, wegenlegger 1955 nrs. 1, 12,
19, 67, 79, 101, 1940
634.9 Brieven betreffende de verbetering van de weg Nieuw Amsterdam-Noord Sleen-grens der
gemeente Borger, wegenlegger 1955 nrs. 1, 12, 19, 67, 79, 101, 1942-1943
634.10 Brieven betreffende de verharding van de weg Schoonoord-Nieuw Amsterdam en het
gebruik van norton- (brand-) putten te Noord-Sleen i.v.m. de verbetering van deze weg,
wegenlegger 1955 nrs. 1, 12, 19, 67, 79, 101, 1940
634.11 Brief over de verbetering van de weg Schoonoord-Orvelte, wegenlegger 1955 nr. 3 1939
634.12 Adres van ingezetenen der gemeente Sleen betreffende de verbetering van de weg bij de Tip
te Schoonoord, wegenlegger 1955 nr. 10, 1931
634.13 Brieven betreffende de verbetering van de weg van Schoonoord naar de Kiel, wegenlegger
1955 nr. 12, 1928
634.14 Adres van de ingezetenen der gemeente Sleen betreffende de verbetering van de weg
Schoonoord-Zweeloo, wegenlegger 1955 nr. 18, 1931
634.15 Brieven betreffende de verbetering van de weg door het Kibbelveen door de N.V. Het
Lantschap Drenthe, wegenlegger 1955 nr. 20
634.16 Brieven betreffende de verbetering van het Schoolpad te Kibbelveen, wegenlegger 1955 nr.
24, 1938-1939

634.17 Brieven betreffende de verbetering en de weg lopende van de grens van Emmen over
Noord-Sleen naar de grens naar Zweeloo, wegenlegger 1955 nrs. 49 en 48, 1930-1940
N.B. Zie eveneens inv.nr. 645.1
634.18 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg van de grens der
gemeente Zweeloo-Noord Sleen-grens der gemeente Emmen, wegenlegger 1955 nrs. 48 en
49, 1937-1938.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 645.1
634.19 Brieven en andere bescheiden betreffende het stellen van borgtocht door de N.V.
Wegenbouw Utrecht voor het aanbrengen van een deklaag op de weg van Zweeloo over
Noord-Sleen naar Zuid-Sleen, wegenlegger 1955 nrs. 48 en 67, 1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 645.1
634.20 Adres van ingezetenen der gemeente Sleen betreffende de ophoging van de Groningerweg te
Erm, wegenlegger 1955 nr. 80, 1934
634.21 Brieven betreffende de verbetering van de Boerdijk te Veenoord, wegenlegger 1955 nr. 101,
1919-1921
634.22 Brieven betreffende het adres van Mulder ter verbetering van de Boerdijk te Veenoord,
wegenlegger 1955 nr. 101, 1931
634.23 Adres ter verbetering van de weg vanaf weg 66 naar weg 138 te Sleen, wegenlegger 1955
nr. 102, 1940
634.24 Kostenbegroting betreffende de verbetering van de Keienweg te Erm, wegenlegger 1955 nr.
122, 1938
634.25 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg van Oosterhesselen
over Holslootsbrug-Veenoord-Nieuw Amsterdam, wegenlegger 1955 nrs. 138, 1939, 19351940
634.26 Brieven betreffende de verbetering van de weg Den Hool-De Haar-Schimmelarij,
wegenlegger 1955 nrs. 146, 1923
634.27 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg Den Hool-Dalerveen,
wegenlegger 1955 nr. 146, 1934
634.28 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg Dalerveen-Veenoord,
wegenlegger 1955 nrs. 146 en 174, 1936-1938
634.29 Brieven betreffende de verbetering van de weg Veenoord-Dalerveen, wegenlegger 1955 nrs.
146 en 174, 1938-1940
634.30 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van de weg Den Hool-Dalen c.q.
de zandweg Eldijk-Den Hool, wegenlegger 1955 nr. 147, 1928
634.31 Brieven betreffende de verbetering van de weg Den Hool-Dalen, wegenlegger 1955 nr. 149,
1928

634.32 Brieven betreffende de verbetering van het schoolpad lopende van Den Hool naar Holsloot,
wegenlegger 1955 nr. 153, 1943-1944
634.33 Brieven betreffende de verbetering van de Zandweg in de Schimmelarij, wegenlegger 1955
nr. 156, 1933-1936
634.34 Brieven o.a. adres Doldersum c.s. betreffende de verbetering van de weg gelegen tussen de
spoorlijn te Veenoord en de Holsloot-Veenoord, wegenlegger 1955 nr. 165, 1931-1936
634.35 Brieven betreffende de verbetering van de Eerste weg te Veenoord, wegenlegger 1955 nr.
169, 1930-1940
634.36 Brieven betreffende de verbetering van de Middenweg te Veenoord, wegenlegger 1955 nr.
168, 1919-1921
634.37 Brieven betreffende de verbetering van de wegen in het Dalerveen, wegenlegger 1955 nr.
174, 1933
634.38 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbetering van zandwegen in de gemeente
Sleen met overheidssteun in werkverschaffing door de N.V. Nederlandse Heide Mij., 19331941
N.B. Deze werkzaamheden betroffen de verbetering van de volgende wegen, als daar zijn:
a. de Pandijk met zijtakken
b. de tramweg, wegenlegger 1955 nr. 66
c. weg achter de Vledders, wegenlegger 1955 nr. 114
d. wegen door Ermerveld, wegenlegger 1955 nrs. 113 en 113a
e. Molenweg, wegenlegger 1955 nr. 118
f. Wijnbergsteeg, wegenlegger 1955 nr. 92
g. Weg Abbinge-eind, wegenlegger 1955 nr 126a
h. Weg langs de Spit-alen, wegenlegger 1955 nr. 143
i. Weg langs spoorlijn Dalerveen-Nieuw Amsterdam, wegenlegger 1955 nrs. 164 en 174
635.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanschaffing door de gemeente Sleen in
vereniging met de gemeenten Dalen, Coevorden en Oosterhesselen van een wegvijzel, 19321937
635.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de afsluiting van de Oude Groningerweg,
wegenlegger 1955 nr. 55, 1937-1938
636.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van sneeuwopruiming en
zandstrooien op de wegen gedurende de wintermaanden 1939-1943

637.

Brieven en andere bescheiden betreffende het leggen van riolering in de gemeente Sleen
1930-1942. N.B. Zie voor aankoop grond eveneens inv.nrs. 135-139, 632.5.29, 808.1
Zie eveneens inv.nr. 259

638.

Brieven betreffende straatverlichting in de gemeente Sleen 1931-1944

639.1 Brieven betreffende de aanbrenging van beplanting langs de wegen in de gemeente Sleen
1916-1943

639.2 Brieven betreffende de overname van de beplanting langs de wegen op het
Stationsemplacement te Veenoord van de vereniging tot verfraaiing van Nieuw-Amsterdam
1936
639.3 Brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
beplanting van wegen, 1935-1941
640.

Circulaires en brieven betreffende het aanleggen van bijkomende werken aan wegen in de
gemeente Sleen 1944-1945

641.

Circulaires betreffende de onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer 1933-1935

642.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het aanbrengen van duikers in wegen der
gemeente Sleen 1935, 1939, 1941
N.B. Ad –3 Zie verder inv.nr. 634.17, 21, 22 (1.811.111.2) 663
642.3 Brieven betreffende het mogen hebben van voorwerpen op gronden der gemeente Sleen
1919-1929
642.4 Brieven en andere bescheiden betreffende het maken van een gewapend beton-duiker in het
Holslootdiep te Sleen 1939
643.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende vrijdom van brug- en
veergelden en heffing van scheepvaartrechten 1940-1943
N.B. Voor bruggen zie eveneens inv.nr. 315
643.2 Brieven betreffende de aan de Drentse Kanaal Mij toebehorende Holslootsbrug 1930-1939
644.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het vernieuwen van een drietal bruggen in de weg
Klinkmolenbrug-Dalen, wegenlegger 1955 nr. 91 (zijnde rijksweg nr. 34) 1922-1926
N.B. Zie eveneens inv.nr. 633.8-9
644.2 Bescheiden betreffende het vernieuwen van een drietal bruggen in de weg KlinkmolenbrugDalen, wegenlegger 1955, nr. 91 (zijnde rijksweg nr. 34) 1923
644.3 Brieven en andere bescheiden betreffende de bouw van een brug over de Verlengde
Hoogeveense Vaart nabij Veenoord 1936-1939
644.4 Brieven betreffende de bouw van een vaste brug te Holsloot over de Verlengde
Hoogeveense Vaart, wegenlegger 1955 nr. 91, 1940-1941
N.B. Zie inv.nr. 633.8-9
644.5 Ramingen van kosten voor het maken van een gewapend betonrambrug over het
Drostendiep 1922-1923
645.1 Brieven betreffende de aanleg van een betonduiker in de Sleenerstroom in verband met de
verbetering van de weg lopende van de grens der gemeente Emmen over Noord-Sleen naar
de grens der gemeente Zweeloo, wegenlegger 1955 nrs. 49 en 48, 1935-1936
N.B. Zie eveneens inv.nr. 634.17-19

645.2 Brieven betreffende de verbetering van het brugdek en de oprit van het bruggetje gelegen in
de weg De Klencke-Zuid Sleen, wegenlegger 1955 nr. 66, 1935
645.3 Brieven betreffende de draagkracht en het herstel van de aan de landbouwvereniging Sleen
toebehorende brug over de Jongbloedvaart 1936-1940
646.

Brieven betreffende het onderhoud van bruggen in de gemeenste Sleen 1935-1941

647.1 Brieven en andere bescheiden betreffende verleende concessies voor het doen onderhouden
van autobusdiensten 1927-1929
647.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de N.V. E.D.S. 1925-1944
N.B. Zie eveneens inv.nr. 655
648.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de beperking van het
gebruik van personenauto’s door de Duitse bezetter 1942-1944
648.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van het
autobusbevrachtingsbesluit 1941
649.1 Brieven betreffende de uitvoering der wegenwet in verband met het bijhouden der leggers
van wegen en voetpaden in de gemeente Sleen 1932-1942
649.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het opnieuw aanleggen en daarna wijzigen van
een legger van wegen in de gemeente Sleen 1930-1945
650.1 Brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ten aanzien van
algemene verkeersvoorschriften 1938-1945
650.2 Brieven betreffende het zware autoverkeer over enige bruggen in de gemeente Sleen 1928
650.3 Verkeersverordeningen met bijbehorende bescheiden der gemeente Sleen 1935-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.2
650.4 Brieven betreffende de indeling der wegen in de gemeente Sleen in klassen en de aanwijzing
en vaststelling der bebouwde kommen in de gemeente met bijbehorende kaarten 1932-1942.
Zie eveneens inv.nr. 632.3
650.5 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen van gedeputeerde staten
van Drenthe en het militair gezag betreffende de vergunning tot het maken van reizen 1945
650.6 Circulaires en brieven inhoudende aanwijzingen met betrekking tot de verkeersveiligheid
1931-1938
650.7 Circulaires en brieven inhoudende maatregelen met betrekking tot de beveiliging van het
verkeer over de wegen in de gemeente Sleen 1937-1942
650.8 Circulaires inhoudende voorschriften van de Duitse bezetter tot beperking van het verkeer
op de wegen 1940-1945
650.9 Brieven betreffende het verkeer over de bruggen in de gemeente Sleen 1931-1941

650.10 Circulaires inhoudende voorschriften van de Duitse bezetter voor het zich ophouden door
burgers in de openlucht gedurende 22 uur n.m. en 4 uur v.m. 1940-1945
651.1 Brieven en rapport der bruggencommissie voor Z.O. Drenthe betreffende de verbetering der
bruggen 1938-1939
651.2 Circulaires en brieven inhouden voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het motor- en
rijwielverkeer op de wegen in de provincie Drenthe en de gemeente Sleen 1921-1938
651.3 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende
motorrijtuigen en –rijwielen 1929-1945
652.

Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de aan te
houden maximum snelheid van motorvoertuigen in de gebouwde kommen der gemeente
Sleen 1933-1942

653.1 Brieven en circulaires betreffende de plaatsing van wegwijzers en waarschuwingsborden
door de A.N.W.B. op de wegen in de gemeente Sleen 1917-1929
653.2 Brieven en circulaires betreffende de plaatsing van wegwijzers en waarschuwingsborden
door de A.N.W.B. op de wegen in de gemeente Sleen 1930-1936
653.3 Circulaires en brieven betreffende de plaatsing van waarschuwingsborden en tekens voor het
verkeer 1937-1944
654.1 Diverse concessies verleend voor het vervoer van personen 1930-1937
654.2 Circulaires betreffende het reglement autovervoer personen en het wetsontwerp autovervoer
personen, respectievelijk R.A.P. en W.A.P. 1937-1941
655.

Concessies aan de N.V. E.D.S. te Hoogeveen voor het uitoefenen van autobusdiensten 19311939. N.B. Zie eveneens inv.nr. 647.2

656.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de keuring van
huurauto’s 1937-1939

-1.812 Verkeer en vervoer over tram- en spoorwegen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 317-321
657.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de bemoeiingen der gemeente Sleen met de N.V.
E.D.S. te Hoogeveen 1917-1928.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 318, 319, 1048-1059
657.2 Brieven en circulaires betreffende de bemoeiingen der gemeente Sleen met de N.V. E.D.S.
te Hoogeveen 1940-1942. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 318, 319, 1048-1059
658.1 Bescheiden betreffende de spoorwegen 1899, 1922
658.2 Brieven en circulaires betreffende de spoorwegen 1931-1939
-1.813 Verkeer en vervoer te water

N.B. Zie eveneens inv.nr. 322
659.

Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
binnenscheepvaart 1934-1944
660.1 Circulaires en brieven betreffende de Drentse Kanaal maatschappij 1930-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 285

660.2 Circulaires en brieven betreffende de heffing van kanaalrechten door de N.V. Drentse Veenen Midden Kanaal Maatschappij te Hoogeveen 1930-1945
661.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het aanleggen van een kanaal vanaf de
Hoogeveensevaart naar de gemeente Sleen, bekend als de Jongbloedvaart en het aanleggen
van kunstwerken daarin 1925-1926
661.2 Circulaires en brieven betreffende de Jongbloedvaart toebehorende aan de Coöp.
Landbouwvereniging Sleen 1931-1940
662.

Brieven betreffende de bouw van een betonduikerbrug over het Holslootdiep in de weg
Nieuw Amsterdam-Veenoord-ZuidSleen-Noord Sleen-Schoonoord-De Kiel wegenlegger
1955 nrs. 101, 79, 67, 19, 12, 1939-1941. N.B. Zie inv.nr. (-1.811.111.2)

663.

Brieven betreffende de aanleg van een duiker in het Holslootsdiep i.v.m. de aanleg van
rijksweg nr. 34, wegenlegger 1955 nr.91, 1941.
N.B. Zie inv.nr. 314, 642.1, 633.8-10

664.

Circulaires betreffende de invoering der binnenscheepvaartrampenwet 1933

665.

Brieven en andere bescheiden betreffende het heffen van rechten door de Drentse Kanaal
Maatschappij in de vorm van sluis- en bruggelden voor het gebruik van de Verlengde
Hoogeveense Vaart en van rechten voor de vóórschutting van trekschuiten en schepen op dit
kanaal varende 1917-1919

666.

Brieven en circulaires betreffende de heffing kanaal- en scheepvaartrechten te Schoonoord,
Westenesch en Zuid-Barge op het Oranjekanaal 1924-1929

-1.814 Verkeer en vervoer in de lucht
667.

Circulaires en andere bescheiden betreffende de luchtvaart 1930-1945

-1.816 Posterijen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 324-326
668.1 Brieven en circulaires betreffende de P.T.T. in de gemeente Sleen 1916-1929
668.2 Brieven betreffende het bestellen van brieven in de gemeente Sleen 1930-1941
Brieven betreffende de vestiging van postagenschappen en de beloning van bestellers en
hulpbestellers 1931-1942
-1.817 Telecommunicatie

669.1 Brieven, circulaires en andere bescheiden betreffende de telefonie in de gemeente Sleen
1930-1945. N.B. Zie eveneens inv.nr. 326
669.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de stichting van een telefoonstation te ’t Haantje
in de gemeente Sleen 1937-1942
669.3 Brieven en andere bescheiden betreffende de vestiging van een telefoonstation te Holsloot in
de gemeente Sleen 1937-1945
670.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de daarstelling van een radiodistributiedienst
1930-1945
670.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het door Bouwman te Sleen aan te leggen
radiodistributienet 1932-1939
670.3 Brieven en andere bescheiden betreffende het door Warringa te Sleen aan te leggen
radiodistributienet 1934-1938
670.4 Brieven betreffende de radiotelefonie 1940-1946
670.5 Circulaires betreffende de betaling van luisterbijdragen voor het hebben van een radio 19411944
670.6 Brieven en andere bescheiden betreffende de inlevering van radio-ontvangtoestellen op last
van de Duitse bezetting 1943-1945. N.B. Zie eveneens inv.nr. 525.2
-1.82 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 327-345
671.1 Circulaires betreffende de bevordering van het gebruik van goederen van Nederlands
fabrikaat 1930-1938
671.2 Circulaires en brieven betreffende de economische voorlichting en de Noordelijke
Economische Technologische organisatie 1937-1944.
N.B. Zie inv.nr. 688.2
-1.821 Wettelijke eenheden, Normalisatie
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 327-328
672.

Circulaires en brieven betreffende de ijk en herijk van maten en gewichten 1938.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 327 en 328

673.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de toepassing der
normalisatie in Nederland 1933-1939

-1.822 Gemunt geld en andere betaalmiddelen
N.B. Zie eveneens inv.nr. 329
674.

Brieven en circulaires betreffende de buitenomloopstelling van gemunt geld en andere
wettige betaalmiddelen 1931-1945

-1.823 Bodemproduktie, dierenteelt, zuivelbereiding

675.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het grondgebruik en de
verzorging van de veestapel 1930-1945

676.1 Circulaires betreffende de uitvoering van het reglement tot voorkoming en beperking van
zandverstuivingen in Drenthe en een lijst van eigenaren van gronden in de zandverstuiving
op het ’t Haantje 1922.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 333
676.3 Algemene circulaires en brieven betreffende de land- en tuinbouw 1930-1944
677.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van de
tarwewet 1931-1934
677.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van de
crisis-aardappelwet 1935-1936
678.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het stichten van boerderijen en het ontginnen van
woeste gronden 1920-1936
678.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het stichten van een boerderij en de ontginning
van woeste grond door J. Boer 1920-1936
678.3 Brieven en andere bescheiden betreffende het ontginnen van woeste gronden door G. Voors
en G. Gerrits te Sleen 1921-1944
678.4 Algemene circulaires en brieven betreffende de ontginning van woeste gronden in de
gemeente Sleen 1930-1939. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 680, 703.9
679.

Algemene circulaires betreffende de bevordering van de tuinbouw 1934-1945

680.

Circulaires en brieven betreffende eventuele van overheidswege te verlenen financiële steun
voor de ontginning van woeste gronden in de gemeente Sleen te behoeve van inwoners
dezer gemeente 1921-1936. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 678.1-4, 703.9

681.

Circulaires betreffende de Wildschadecommissie voor de provincie Drenthe 1938-1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 565.2

682.1 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
bestrijding der iepziekte onder de iepebomen 1930-1943
682.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de bosbouw 19341945
683.

Brieven betreffende het vervenen van percelen grond in de gemeente Sleen door diverse
ingezetenen 1930-1942

684.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter bevordering van de
voedselvoorziening van de veestapel in oorlogstijd 1941-1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 475

685.

Aangiften van een hengst ingevolge artikel 23 der paardenwet 1918 en ingevolge artikel 9
der paardenwet 1939, 1930-1944

686.

Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
uitvoering van de crisisvarkenswet 1932, 1932-1937

-1.824 Nijverheid en handel
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 339, 340
687.1 Circulaires en brieven betreffende de door gedeputeerde staten van Drenthe aan de gemeente
Sleen geweigerde deelname in de oprichting der N.V. Het Lantschap Drenthe
687.2 Algemene brieven en andere bescheiden betreffende de vestiging van industrie in de
woonkernen Veenoord en Schoonoord der gemeente Sleen 1927-1928
687.3 Historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken van Drenthe te Meppel bij gelegenheid van haar 10-jarig bestaan 1932
688.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter stimulering van de afzet van
hout uit de Nederlandse buitengewesten en de bevordering van de belangen van het
boswezen in het algemeen 1932-1938
688.2 Circulaires en brieven inhoudende aanwijzingen ter bevordering van het Nederlands
fabrikaat 1927.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 671.1
689.1 Circulaires en brieven betreffende de oprichting en de deelname door de gemeente Sleen in
de Mij. tot aanleg en exploitatie van laagspanningnetten te Groningen 1914-1929
N.B. Voor het elektriciteitsbedrijf der gemeente Sleen, zie eveneens inv.nrs. 1041-1047
689.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de oprichting en instandhouding van een
Coöperatieve vereniging elektrische centrale “Sleen” gevestigd te Sleen 1917-1923
689.3 Brieven en andere bescheiden betreffende de elektriciteitsvoorziening in het algemeen en de
exploitatie en opheffing der coöp. Vereniging elektrische centrale Sleen in het bijzonder
1925-1929
689.4 Brieven en andere bescheiden betreffende de elektrificatie van de woonkern Den Hool in de
gemeente Sleen 1928-1929
689.5 Brieven en andere bescheiden betreffende de overdracht aan de gemeente Sleen van de
netten der elektrische centrale Sleen, de niet-betaling van meterhuur krachtens de met de
gemeente Sleen gesloten overeenkomst, de overname dezer meters en de ijk en herijk dezer
meters 1929-1935. N.B. Zie eveneens inv.nr. 689.24
689.6 Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende de organisatie der elektriciteitsvoorzieningen o.a. in de gemeente Sleen, 1938-1942
689.7 Wijziging der staturen van de N.V. Mij. tot exploitatie van laagspanningsnetten 1930-1945

689.8 Overeenkomsten tot aanleg en exploitatie door de N.V. Mij. tot aanleg en exploitatie van
laagspanningsnetten te Groningen van een elektrisch net in de gemeente Sleen met
bijbehorende brieven 1929-1945
689.9 Correspondentie betreffende de deelneming der gemeente Sleen in het aandeelkapitaal der
N.V. Mij. tot exploitatie van laagspanningsnette 1930-1944
689.10 Brieven betreffende de beveiliging van de elektrische netten te Sleen 1931-1937
689.11 Brieven en andere bescheiden betreffende de aan de gebruikers van elektrische stroom in de
gemeente Sleen in rekening te brengen tarieven 1929-1934
689.12 Brieven betreffende de levering van elektrische stroom door de gemeente Sleen aan andere
gemeenten en de levering daarvan door andere gemeenten aan de gemeente Sleen 19291942
689.13 Brieven en andere bescheiden betreffende de transformatorstations in de gemeente Sleen
1930-1937
689.14 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van het elektrisch net in de gemeente
Sleen 1930-1943
689.15 Brieven en andere bescheiden betreffende de aansluiting aan het elektrisch net van de
percelen uitmakende de woonkern ’t Haantje in de gemeente Sleen 1929-1935
689.16 Brieven met betrekking tot het leggen van elektrische geleidingen in de woonkern
Kibbelveen 1933-1939
689.17 Brieven betreffende de elektrificatie te Holsloot 1934-1945
689.18 Brieven betreffende de aansluiting van woningen in de gemeente Sleen aan het elektrisch
net 1929-1945
689.19 Brieven en andere bescheiden betreffende de mogelijkheid tot elektrificatie van de
buurtschappen Veenoord en Holsloot 1933-1945
689.20 Brieven en andere bescheiden betreffende de elektrificatie van de woonkern Den Hool in de
gemeente Sleen 1931-1937
689.21 Overeenkomsten met het provinciaal elektriciteitsbedrijf Groningen betreffende de levering
van elektrische stroom aan de gemeente Sleen 1924-1930
689.22 Reglementen en contracten met bijbehorende bescheiden betreffende de levering van
elektriciteit 1929-1945
689.23 Brieven en andere bescheiden bevattende voorschriften voor de installatie van elektrische
geleidingen in de gemeente Sleen 1931-1945
689.24 Brieven en andere bescheiden betreffende de elektriciteitstarieven 1935-1944.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 689.5

689.25 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de distributie van
elektriciteit in het algemeen 1944-1945
689.26 Brieven betreffende de toewijzing van extra elektrische stroom aan diverse groepen
personen 1941-1943
689.27 Brieven betreffende de toewijzing van elektrische stroom aan kermisexploitanten 1934
690.

Algemene circulaires betreffende de organisatie van handel en bedrijfsleven 1935-1941

691.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het houden van
markten, kermissen en de verpachting van kermisstandplaatsen 1933-1945.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 341

692.

Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het
opdrijven en/of drukken van prijzen 1931-1944

693.

Verordeningen met bijbehorende brieven op het broodgewicht in de gemeente Sleen 19151938. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.18, 573.2-3, 930.1

694.1 Declaraties van de distributiedienst kring Sleen D.K. nr.112 met circulaires betreffende
M.D. 302B declaratie en financiële verantwoording 1941-1945
694.2 Brieven betreffende gehouden controles met rapporten en declaraties daarover van de
financiële administratie van de distributiedienst in de gemeente Sleen 1941-1945
694.3 Voorstellen inzake de personele en materiële uitgaven betreffende de distributiedienst in de
gemeente Sleen 1943-1945
694.4 Circulaires in houdende voorschriften en/of aanwijzingen ten aanzien van de distributie van
goederen in de gemeente Sleen 1943-1945
N.B. Zie eveneens archief van de distributiedienst Sleen inv.nrs. 1005-1040
694.5 Circulaires en andere bescheiden waaronder beschikkingen betreffende hotels, café’s,
restaurants en pensions 1942
-1.825 Bank, beurs en kredietwezen
N.B. Zie eveneens inv.nr. 343
695.

Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
uitvoering van de geldschieterswet 1933-1945

696.

Circulaires en brieven betreffende de oprichting en instandhouding van het
Borgstellingsfonds Drenthe 1936-1945

-1.827 Jacht
N.B. Zie eveneens inv.nr. 344
697.1 Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
uitvoering van de jachtwet 1923, 1924-1944

697.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening
van de jacht 1940-1945
-1.828 Visserij
N.B. Zie eveneens inv.nr. 345
698.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het verstrekken van
vis- en hengelakten 1930-1945

-1.83 ARBEID
N.B. Zie eveneens inv.nr. 346
699.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van de
huisarbeidswet 1933, 1936-1937
699.2 Circulaires inhoudende algemene voorschriften met betrekking tot de arbeidswet 1931-1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 346
-1.831 Verhouding tussen werknemers en werkgevers
700.

Circulaires en brieven betreffende de regeling van lonen en arbeidsovereenkomsten in de
vrije sectoren 1939-1945

701.

Brieven betreffende de uitvoering der arbeidsgeschillenwet o.a. betreffende een geschil in
het landbouwbedrijf te Sleen ten aanzien van bedongen lonen 1938-1939

-1.835 Gedwongen arbeid. Niet normaal betaalde arbeid
702.

Circulaires betreffende de arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten 1930-1943

-1836 Werkloosheid
N.B. Zie eveneens inv.nr. 349
703.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende toeslagen en
vergoedingen aan werklozen 1931-1941
703.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter verruiming van de
werkgelegenheid 1933-1941
703.3 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende toeslagen en
vergoedingen aan werklozen 1932-1941
703.4 Circulaires inhoudende voorschriften betreffende de inzending van declaraties der
werkverschaffing 1936-1942
703.5 Circulaires inhoudende toekenning van subsidie in de kosten van werklozenzorg in de
gemeente Sleen 1939-1941
703.6 Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen verruiming van de
werkgelegenheid 1940-1943

703.7 Circulaires betreffende de verplichting tot het verrichten van diensten bij de werkverruiming
enz. 1941
703.8 Circulaires betreffende de plaatsing van tewerkgestelden bij de werkverruiming met nieuwe
regeling
703.9 Brieven betreffende de ontginning van gronden door de gemeente Sleen met overheidssteun
in werkverschaffing door de Nederlandse heidemaatschappij 1939-1942
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 678.1-4, 680
704.

Brieven betreffende de opleiding tot vlasbewerker van arbeiders uit de gemeente Sleen in de
vlasfabriek Orvelte ter bestrijding van de werkloosheid 1942-1944

-1.837 Bemoeiingen in het belang van bepaalde groepen van arbeiders
N.B. zie eveneens inv.nr. 350
705.1 Circulaires en brieven betreffende de uitvoering van de landarbeiderswet 1920-1931
705.2 Diverse bescheiden betreffende de uitvoering der landarbeiderswet 1929-1949
705.3 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
toepassing der landarbeiderswet 1932-1942
705.4 Brieven betreffende verrichte hertaxaties der landarbeidersplaatsjes met woningen 19391940
705.5 Circulaires en brieven betreffende de aflossing van voorschotten ingevolge de
landarbeiderswet 1920-1944
705.9-32 Brieven en ander bescheiden betreffende de procedure tot het verwerven en aflossen van
versterkte voorschotten voor landarbeidersplaatsjes 1920 –1944
-6
Arends, H., Schoonoord 1923-1928
-7
Boelens, A., Schoonoord 1921-1933
-8
Bouwes, P., Schoonoord 1920-1936
-9
Brakel, P., Veenoord 1921-1925
-10
Christ, A., ’t Haantje 1921-1925
-11
Darwinkel, C., ’t Haantje 1921-1925
-12
Engbers, H., ’t Haantje 1921-1943
-13
Geerlinks, J., Veenoord 1937-1943
-14
Gommers, A., Veenoord 1920-1935
-15
Gommers, F., Veenoord 1924-1943
-16
Graaf, A. de, Holsloot 1923-1932
-17
Klasens, J., Sleen 1921
-18
Knol, K., Schoonoord1927-1928
-19
Kootstra, A., Schoonoord 1924-1935
-20
Kuipers, J., Schoonoord 1920-1944
-21
Pasveer, A., Schoonoord 1920-1941
-22
Regtop, B., “t Haantje 1927-1929
-23
Sieben, Th., Veenoord 1919-1934
-24
Spaling, H., Veenoord 1924-1943
-25
Steegen, R., ’t Haantje 1919-1941

-26
Veenstra, H., Veenoord 1921-1944
-27
Vos, J., ’t Haantje 1920-1934
-28
Vos, R., Schoonoord 1922-1935
-29
Vries, F. de. Veenoord 1922-1943
-30
Weggen, H., Schoonoord 1923-1939
-31
Wiegers, L., Schoonoord 1920-1943
-32 Wiggchers, L., Schoonoord 1922-1940
-1.838/839 Andere arbeidsaangelegenheden
N.B. Zie eveneens inv.nr. 351
706.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van het
rijtijdenbesluit 1939-1940
706.2 Brieven, voorstellen en besluiten tot vaststelling en intrekking van een verordening op de
winkelsluiting in de gemeente Sleen 1917-1925
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.2
707.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van het
rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929, 1929

708.

Brieven betreffende plaatsgehad hebbende werkstakingen in de gemeente Sleen 1917-1928

709.

Brieven betreffende de bijdrage van de gemeente Sleen tot instandhouding van de
districtsarbeidsbeurs te Groningen 1917-1929

710.1 Circulaires en andere bescheiden betreffende de arbeidsbemiddeling in de gemeente Sleen
1917-1927
710.2 Circulaires en brieven betreffende het zenden van arbeiders naar Duitsland, Noord-Frankrijk
en Oost- Europa op last van de Duitse bezetter 1941-1942
711.

Circulaires en brieven betreffende de emigratie van Nederlanders naar andere landen 19301938

-1.84 MAATSCHAPPELIJKE ZORG
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 354-358
-1.841 Maatschappelijke zorg in het algemeen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 354-355
712.1 Circulaires betreffende instelling van het nationaal crisis-comité 1932-1935
712.2 Circulaires en brieven betreffende het algemeen steuncomité 1939, 1939
713.1 Brieven betreffende de verlening van gemeentelijk subsidie aan.
-1 Het Fries Volkssanatorium 1931
-2 Het Groene Kruis afd. Schoonoord en Odoornerveen 1944-1945
713.2 Brieven betreffende de verlening van gemeentelijk subsidie aan de afdelingen der
vereniging Het Groene Kruis te Sleen, 1939.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 719

714.1 Circulaires betreffende de opheffing van het nationaal crisis-comité en de stichting van het
nationaal fonds voor bijzondere noden 1936-1942
714.2 Circulaires en brieven betreffende de oprichting van een plaatselijk commissie voor
samenwerking van het nationaal fonds voor bijzondere noden 1939-1940
715.1 Circulaires betreffende de oprichting van het nationaal hulpcomité 1940, 1940
715.2 Circulaires betreffende de hulpverlening van oorlogsvluchtelingen en –slachtoffers 19401944. N.B Zie eveneens inv.nrs. 613, 728
715.3 Brieven betreffende hulpverlening aan oorlogsslachtoffers
-1.842 Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 356-358
716.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende instellingen van
weldadigheid, 1930-1945

717.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de vestiging van een geneesheer en het scheppen
van de mogelijkheid daartoe in de buurtschap Schoonoord en omstreken van de gemeente
Sleen, 1919-1935
717.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de instructie en de jaarwedde van de door de
gemeente Sleen aangestelde gemeentegeneesheren.
-1. Brieven betreffende de instructie der gemeente geneesheren 1921-1934
-2. Idem jaarwedden der geneesheren 1921-1924
-3. Idem gemeenschappelijke regeling in de voorziening van medische hulp voor de
buurtschap Schoonoord tussen de gemeenten Sleen, Zweeloo, Borger, Rolde en Odoorn
1921-1929
717.3 Circulaires en brieven betreffende het voor rekening der gemeente Sleen komen van 25%
der contributies verschuldigd voor tewerkgestelde arbeiders in de gemeente Sleen aan het
streekdoktersfonds, onderdeel van het ziekenfonds Drenthe’s zuid-oosthoek 1934-1941
717.4 Gemeenschappelijke regeling met bijbehorende brieven betreffende de mogelijkheid tot
vestiging van een geneesheer in de buurtschap Schoonoord tussen de gemeenten Sleen,
Odoorn, Borger en Rolde 1935-1945
717.5 Circulaires en brieven betreffende medische verzorging in het algemeen 1942-1945
717.6 Circulaires en andere bescheiden betreffende de bloedtransfusiedienst van het Nederlands
Rode Kruis 1939-1941
717.7 Circulaires betreffende de regeling van de rechtspositie van de gemeentegeneesheren, belast
met de armenpraktijk 1937-1939
718.1 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de controle
der verpleging van armlastigen in ziekenhuizen 1936-1940

718.2 Bescheiden betreffende verpleging in ziekenhuizen 1942-1945
719.

Brieven betreffende te verlenen subsidies aan Kruisverenigingen werkzaam in de gemeente
Sleen 1930-1944.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 713.2

720.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de vestiging van een vroedvrouw te Schoonoord
in de gemeente Sleen 1900-1944. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 234.570
720.2 Brieven inhoudende aanvragen en toewijzing van een gemeentelijk subsidie in de kosten van
een wijk-bakerdienst te Nieuw-Amsterdam-Veenoord van de vereniging Moeder en Kind
1932-1941
721.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de zorg voor
krankzinnigen 1930-1945. N.B. Zie eveneens inv.nr. 356
721.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen in verband met artikel 39 der
armenwet 1931-1940
722.1 Brieven inhoudende inlichtingen aan gedeputeerde staten van Drenthe betreffende de
instellingen van weldadigheid in de gemeente Sleen 1917-1929
722.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het geschil tussen de gemeenten Sleen en Borger
ter zake van de huisvesting van het gezin van T. de Groot 1919-1920
722.3 Reglement voor het burgerlijk armbestuur der gemeente Sleen met bijbehorende brieven
1928-1929
722.4 Verslagen der gemeente Sleen betreffende het armwezen aan gedeputeerde staten van
Drenthe 1931-1944
722.5 Circulaires en andere bescheiden betreffende maatschappelijke steun aan behoeftigen 19411942
722.5a Armenzorg: Brieven van de burgemeester aan het Secretariaat van de Koningin inzake het
verlenen van geldelijke steun aan armlastige gezinnen in de gemeente 1931-1940
723.

Brieven en andere bescheiden betreffende de oprichting van de stichting “Het Ellertsveld” te
Schoonoord in de gemeente Sleen als tehuis voor ouden van dagen 1933-1945

724.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de zuigelingenzorg
1925
724.2 Circulaires en brieven betreffende de zorg voor kinderen 1939-1945
-1 Correspondentie betreffende de zorg voor de overbrenging van kinderen uit het westen
van Nederland naar het oosten des lands 1939-1945
-2 Circulaires en brieven van het gewestelijk comité jeugdzorg voor de zuid oosthoek van
Drenthe 1945
725.

Brieven betreffende het verlenen van subsidie aan instellingen die ten doel hebben
kinderzorg uit te oefenen 1919-1921
-1 Correspondentie met de Vereniging Kinderzorg in de classis Emmen 1919

-2 Idem met de vakantiekolonie Het Noorderhuis te Ruinen 1921
-3 Idem met Het Groene Kruis te Nieuw Amsterdam-Veenoord 1920-1921
726.
727.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het verlenen van hulp
aan vreemdelingen 1932-1937
Circulaires en brieven betreffende de geldinzameling ten behoeve van de slachtoffers van de
watersnood 1936-1928

728.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen van het bureau afvoer
burgerbevolking ten aanzien van geëvacueerden en andere oorlogsslachtoffers 1940-1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 613, 715.2

729.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende te verlenen hulp aan
vluchtelingen uit het buitenland 1918-1919

730.1 Circulaires betreffende de steun aan militairen en gewezen militairen 1940-1941
730.2 Circulaires en brieven betreffende de regeling der tegemoetkoming in de reiskosten voor
bezoek aan graven van gesneuvelde militairen 1941-1942
730.3 Circulaires betreffende de verzorging van teruggekeerde krijgsgevangenen 1945
731.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitvoering van
crisis-zuivelwet 1932, 1932-1933
731.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het steunen van
bepaalde beroepen of groepen 1934
-1 Circulaires betreffende het saneringsplan voor de bloem- en boomkwekerijen 1934
-2 Idem betreffende steun aan kunstenaars 1934
731.3 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de steun aan kleine
veehouders 1935-1936
731.4 circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de steunverlening aan
kleine tuinders 1938-1943
731.5 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de steun aan kleine
boeren in het algemeen 1940-1945
731.6 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende te verlenen steun aan
pluimveehouders 1940-1945
731.7 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het verlenen van
sociaal economische hulp aan kleine zelfstandigen 1943-1944
732.1 Circulaires en brieven met bijbehorende bescheiden betreffende te houden cursussen voor
het vervaardigen van dekens ten behoeve van gezinnen die hiervoor in aanmerking komen
1940-1941
732.2-3 Circulaires betreffende het in de gemeente Sleen georganiseerde ontwikkelingswerk voor
jeugdige werklozen 1931-1942.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 633.15

733.

Circulaires en brieven betreffende de toeslag van renten en pensioen 1937-1944
-1 Circulaires 1944
-2 Correspondentie betreffende mevrouw de weduwe H. Kleve-Matena 1937-1944
-3 Idem betreffende mevrouw de weduwe Paas 1944

-1.844 Zorg voor a-socialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel
734.

Circulaires betreffende de reclassering in het algemeen 1938-1940

-1.848 Maatschappelijke voorzorg door risicoverdeling. Verzekeringswezen
735.

Naamlijst van rentetrekkenden der ongevallenwet 1901, 1912-1936

736.

Circulaires en brieven betreffende de te vormen wiskundige reserve ex artikel 41 der
invaliditeitswet 1931-1942

-1.85 VOLKSONTWIKKLEING EN –OPVOEDING. RELIGIE
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 359-386
737.1 Algemene circulaires en brieven betreffende de volksontwikkeling en opvoeding 1941-1942
737.2 Brieven betreffende de oprichting en instandhouding van een jongenskamp van de
Vrijzinnige christelijke studenten bond in het Noord Slenerzand 1919-1929
-1.851 Onderwijs
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 360-364
738.

Circulaires en brieven betreffende het kleuteronderwijs 1928-1938

739.1 Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende de herziening der onderwijswetten
1928
739.2 Circulaires en andere bescheiden van algemene aard betreffende het lager onderwijs 19171945. N.B. Zie eveneens inv.nr. 10.29
739.3 Algemene circulaires en brieven betreffende de oprichting en/of instandhouding van
bijzondere scholen 1933-1939
-1.851.2/01 Lager onderwijs – leerkrachten
N.B. Zie eveneens inv.nr. 365
740.

Algemene circulaires en brieven betreffende het personeel der openbare lagere scholen
1938-1945

741.

Circulaires en brieven betreffende de bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van
besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs in de gemeente Sleen
1935-1942

742.1 Brieven betreffende de aanstelling van onderwijzers aan openbare lagere scholen in de
gemeente Sleen 1922-1944

-1 A. van Zomeren 1922
-2 S. de Groot 1929
-3 P. Kleve 1940
-4 H. Alting 1941
-5 Brieven betreffende aanvulling van personeel der openbare lager onderwijsscholen te
Sleen 1928-1929
-6 Brieven betreffende de aanstelling van een onderwijzeres nuttige handwerken te Holsloot
1944
-7 Brief betreffende de herplaatsing van wachtgelders 1934
N.B. Zie eveneens inv.nr. 44
742.2 Brieven en andere bescheiden betreffende ontslag van onderwijzeres aan openbare lagere
scholen in de gemeente Sleen 1927-1930
-1 Verordening ex artikel 38 4e lid der l.o.-wet 1920 betreffende het ontslag van onder
wijzeres bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd 1927
-2 Ontslagbesluit der onderwijzeres K. de Boer, H.J. Knol en H. Gerrits
743. Kennisgevingen van het verlies der bevoegdheid tot het geven van leger onderwijs 19301943
744.1 Bijlagen behorende bij het memorie van toelichting der begroting voor de gemeente Sleen
vermeldende de namen, voornamen enz. der onderwijzers aan de openbare lagere scholen
1918-1925. N.B. Zie eveneens inv.nr. 54
744.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de bezoldiging van onderwijzend personeel bij het
lager onderwijs in de gemeente Sleen 1915-1920
-1 Requesten aan de raad der gemeente Sleen 1915-1916
-2 Verordening, met bijbehorende brieven, regelende de jaarwedden van de hoofden en het
onderwijzend personeel der openbare lagere scholen in de gemeente Sleen 1916
-3 Wijziging der verordening 1916 met bijbehorende brieven 1916-1917
-4 Bescheiden betreffende de aan de onderwijzers te Sleen verleende duurtetoeslag 1917
-5 Wijziging der verordening 1916 met bijbehorende brieven w.o. de beroepsprocedure bij
de
Kroon door P. Franks, schoolhoofd te Noord Sleen tegen deze wijziging 19171920
N.B. Zie eveneens inv.nr. 44
744.3 Circulaires en brieven betreffende bezoldiging van het onderwijzend personeel in de
gemeente Sleen 1930-1944
-1 Circulaires 1930-1944
-2 Brieven betreffende de bezoldiging en/of kindertoeslag en/of jeugdaftrek van diverse
onderwijskrachten 1930-1935
-a. G. Assen 1934
-b. L. de Boer 1930
-c. G.H. Boon 1935
-d. H. v. Hasselt 1935
-e. G.A. Hengeveld 1931
-f.. K. Huizing 1930
-g. E. Jansen 1930
-h. H. Klaassens 1930
-i. H.J. Knol 1930
-j. G.J. den Ouden 1935

-k. M.E. Mulder 1931
-l. C.R. Nijdam 1930
-m. J. Nijdam 1930
-n. D. Postmus 1935
-o. A.J. Runsink 1930
-p. L. Schuringa 1935
-q. H.A. Vollenbroek 1931, 1935
-r. J.J. de Vries- de Vries 1930
744.4 Circulaires en brieven betreffende de aanvrage en toekenning van rijksvergoeding ex artikel
56 der l.o.-wet 1920 i.v.m. de bezoldiging van het onderwijzend personeel der gemeente
Sleen 1931-1945
744.5 Algemene circulaires betreffende de beschikbaarstelling van rijkssubsidie voor de
bezoldiging van onderwijzend personeel 1932-1945

744.6 Brieven en andere bescheiden betreffende aanstelling van tijdelijke overtollige leerkrachten
waarvoor rijksvergoeding ex artikel 56 2e lid der l.o.-wet 1920 werd toegestaan 1943-1945
-1 Brieven betreffende een onderwijskracht aan de openbare lagere school te Holsloot 19431945.
-2 Brieven betreffende een onderwijskracht aan de openbare lagere school te Veenoord
1944- 1945.
744.7 Ministeriële beschikkingen op aanvragen der gemeente Sleen om in het genot te worden
gesteld der rijksvergoeding ex artikel 97 der l.o.-wet 1920, 1929-1945
-1 t/m –17 Dienstjaren 1929-1945
745.

Brieven en andere bescheiden betreffende toekenning van een rijkstoelage voor het bezit der
akte landbouwkunde l.o. ten behoeve van het landbouwonderwijs 1916-1928

746.

Circulaires en brieven betreffende de bepaling der huurwaarde van de woningen van
hoofden der scholen in de gemeente Sleen 1919-1920

747.

Circulaires en andere bescheiden betreffende de verhoging der jaarwedden voor de
onderwijzeressen belast met het geven van onderwijs in de nuttige handwerken 1919-1920

748.1 Lijsten van onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen der gemeente
Sleen geïnde bijdragen voor eigen, weduwe- en wezenpensioen 1922-1942
748.2 Circulaires en andere bescheiden betreffende te storten pensioenbijdrage door onderwijzend
personeel der gemeente Sleen 1937-1945
-1 Circulaires 1938
-2 Opgaven van verhaalde pensioenbijdragen op de onderwijzers wier jaarwedden door het
rijk worden vergoed aan de gemeente Sleen 1937-1945
-1.854.2/02 Lager onderwijs – Organisatie van het onderwijs en de school
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 366-380

749.

Circulaires en brieven betreffende de eventuele opheffing van de openbare lagere school te
’t Haantje in de gemeente Sleen 1932-1933
N.B. De opheffing vond geen doorgang

750.

Circulaires betreffende toelating, inschrijving en overschrijving van leerlingen 1941-1942
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 367, 370

751.

Circulaires betreffende de toelating van leerlingen in afwijking van de bepaalde leeftijd
1933
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 367, 370

752.1 Schoolgeldverordeningen der gemeente Sleen met bijbehorende wijzigingen en andere
bescheiden 1918-1923
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.30, 159, 160
752.2 Schoolgeldverordeningen der gemeente Sleen met bijbehorende wijzigingen en andere
bescheiden 1923-1936
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 10.30, 159, 160
752.3 Circulaires en andere bescheiden betreffende de schoolgeldregeling 1936-1945
-1 Voorschriften van het departement van binnenlandse zaken inzake de schoolgeldheffing
1936-1945
-2 Voorschriften van het departement van financiën inzake verstrekking van gegevens over
schoolgeldheffing 1936-1939
-3 Regelen inzake voorlopige aanslagen ingevolge het tijdelijk besluit schoolgeld l.o. in de
gem. Sleen 1945
-4 Rijksbijdragen wegens gemis van schoolgeld 1942-1946
752.4-7 Kohieren en restant kohieren van schoolgelden van het openbaar lager onderwijs in de
gemeente Sleen 1916-1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 159, 160
753.

Kohieren van schoolgelden van het bijzonder lager onderwijs in de gemeente Sleen 19421945. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 159,160

754.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het onderwijs in nuttige handwerken 1922-1929
754.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het schoolvak lichamelijke oefening 1930-1939
-1 Correspondentie betreffende de vrijstelling van het onderwijs in lichamelijke oefening
1930-1939
-2 Correspondentie betreffende de verwerving van sportterreinen bij scholen in de gemeente
Sleen 1930-1935
N.B. Zie eveneens inv.nr. 361
754.3 Circulaires en brieven betreffende de invoering van de vakken lichamelijke oefening en
schoolzwemmen in de gemeente Sleen 1939-1943
-1 Circulaires 1939-1943
-2 Brieven betreffende de aanstelling van een consulent voor lichamelijke oefening 19411942

-3 Brieven betreffende de organisatie der lichamelijke oefening op de scholen in de
gemeente
Sleen 1940-1941
N.B. Zie eveneens inv.nr. 361
755.

Verordening regelende de inrichting en samenstelling van de commissie van plaatselijk
toezicht op het lager onderwijs in de gemeente Sleen 1921-1933

756.

Huishoudelijk reglement, alsmede lijsten van de leden der oudercommissies verbonden aan
de openbare lagere scholen in de gemeente Sleen 1930-1939

-1.851.2/04 Lager onderwijs – Bevordering van het onderwijs en het schoolbezoek
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 381- 383
757.1 Circulaires en andere bescheiden betreffende de uitvoering der leerplichtwet 1904-1945
-1 Circulaires 1939-1945
-2 Verordening met wijzigingen der gemeente Sleen, regelende de tijden binnen welke met
uitsluiting van de overige tijden van het jaar de vergunningen bedoeld in het 1e lid van
artikel 13 der leerplichtwet kunnen worden verleend zg. landbouwverlof 1904-1925

757.2 Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de
uitvoering der leerplichtwet 1921-1928
758.

Jaarverslagen der commissie tot wering van schoolverzuim 1929-1945
-1 Commissie Noord-Sleen 1931-1945
-2 Commissie Schoonoord 1929-1945
-3 Commissie Zuid-Sleen 1929-1945
-4 Commissie Veenoord 1929-1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 379, 382

-1.851.2/06 Lager onderwijs – Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor
het onderwijs.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 384-386
759.1 Algemene bescheiden betreffende het bijzonder lager onderwijs der gemeente Sleen 19251945
-1 Lijsten van bijzondere scholen der gemeente Sleen die zich bij de borgstellingsorganisatie
van de schoolraad van de scholen met den Bijbel hebben aangesloten 1925-1945
-2 Controlebiljetten van spaarbankboekjes 1932-1935
-3 Correspondentie met de Bank voor Nederlandse gemeenten 1932
759.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de fraude gepleegd door het bestuur der
bijzondere lagere school te Schoonoord in de schooladministratie met betrekking tot het
leerlingenaantal 1928-1929
759.3 Brieven betreffende de uitkering aan de bijzondere lagere school te Schoonoord van een
osm ineens volgens artikel 205 ter der l.o.-wet 1920, 1936-1938
N.B.Hierbij nam uiteindelijk de Kroon de beslissing

759.4 Aanvragen ingevolge artikel 72 der l.o.-wet 1920 voor de aanschaffing van meubelen en
leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen in de gemeente Sleen 1923-1944
-1 Correspondentie met het bestuur der school voor christelijk nationaal onderwijs te Sleen
1923-1944
-2 Idem idem te Schoonoord 1927-1943
-3 Idem idem te De Kiel 1942-1944
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 149, 385
760.1 Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de bouw van
lager onderwijsscholen 1922-1924
760.2 Brieven en andere bescheiden betreffende een schoolkwestie te ’t Haantje waarbij een
vergeefse poging werd gedaan tot stichting van een bijzondere lagere school die tot gevolg
had dat aldaar een openbare lagere school werd gesticht 1928-1930
-1 Raadsvoorstellen en –besluiten 1928-1930
-2 Correspondentie met gedeputeerde staten van Drenthe 1928-1930
-3 Idem met A. Poelman c.s. 1928
-4 Idem met de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel 1928
-5 Idem met inspectie van het schooltoezicht 1928-1930
-6 Idem met het ministerie van binnenlandse zaken 1929
-7 Bestek en voorwaarden met procesverbaal van aanbesteding voor het bouwen van een o.l.
school met schuurtje te ’t Haantje 1929
-8 Idem voor het bouwen van een onderwijzerswoning 1930
-9 Correspondentie met R. Hooiveld, bouwkundig opzichter 1929
-10 Idem met de aannemers 1920-1930
-11 Idem met G. de Groot, benoemd hoofd der school 1930
760.3 Bescheiden betreffende schoolbouw te Schoonoord, 1929-1947
-1 Correspondentie betreffende het voorgenomen plan tot verbouwing der o.l.-school te
Schoonoord 1929-1932 ‘)
-2 Idem voor het aanbrengen van verbeteringen aan de o.l.-school te Schoonoord 1932
-3 Idem betreffende de toestand van vervuiling der o.l.-school te Schoonoord 1946-1947
N.B. ‘) Deze verbouwing ging niet door wegens onthouding der ministeriële goedkeuring
760.4 Bescheiden betreffende het schoolgebouw der o.l.-school te Veenoord 1929-1941
-1 Correspondentie betreffende de aldaar plaatsgehad hebbende brand 1929-1934
-2 Bestek en voorwaarden met procesverbaal van aanbesteding voor het bouwen van
privaten
en waterplaatsen in de o.l.-school te Veenoord 1933
-3 Correspondentie betreffende het gebruik van een 2e leslokaal ten behoeve van dezelfde
school 1940
-4 Idem het onderhoud dezer school 1933
-5 Idem voor de plaatsing van een regenbak 1941
760.5 Bescheiden betreffende schoolbouw te Holsloot 1929-1933
-1 Correspondentie betreffende de verbouwing der o.l.-school te Holsloot 1929-1933
-2 Bestek en voorwaarden met procesverbaal van aanbesteding en bijbehorende bescheiden
voor het bouwen van een lokaal aan de o.l.-school te Holsloot 1930-1931
-3 Brieven betreffende het aanbrengen van een nortonpomp aan deze school 1930
760.6 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbouwing der openbare lagere school te ’t
Haantje 1931-1932

760.7 Brieven en andere bescheiden betreffende schoolbouw te Sleen 1931-1939
-1 Correspondentie betreffende de voorbereiding der verbouwing van de openbare lagere
school te Sleen 1931-1936 1)
-2 Idem betreffende de verbouwing dezer school 1938-1939 2)
-3 Idem betreffende het onderzoek van het drinkwater van de pomp dezer school 1939 3)
N.B. 1) Deze verbouwing vond geen doorgang wegens onthouding der ministeriële
goedkeuring.
2) Zie eveneens inv.nr. 272.7
3) Zie eveneens inv.nr. 972
760.8 Brieven en andere bescheiden betreffende schoolbouw te Erm 1931-1940
-1 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbouwing der o.l.-school te Erm door
bijbouwing van een leslokaal 1931
-2 Idem de verbetering van de centrale verwarming dezer school 1940
760.9 Brieven en andere bescheiden betreffende het in te richten sportterrein bij de o.l.-school te
Noord-Sleen 1944

760.10 Brieven en andere bescheiden betreffende de opbouw van het bijzonder lager onderwijs in
de gemeente Sleen 1921-1937
-1 Brieven en andere bescheiden betreffende de taxatie der gebouwen voor het bijzonder
lager onderwijs 1921-1923
-2 Verklaringen van eigendom door de eigenaren der gebouwen van het bijzonder lager
onderwijs 1922-1937
760.11 Brieven en andere bescheiden betreffende de bouw en de verbouwing van de bijzondere
lagere school te Schoonoord 1921-1928
-1 Brieven betreffende de nieuwbouw dezer school 1921-1922
-2 Idem de aanbouw van een 4e lokaal deze school 1923-1928
760.12 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanbouw van een 3de en 4de klaslokaal aan de
bijzondere lagere school te Schoonoord 1929-1930
760.13 Bestek en voorwaarden met procesverbaal van aanbesteding van verf-, wit- en sauswerken
in de openbare lagere school te Schoonoord 1932
760.14 Idem van de bouw van een nieuwe school voor de vereniging voor christelijk nationaal
schoolonderwijs met de Bijbel te Sleen 1931.
N.B. Met tekeningen
760.15 Brieven en andere bescheiden betreffende de nieuwbouw en verbouwing der bijzondere
lagere school te Sleen 1930-1933
-1 De nieuwbouw 1930-1931
-2 De inrichting van een 3e lokaal der oude school voor de nieuwe school met den Bijbel
1932-1933
760.16 Brieven van algemene aard betreffende schoolgebouwen en terreinen in de gemeente Sleen
1933-1945

-1 Rapport betreffende de hygiëne in de schoolgebouwen van de centr. Ver. Voor de
opbouw
van Drenthe 1933
-2 Circulaires 1940-1945
-3 Brieven betreffende de betegeling van schoolpleinen 1940-1941
-4 Idem de geleden oorlogsschade aan schoolgebouwen 1945
760.17 Brieven en andere bescheiden betreffende de gebouwen der scholen voor bijzondere lager
onderwijs
-1 Circulaires betreffende de aanvrage ex artikel 72 der l.o.-wet 1920
-2 Correspondentie met het bestuur der bijzondere lagere school te Schoonoord betreffende
de inrichting van een lokaal en het schoolplein ten behoeve van het onderwijs in
lichamelijke oefening 1940-1941
-3 Idem de bijzondere lagere school te Sleen betreffende de beschikbaarstelling van de
gelden voor een nieuwe centrale verwarmingsketel 1941
-4 Idem betreffende de overname van de bijzondere lagere school te De Kiel 1943-1944
761.1 Brieven betreffende de benoemingen en ontslagen van schoolschoonmaker(sters) en/of
kachelaanmakers(sters) in de openbare lagere school te Sleen 1917, 1930-1945
-1 Instructie 1917
-2 Brieven betreffende benoemingen en ontslagen 1930-1945
761.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanstelling en het ontslag van schoolschoonmaaksters c.q. kachelaanmaaksters in de openbare lagere scholen te Sleen 1917-1927
-1.851.2/07 Lager onderwijs – Subsidies, vergoedingen, legaten enz.
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 387-388
762.

Circulaires betreffende de toekenning van vergoedingen ex artikel 101 der l.o.-wet
1920,1935

-1.851.2/09 Lager onderwijs – Aangelegenheden betreffende de leerlingen
763.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de oprichting en instandhouding van een
schoolartsendienst 1927
N.B. Zie eveneens inv.nr. 930.2
763.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de oprichting en instandhouding van een
schoolartsendienst 1941-1945
-1 Correspondentie met de inspectie der volksgezondheid 1941-1945
-2 Idem met de gemeente Emmen betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke
regeling voor het geneeskundig toezicht op de scholen in de gemeenten Emmen, Odoorn,
Borger en Sleen en de instandhouding dezer regeling 1942-1945
-3 Verslagen van vergaderingen van de districtsschoolartsendienst voor de gemeenten
Emmen, Odoorn, Borger en Sleen ten gemeentehuize te Emmen 1943-1945
-4 Begrotingen van deze dienst 1942-1945
-5 Rekeningen van deze dienst 1942-1945
764.

Kohieren van schoolgelden ten behoeve van het herhalingsonderwijs in de gemeente Sleen
geheven 1918-1921

765.1 Brieven betreffende de opneming en de verpleging van doofstomme kinderen in het instituut
voor doofstommen te Groningen 1932-1942
-1 Verpleegde W. Arends 1932-1942
-2 Verpleegde Fr. v. Pickartz 1933-1940
765.2 Circulaires betreffende het geven van buigengewoon lager onderwijs aan zwakzinnigen
1936-1939
766.

Kohieren van schoolgelden ten behoeve van het vervolgonderwijs in de gemeente Sleen
geheven 1922-1923

767.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het vervolgonderwijs in de gemeente Sleen 19181922
-1 Circulaires 1921-1922
-2 Verordening tot regeling van het vervolgonderwijs in de gemeente Sleen 1922
-3 Raadsbesluiten tot benoeming en ontslag van onderwijzers bij het vervolgonderwijs 1918
1921
767.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het vervolgonderwijs c.q. avondonderwijs 19231932
-1 Verordening tot opheffing van de verordening op het vervolgonderwijs en instelling en
regeling van het avondonderwijs met bijbehorende brieven 1923
-2 Brieven betreffende de opheffing van het vervolgonderwijs c.q. avondonderwijs 19231932
-3 Circulaires 1923
767.3 Verordeningen betreffende het avondonderwijs 1923-1924
-1 Verordening tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs aan de avondscholen te Sleen
1923
-2 Idem tot invordering alsvoren 1924
767.4 Verordeningen tot regeling van het herhalingsonderwijs in de gemeente Sleen 1919-1921
767.5 Kohieren van schoolgelden ten behoeve van het avondonderwijs in de gemeente Sleen
geheven 1923-1932
768.

Circulaires en brieven betreffende het voortgezet lager onderwijs 1942-1943
-1 Circulaires 1942
-2 Correspondentie inhoudende verzoeken om ontheffing van de verplichting tot het geven
van onderwijs in de vakken vermeld in artikel 2 2e lid onder r. en v. der l.o.-wet 1920,
1942-1943

769.1 Brieven betreffende het uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Sleen 1920-1921
769.2 Brieven betreffende een poging tot stichting van een u.l.o.-school te Schoonoord 1931
N.B. Zie eveneens inv.nr. 364
770.

Begrotingen en rekeningen en verantwoording van te Schoonoord door de centrale
vereniging voor de opbouw van Drenthe gehouden nijverheidscursussen voor meisjes 19371942
-1 Begrotingen 1937-1940, 1942

-2 Rekeningen en verantwoording 1939-1941
771.

Brieven en andere bescheiden betreffende de tekenschool te Sleen 1917-1923
-1 Verslagen 1917-1919
-2 Rekeningen en verantwoording 1922-1923

772.

Brieven en andere bescheiden houdende verzoek om toewijzing van subsidie voor het
vakonderwijs voor vrouwen en meisjes aan de industrieschool voor meisjes te Coevorden
1918-1921

-1.852 Verzamelingen. Bewaarplaatsen van voorwerpen en documenten
N.B. Zie eveneens inv.nr. 389
773.1 Circulaires en andere bescheiden betreffende het archief der gemeente Sleen 1918-1924
-1 Decimale index (2 ex.) 1918
-2 Circulaires en brieven 1919-1924
773.2 Circulaires en brieven betreffende de zorg voor de archieven der gemeente Sleen 1930-1945
-1 Correspondentie met gedeputeerde staten van Drenthe 1933-1945
-2 Circulaires van het ministerie van binnenlandse zaken 1930-1945
-3 Correspondentie met de rijksarchivaris in Drenthe 1931-1936
-4 Circulaires van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen 1940
-5 Correspondentie betreffende de vernietiging van archiefstukken 1933-1941
-6 Circullaires van de afd. Drenthe der vereniging van Nederlandse gemeenten 1940
774.

Brieven o.a. van en met het provinciaal museum van oudheden te Assen betreffende
historische vondsten, opgravingen enz. 1924-1940

-1.853 Historische en andere culturele waarden
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 390-391
775.

Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende het behoud van historische en
culturele waarden 1942-1945

776.

Circulaires en brieven betreffende de oprichting en het onderhoud van gedenktekenen op
graven van in de 2e wereldoorlog gevallenen, alsmede de versiering dezer graven met
bloemen 1940-1945

777.1 Circulaires en brieven betreffende de zorg voor natuurschoon en landschapsschoon 19281945
-1 Algemene circulaires 1928
-2 Brieven betreffende uitgave van een Gids voor Drenthe 1928
-3 Idem de vervaardiging van een Drenthe-film 1928
-4 Idem de bescherming van een natuurmonument 1929
-5 Idem de totstandkoming en uitvoering van een provinciale plassenverordening 1935-1942
-6 Idem de wering van ontsierende reclame 1930-1938
-7 Idem de beveiliging van het natuurschoon 1932-1945
-8 Idem de totstandkoming en uitvoering van der verordening houdende bepaling tegen
vernieling van landschapsschoon in de gemeente Sleen 1937-1945

777.2 Brieven betreffende de instelling en werking der provinciale schoonheidscommissie in
Drenthe 1929-1944
-1 Instelling der commissie en vaststelling van haar reglement 1929-1944
-2 Adviezen dezer commissie 1938-1942
778.1 Brieven betreffende het behoud van natuurmonumenten in de gemeente Sleen 1936-1939
778.2 Brieven betreffende het behoud van de rijkshunebedden in de gemeente Sleen 1923-1945
779. Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende het behoud van windmolens 19301945
-1 Algemene circulaires en brieven 1930-1945
-2 Brieven betreffende het behoud van de molen te Schoonoord 1935-1945
-3 Idem te Veenoord 1944
N.B. Zie eveneens inv.nr. 195
780.

Brieven betreffende zeden en gewoonten, folklore enz. in de gemeente Sleen 1938-1944

-1.854 Kunst, wetenschap, letteren
N.B. Zie eveneens inv.nr. 392
781.

Circulaires betreffende de handhaving van de auteurswet 1939-1944

782.

Circulaires en brieven betreffende de bevordering van volkszang en voordrachtkunst 19301943

783.

Brieven betreffende verrichte oudheidkundige opgravingen in de gemeente Sleen 1937-1939

-1.855 Feesten, plechtigheden, lichamelijke opvoeding, sport en recreatie
784.1 Circulaires en brieven betreffende de herdenking van de 10de mei 1940, 1941-1942
784.2 Circulaires betreffende de beoefening van diverse takken van sport 1940-1944
785.

Brieven en andere bescheiden betreffende het kamperen 1930-1945
-1 Correspondentie met de Vrijzinnige christelijke studenten bond betreffende de huur van
het kampeerterrein Slenerzand 1930-1933
-2 Idem met de Nederlandse kampeerkaartencentrale en de regeling van de afgifte van
kampeerkaarten 1937-1945

-1.857 Religie
N.B. Zie eveneens inv.nr. 393
786.

Circulaires en brieven betreffende de onderscheidene kerkgenootschappen en de
zondagsviering in de gemeente Sleen 1933-1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 507

-1.86 LANDSVERDEDIGING
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 394-464
787.1-2 Wetten en besluiten betreffende de landsverdediging 1922-1937

-1,-2,-3 Dienstplichtwet 1922, 1928, 1938
-4, -5 Dienstplichtbesluit 1922, 1929
-6, -7, -8 Dienstplichtbeschikking 1935, 1927, 1937
-1.865 Landsverdediging in het algemeen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 393-435
788.1-4 Inschrijvingsregisters 1918, 1919, 1925-1926
788.5 Inschrijvingsregister 1934
788.6 Bescheiden betreffende de inschrijving 1935
-1 Inschrijvingsbladen lichting 1935
-2 Register lichting 1935
788.7 Idem 1936
788.8 Idem 1937
788.9 Idem 1938
788.10 Bescheiden betreffende de inschrijving 1939
-1 Circulaires 1937-1939
-2 Inschrijvingsbladen lichting 1939
-3 Register lichting 1939
788.11 Idem 1940
-1 Circulaires 1938-1939
-2 Inschrijvingsbladen lichting 1940
-3 Register lichting 1940
788.12 Idem 1941
-1 Circulaires 1941
-2 Inschrijvingsbladen lichting 1941
-3 Register lichting 1941
788.13-16 Inschrijvingsregister 1942-1945. –1 t/m –4
788.17-20 Alfabetische lijsten c.q. registers 1916-1919
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 399-400
788.21 Gemeenschappelijke alfabetische registers voor de dienstplicht der gemeenten Odoorn,
Schoonebeek, Sleen en Zweeloo 1930-1931
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 399-400
788.22 Alfabetische lijst c.q. register 1941
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 399-400
789.1-3 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen
-1 Lichting 1916
-2 Lichting 1917
-3 Lichting 1918

789.4 Circulaires en andere bescheiden betreffende de keuring van dienstplichtigen 1932-1941
790.

Circulaires en andere bescheiden betreffende het verkrijgen van vrijstelling van de militaire
dienstplicht wegens broederdienst 1933-1940
N.B. Zie eveneens inv.nr. 403

791.

Lijsten ingevolge artikel 58 punt 3 van het dienstplichtbesluit tot aanwijzing van
dienstplichtigen tot de dienst 1931-1940
-1 t/m –10 Lichting 1931-1940

792.

Circulaires en andere bescheiden betreffende de inlijving van dienstplichtigen 1937-1940
-1 Circulaires 1939-1940
-2 Inlijvingsstaten lichting 1937
-3 Inlijvingsstaten lichting 1938
-4 Idem 1939

793.1 Nominatieve staten der dienstplichtigen uit de gemeente Sleen die zich met groot verlof
bevinden en worden opgeroepen onder de wapenen voor herhalingsoefeningen, lichtingen
1924-1939, 1931-1939
793.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de oproep van
dienstplichtigen voor herhalingsoefeningen 1929-1939, -1 t/m -11
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 416, 417
793.3 Ministeriële beschikkingen inhoudende voorschriften betreffende herhalingsoefeningen
1931-1939. –1 t/m -10
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 416.417
794.1-4 Registers van verlofgangers 1918-1919
-1 t/m –4 1916-1919
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 416-423
795.1-6 Inschrijvingsregisters voor de landweer 1916-1921
-1 t/m –6 Lichting 1916-1921
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 462-464
795.7-13 Inschrijvingsregisters voor de landstorm model 1, 1916-1922
-1 t/m –7 Lichting 1916-1922
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 456-461
795.14-18 Inschrijvingsregisters voor de landstorm, model 2, 1916-1920
-1 t/m –5 jaarklasse 1916-1920
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 456-461
795.19-20 Keuringsregister voor de landstorm 1916-1917, –1 en –2
795.21-23 Herkeuring voor de landstorm 1916-1918, -1 t/m –3
796.1 Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende inkwartiering van Duitse militairen
1940-1945

-1 Circulaires en algemene correspondentie 1940-1944
-2 Correspondentie met de burgemeester der gemeente Sleen 1940-1945
796.2 Circulaires betreffende vordering van motorvoertuigen door het militair gezag 1945
796.3 Circulaires en brieven betreffende de door het militair gezag uitgevaardigde voorschriften
en/of aanwijzingen betreffende inkwartiering en vordering van onroerende goederen door de
Britse strijdkrachten 1944-1945
796.4 Circulaires en brieven betreffende de inlevering van metalen ingevolge de verordening
108/1941 van de Duitse bezetter 1941-1942
-1 Circulaires 1941-1942
-2 Brieven betreffende de uitvoering der voorschriften 1941
-3 Gewichtsstaten 1941
796.5 Circulaires en brieven betreffende leveringen en/of verrichtingen ten behoeve van de Duitse
bezetting, zijnde niet militaire organen 1940-1941
796.6 Brieven en andere bescheiden betreffende door de Duitse bezetting gevorderde
arbeidskrachten uit de gemeente Sleen 1944-1945
-1 Algemene brieven 1944-1945
-2 Brieven betreffende de “Bauleitung” Schoonoord 1944
-3 Brieven betreffende de “Bauleitung” Veenoord 1944
-4 Brieven betreffende tewerkstelling van arbeiders te Diever en Havelte 1944
-5 Brieven betreffende tewerkstelling van arbeiders bij de organisatie Todt 1944-1945
798.7 Brieven en circulaires betreffende vorderingen door de Duitse bezetting 1942-1945
-1 Correspondentie betreffende gevorderde rijwielen 1942-1945
-2 Correspondentie betreffende chauffeurs en vrachtauto’s 1942-1945
-3 Idem betreffende punt- en gladdraad 1942-1945
-2.07 HET ORGANISME DER GEMEENTE SLEEN
797.1-2 Verslagen van de toestand der gemeente Sleen 1916-1923, -1 en –2.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 15
-20-.071 Instelling, ontwikkeling, opheffing
798.1 Brieven betreffende uitgaven over Drenthe en Sleen 1930-1941
798.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het vreemdelingenverkeer 1930-1945
-1 Huishoudelijk reglement van de provinciale Drentse vereniging voor vreemdelingenverkeer 1930
-2 Notulen van een vergadering dezer vereniging 1942
-3 Correspondentie betreffende de uitgave van een Drents toeristenhandboek 1938-1939
-4 Idem de samenstelling van een Drentse hotellijst 1942-1943
-5 Idem idem van een gids voor Emmen en omstreken 1941
-6 Idem de bijdrage vreemdelingen verkeer en overheid 1944
-7 Algemene correspondentie 1942-1943
-8 Aanvragen om gemeentelijke subsidie 1942-1945

799.

Brieven en andere bescheiden betreffende de instandhouding van en de verlening aan de
gemeente Sleen van een gemeentewapen 1928-1945

800.

Brieven en andere bescheiden betreffende het grondgebied der gemeente Sleen 1923-1941
-1 Brieven tot grenswijziging der gemeente Emmen en Sleen en opdeling der gemeente
Sleen
bij Emmen en Zweeloo 1923-1926
-2 Ontwerp-regeling betreffende de toevoeging van delen van de gemeente Rolde, Borger,
Odoorn, Zweeloo en Westerbork aan de gemeente Sleen 1941
N.B. Zie eveneens inv.nr. 131

801.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de wijziging der grenzen van de gemeente Sleen
1933-1942
-1 Brieven betreffende grenswijziging in verband met de normalisering van de waterlopen in
de gemeente Sleen 1933-1941
-2 Brieven tot wijziging van de grenzen der gemeenten Sleen, Dalen, Emmen,
Oosterhesselen
en Zweeloo 1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 131
801.2 Brieven en andere bescheiden betreffende wijziging der gemeentegrens nabij Schoonoord
1940-1942
-1 Correspondentie met heren gedeputeerde staten van Drenthe 1940-1942
-2 Idem met de gemeente Westerbork 1940-1942
-3 Idem met de gemeente Odoorn 1941-1942
-4 Idem met de gemeente Zweeloo 1941-1942
-5 Idem met de gemeente Rolde 1941-1942
-6 Idem met de gemeente Borger 1941-1942
-7 Idem met het ingenieursbureau Van Oost en Van der Zee 1941-1942
-8 Beschikking van de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken 1942
-9 Correspondentie met de rijksinspectie van het bevolkingsregister 1942
-10 Idem met het centraal bureau der statistiek 1942
-11 Idem met het kadaster 1941-1942
-12 Idem met de inspectie der volkshuisvesting 1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 131
-2.07.2 Betrekkingen tot andere lichamen
802.

Circulaires betreffende inmenging van het hoger gezag in gemeentelijke aangelegenheden
1940

803.1 Adhesiebetuigingen van de raad der gemeente Sleen aan besluiten van andere gemeentebesturen 1920-1929
803.2 Circulaires en brieven betreffende de intercommunale samenwerking 1931-1940
804.1 Circulaires, telegrammen, brieven en bekendmakingen betreffende de vervanging van het
ene gezag door het andere en de staat van oorlog en beleg in het algemeen 1939-1945
804.2 Circulaires betreffende de houding der burgerbevolking van Sleen tot en tijdens de Duitse
bezetting 1940

804.3 Bekendmaking betreffende de houding der burgerbevolking van Sleen tot en tijdens de
Duitse bezetting 1940-1945.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 503.2
805.

Brieven betreffende werkbezoeken van de commissaris der Koningin aan de gemeente sleen
1920-1935. N.B. Zie eveneens inv.nrs. 22, 955

806.1 Staten aangevende de uitkeringen aan de gemeente Sleen in verband met de wet financiële
verhouding tussen het rijk en de gemeenten 1915-1945
806.2 Bescheiden betreffende de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten 1917-1929
-1 Circulaires omtrent de toestandkoming der wettelijke regeling en de financiële
verhouding
tussen het rijk en de gemeenten 1917-1929
-2 Circulaires betreffende de uitvoering van de kortingswet 1931
-3 Circulaires betreffende de regelingen ten aanzien van de financiële verhouding rijkgemeenten in verband met de vervanging van de belastingen 1940-1945
806.3 Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende de uit te storen bedragen ter zake van
kosten van werkloosheidsvoorzieningen uit de gewone dienst der rekening van de gemeente
Sleen 1934-1944
806.4 Circulaires en brieven betreffende de uitvoering van de wet van 115-07-1929 S 388
regelende de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten 1935-1943
-1 Circulaires betreffende de toepassing van artikel 36 9e lid van het besluit financiële
verhouding 1935-1942
-2 Idem van artikel 3b der wet financiële verhouding 1929, 1937-1943
-3 Idem idem artikel 3c, 1935-1943
-4 Idem artikel 21, 2e lid van het besluit financiële verhouding 1939-1943
806.5 Circulaires en brieven betreffende uitkeringen aan de gemeente Sleen uit het
werkloosheidssubsidiefonds 1936-1942
-1 Algemene circulaires 1936-1942
-2 Circulaires en brieven betreffende het dienstjaar 1937
-3 Idem het dienstjaar 1938
-4 Idem het dienstjaar 1939
-5 Idem het dienstjaar 1940
806.6 Circulaires en brieven betreffende de bijdrage aan de gemeente sleen uit de tweede afdeling
van het gemeentefonds 1941-1945.
-1 t/m –5 Betreffende het dienstjaren 1941-1945
-2.07.3 Economie en rechtspositie
-2.07.351 Eigendom en bezit
807.1 Diverse bescheiden betreffende de geschiedenis van de toren en de oude N.H. Kerk te Sleen
-1 Afschriften van diverse gegevens 1886-1900
-2 Artikel betreffende het eigendomsrecht van de kerktoren gebouwd voor 1798, overdruk
Samsom’s tijdschrift 1951
-3 Nota betreffende de eigendom en het gebruik van kerktorens, ongedateerd
807.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de toren te Sleen 1916-1926

-1 Correspondentie betreffende de voorbereiding van de restauratie van deze toren 19161920
-2 Lijst van bijdragen van de inwoners van Sleen ten behoeve der restauratie 1920
-3 Correspondentie betreffende de restauratie van de toren 1920-1924
-4 Idem van het bijzonder onderhoud van de torenklok 1924-1925
-5 Idem de rechten en plichten ten aanzien van eigendom en onderhoud van de toren 1926
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 390, 562.2, 808.73
807.3 Brieven en andere bescheiden betreffende de toren van Sleen (1892) 1930-1942
-1 Algemene brieven en bescheiden w.o. beschrijving van de geschiedenis van kerkgebouw
en toren (1892) 1930-1931. Niet meer in dit dossier aanwezig!
-2 Overdrukken van artikelen over het eigendomsrecht van kerktorens gebouwd vóór 1798,
ongedateerd
-3 Correspondentie betreffende de restauratie van het leiendak van de toren 1931-1932
-4 Idem de aanbrenging in de torenwet van zg. knapensifons ter bestrijding van vocht in de
muren, een en ander nadat ter plaatse grondboringen waren verricht 1936-1937
-5 Idem de herstelling van de torenspits 1937-1942
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 390, 562.2, 808.73
807.4 Brieven betreffende het onderhoud van de toren van Sleen 1941-1944
-1 Correspondentie betreffende de aanbrenging van nieuwe leien en lood op de torenspits
1941-1942
-2 Idem de inrichting van een uitkijkpost op de toren ten behoeve van de luchtbescherming
1942
-3 Idem de aanwezigheid van merktekens der rijksdriehoeksmeting 1944
N.B Zie eveneens inv.nrs. 390, 562.2, 808.73
807.5 Brieven betreffende de aanleg van een sportterrein te Sleen, 1938-1940
807.6 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbouwing van de onderwijzerswoning te
Veenoord 1916-1919
807.7 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbouwing van de onderwijzerswoning te
Schoonoord 1920-1921
807.8 Brieven en andere bescheiden betreffende de verbouwing van de onderwijzerswoning te
Sleen 1921-1922. Deze verbouwing vond geen doorgang.
807.9 Brieven en andere bescheiden betreffende de onderwijzerswoning te Erm 1918, 1926
-1 Correspondentie betreffende de overname van geplante vruchtbomen 1918
-2 Idem de bijbouw van een slaapkamer op de zolder dezer woning 1926
N.B. Zie eveneens inv.nr. 145.10
808.1 Circulaires betreffende de aankoop van gronden bij uitvoering van grote werken 1935
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 135-139, 632.5-29, 637
808.2-122 Onderhandse en afschriften van notariële akten tot aankoop door de gemeente Sleen van
onroerende goederen op het grondgebied der gemeente Sleen 1852-1945
808.3 heideveld, gelegen aan de weg Sleen-Schoonoord, sectie A nrs. 476-479 en 196 van J.P.
Kamping c.s. te Noord-Sleen 1852.12.25

808.4 huis in aanbouw, gelegen te Veenoord, sectie E nr. 385 van de volmachten der onverdeelde
gronden van de Marke Erm 1861-4-27
808.5 bouwland, bestemd voor het kerkhof te Sleen, sectie C nr. 482 van J.A. Wijkstra Zwarts te
Steenwijkerwold 1861.8.1
808.6 perceel grond c.s. stuk weg sectie B nrs. 1506, 1842, 983,,1129,,1221, bestemd voor de
aanleg van de weg Noord-Sleen-’t Haantje, wegenlegger 1955 nr. 35 van de volmachten der
onverdeelde gronden van de Marke Noord-Sleen 1883.8.21
808.7 de zg. Tweedijk, gelegen en kadastraal bekend in de gemeente Emmen aan de Stroom op de
grens der gemeente Sleen, sectie C nr. 167 bos en nr. 170 hooiland enz. enz. van E. Horring
c.s. 1884.5.17
808.8 percelen grond sectie D nrs. 34 en 35 van Renting-Padding, R. c.s. te Erm 1884-7-12
808.9 percelen grond, sectie B 1219, 1220, C 4, 5, 6, 21, 654, 2007, en D 147, bestemd voor de
aanleg voor de weg Zweeloo-Noord Sleen- Zuid Sleen- tot weg te Erm en zijtak Noord
SleenWestenesch, wegenlegger 1955, nr. 48, 67, 79 van H. Rosing c.s. te Zuid-Sleen 1884.7.12
808.10 percelen grond, sectie B 1268-1288 van G. Sikken weduwe van R. Eefting te Noord- Sleen
1885.2.10
808.11 perceel grond, sectie C nr. 1911, bestemd voor de school te Sleen, van L. Kamps, weduwe
van H. Hilbrands te Sleen 1886.8.7
808.12 perceel grond, sectie C nr. 1178, bestemd voor de school te Sleen, van het college van
kerkvoogden der N.H. gemeente te Sleen 1886.8.17
808.13 perceel grond, sectie A nr. 1389, van Simon Polak te Schoonoord 1886.12.22
808.14 perceel grond, sectie A nr. 1431, van R. Kamping te Oosterhesselen 1887.2.26
808.15 perceel grond sectie B nr. 1947 waarop het oude schoolgebouw te Noord-Sleen staat van de
volmachten van de Marke Noord-Sleen 1887.3.12
808.16 perceel grond, sectie C nr. 1933, 1913 bestemd voor een begraafplaats van H. Zuring te
Sleen 1887.6.23
808.17 perceel bouwland, sectie D nr. 1104 van G. Oldenbeuving te Erm 1888.10.27
808.18 perceel grond met huisje, sectie E nr. 1636. bestemd voor woningbouw, van E. v. Veen te
Veenoord 1894.3.10
808.19 perceel grond, sectie C nr. 2475, geschonken door H. Rosing te Sleen 1899.10.21
808.20 perceel grond, sectie A nr. 1697, van J. Wolters te Schoonoord 1902.10.28
808.21 perceel grond, sectie E nr. 717 te Veenoord van E. Nijenhuis en B. Kuypers te Ees
1903.5.30

808.22 perceel grond, sectie C nr. 2272, bestemd als brandkuil, van J. Denen en H. Esschendal te
Diphoorn 1903.11.1
808.23 perceel grond, sectie B nr. 2028, bestemd als brandkuil, van A. Langius te Noord-Sleen
1903.11.1
808.24 perceel grond, sectie B nr. 2096, bestemd als brandkuil, van W. Strootker te Noord-Sleen
1903.11.1
808.25 perceel grond, te Achterste Erm sectie D nr. 2045, bestemd als brandkuil, van M.J. Caspers
te Dalen 1903.11.1
808.26 perceel grond, te Achterste Erm, sectie D nr. 2340, bestemd als brandkuil, van H. en K.
Boezen te Erm, 1903.11.1
808.27 perceel grond te Erm, sectie D nr. 437, bestemd als brandkuil, van J. Draayers te Zwinderen
1903.11.1
808.28 perceel grond, sectie D nr. 1860, bestemd als brandkuil, van J. Naber te Erm 1903.11.1
808.29 perceel grond, sectie F nr. 639, bestemd als brandkuil, van H. Honning te den Hool
1903.11.1
808.30 perceel bouwland, sectie C nr. 2437 bij de synagoge, van A. van laer Dinckgreve c.s. te
Haren 1904.8.14
808.31 perceel bouwland, sectie C nr. 2745, bestemd als brandkuil, van Grietje Kluitenberg en J.
Kamps te Sleen/Erm 1903.11.1
808.32 perceel grond te Veenoord, sectie E nr. 1426, bestemd voor verlegging van de
Boerdijksweg, wegenlegger 1955 nr. 101, van G. Renting te Erm 1903.12.29
808.33 perceel grond te Veenoord, sectie E nr. 1422, bestemd voor verlegging van de
Boerdijksweg, wegenlegger 1955 nr. 101, van E. Wessels te Erm 1903.12.29
808.34 perceel grond te Noord-Sleen, sectie B nrs. 1514, 1515, 1518, 1517, 1516, 1613, van W.
Weggemans te Noord-Sleen 1906.2.13
808.35 perceel grond te Sleen sectie C nr. 2621, bestemd voor het kerkhof, van R. Bos te Sleen
1906.6.1
808.36 perceel grond te Sleen, sectie C nr. 481, bestemd voor het kerkhof, van de kerkvoogden der
N.H. gemeente te Sleen 1906.6.1
808.37 perceel grond te Sleen, sectie C nrs. 278, 279, 2439 en 2440, van L.B. Berends te Sleen
1908.5.8
808.38 perceel heideveld, liggende aan de straatweg Erm-Holslootsbrug, sectie D nrs. 1597, 1598
en 2583 van de volmachten der Marke van Erm 1915.9.5

808.39 perceel grond, gelegen te Sleen aan de Brink en de weg naar Diphoorn, sectie C nr. 2779
van G. Rotman te Zuid-Sleen 1916.7.8
808.40 perceel grond, sectie C nr. 2844 van H.J. Kamps-Timmermans te Sleen 1917.8.29
808.41 perceel grond, sectie C nrs. 1906, 1908, 1910, van A. Koopman te Sleen 1917.8.10
808.42 de Israëlitische kerk met grond te Sleen, sectie C nr. 2438 van het kerkbestuur van de
Israëlitische gemeente te Sleen 1918.10.4
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.125
808.43 perceel grond, sectie C nr. 2850, van Ij. Westerdijk-Radijs c.s. te Hoogeveen 1918.10.28
808.44 percelen grond, sectie A nr. 333, 2106 en B nr. 2354, bestemd voor aanleg van de weg
’t Haantje- Noord Sleen wegenlegger 1955 nr. 35, van G. Schuite-Nijenhuis c.s. te Erm
1919.10.23
808.45 perceel grond, sectie A nr. 495, bestemd voor woningbouw, van W. Weggemans te NoordSleen 1919.10.29
808.46 perceel bouwland en kamp langs de Hoogeveense vaart en ten westen van en aan de
spoorweg te Veenoord, bestemd voor woningbouw, sectie E nr. 2099, van A.C. Gratama
Dommers te Ermelo 1919 dec.
808.47 percelen grond te Sleen, sectie C nrs. 2732, 2733 en 273, van J. Zwiers te Sleen 1920.8.10
808.48 percelen grond te Veenoord, sectie E nrs. 2310, 2312, bestemd om daarop noodwoningen te
bouwen, van A. Thoden-v. Velzen en Johannes de Wiljes te Groningen 1930.8.10
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.49 perceel heideveld, “Ellertsveld” in het Slenerzand gelegen aan de weg van Noord-Sleen naar
Schoonoord, sectie A 2125, 2126, van de N.V. Algemene Landexploitatie Mij te
Amsterdam, met titel van aankomst 13.3.1917, 1921.7.12
808.50 perceel heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg van Noord-Sleen naar Schoonoord,
sectie A nr. 2123, van Meijer Heckscher te sleen 1921.7.22
808.51 perceel heideveld, in het Slenerzand gelegen aan de weg van Noord-Sleen naar Schoonoord,
sectie A nr. 2130, van A. Schuring te Ees-Borger 1921.7.19
808.52 perceel heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg van Noord-Sleen naar Schoonoord,
sectie A nrs. 2107, 2108, 2134, 2147, 2150 van L. Elving te Noord-Sleen 1921.8.23
808.53 complex heide en dennen, genaamd het Noord-Slenerzand, te Noord-Sleen, sectie A nrs.
2105, 2106, van de volmachten van de Marke van Noord-Sleen 1921.7.19
808.54 percelen heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg van Noord-Sleen naar
Schoonoord, sectie A nrs. 2119, 2128, 2141, 2136, 2127, 2121, 2124, 2149, 2117, 2118,
2120, van W. Banting c.s. te Nieuw-Weerdinge 1921.9.30

808.55 woning met grond te Veenoord, sectie E nr. 2417, van H. Heebels te Veenoord 1921.11.30
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.56 percelen heideveld te Holsloot aan de straatweg van Holsloot naar Dalen, sectie F nrs. 268,
292, 293, 679, 288, 289, 534, 680, 681, 682, 537, van Annigje en Aaltje Kooiker te
Holslootsbrug 1921.11.30
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.57 percelen groenland, sectie D nrs. 1340, 1341, van B. Oosteralting te Holsloot en A. Boezen
te Ermerveen 1921.11.29
808.58 percelen grond c.q. stroken grond, bestemd voor de aanleg van de weg Erm-Achterste Erm
Erm-Veenoord, wegenlegger 1955, nr. 101 van H. Boxma c.s. te Emmen 1921.11.29
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.59 woning met tuin te Veenoord, sectie E nr. 2417 van H. Heebels te Veenoord 1921.11.30
808.60 percelen heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg Noord Sleen-Schoonoord, sectie A
nrs. 357, 2112, 2131, 2113, 2114, 2116, 2129, 2132, 2137, 2140, 2144, 2146, 2138 en 2143,
van H. Boxma c.s. te Emmen 1922.1.5
808.61 percelen heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg Noord Sleen-Schoonoord, sectie A
nr. 1268 met titel van aankomst 1918, van H. Weggen te Schoonoord 1922.2.28
808.62 percelen grond te Veenoord, sectie E nrs. 704 t/m 707, 2006, 2008, 2009, 1194 t/m 1198,
1192, 1190 van de ontginning Holsloot van H. Bruining c.s te Sleen 1922.5.16
808.63 percelen heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg Noord Sleen-Schoonoord, sectie A
nr. 2142 van G. Joling c.s. te Noord-Sleen 1922.5.26
808.64 huis met bouwland en heideveld te Schoonoord, sectie A nr. 1778 van H. Prins te
Schoonoord 1923.8.31
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.65 percelen heideveld in het Slenerzand gelegen aan de weg Noord-Sleen-Schoonoord, sectie A
nr. 2122, van P.C. v. Tarel-Pelkman c.s. te ’s-Gravenhage 1923.3.28
808.66 perceel heideveld in het Slenerzand van de weg van Noord-Sleen naar Schoonoord, sectie A
nrs. 2110, 2111, 2139, 2109, 2152, van R. Evenhuis c.s. te Noord-Sleen 1923 aug.
808.67 perceel heideveld in het Slenerzand aan de weg van Noord-Sleen naar Schoonoord, sectie A
nrs. 2145, 2148, van Sl. Dekker c.s. te Oosterhesselen 1923 september
808.68 perceel heideveld in het Slenerzand aan de weg van Noord-Sleen naar Schoonoord, sectie A
nr. 2135 van J. Hadders-Haak c.s. te Noord-Sleen 1923.11.3
808.69 percelen grond, bestemd voor omlegging van de weg vanaf Klinkmolenbrug naar de grens
der gemeente Dalen wegenlegger 1955 nr. 91, sectie D nrs. 28833,, 2786, 2312, 3048, 2298,
2290, 2296, 2291, 2657, 2654, 2655, 2175, 2174, 2095, 2980, 2469, 2985, 2983, 2984,
2323, 2321, 2148, 257, 2716, van H.J. v.d. Linde c.s. te Erm 1923.11.22
808.70 perceel grond te Schoonoord, sectie A nr. 2082, van A. de boer-van der Sluis te Vleuten
1923.11.29
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123

808.71 perceel grond te Holsloot, bestemd tot omlegging van de weg Holsloot naar Veenoord,
sectie E nr. 708, van G. Voors te Holsloot 1924.6.3 N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.72 perceel grond te Erm, ongenummerde weg, van J. Jansen te Erm 1925.5.12
808.73 toren der oude N.H. Kerk te Sleen, waarvan de eigendom contractueel wordt vastgelegd en
omschreven in overleg met het college van kerkvoogden der N.H. gemeente te Sleen
1927.7.9
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 390, 562.2, 807.2-4
808.74 huis met bouwland en heide te ’t Haantje, sectie A nr. 2376 en huis met bouwland en heide
te Holslootsbrug, sectie F nrs. 276, 277, 280, 281 van Egbert Darwinkel te ’t Haantje en
Roelof Rolleman te Holsloot 1924.7.12
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.123
808.75 diverse percelen grond waaronder school en schoolplein, respectievelijk om bestemd te
blijven tot openbare weg en tot verbetering en omlegging van de openbare weg, alsmede om
te dienen voor school en schoolplein ten behoeve van het openbaar lager onderwijs, alle
percelen gelegen te Erm, om niet overgenomen van de volmachten van de onverscheiden
Marke van Erm 1924.9.17
808.76 percelen grond te Erm, sectie F nrs. 386, 383, 387, bestemd als berm voor de weg
Klinkmolenbrug tot de grens der gemeente Dalen wegenlegger 1955 nr. 91, van de
volmachten van de Markegenoten van Den Hool en De Haar 1925.1.16
808.77 perceel grond te Veenoord, sectie E nrs. 2179, bekend staande als weg van de volmachten
van de Markegenoten van Den Hool en De Haar 1925.1.16
808.78 perceel grond te Noord-Sleen, sectie B nr. 2061, bestemd voor de bouw van een
transformatorhuisje, van mej. M. Schultz te Erm 1925.7.20
N.B. Zie eveneens inv.nr.
808.123
808.79 huis met land te Schoonoord, sectie A nr. 2347, van A. Muskee te Borger 1925.10.13
808.80 perceel grond, bestemd voor de aanleg van eenweg van Sleen naar De Klencke, wegenlegger
1955 nr. 66, sectie H nr. 759, van H. Regaar-Hardenberg c.s. te Sleen 1926.5.7
808.81 perceel grond, bestemd voor uitbreiding van de algemene begraafplaats te Sleen, sectie C nr.
2002, van H. Bos te Dalen 1926.8.18
808.81a huis met bouwland te Veenoord, sectie E nr. 20494, van B. Brakel te Veenoord 1925.2.17
808.82 huis met bouwland te Veenoord, sectie E nr. 2520, van W. Smit te Neede 1926.12.1
808.83 huis en erf, bouwland en weg te Schoonoord, sectie A nrs. 1053, 1056, 2228, van K. Prins te
Schoonoord 1926.12.30
808.84 stroken grond, bestemd voor de aanleg van een weg van Sleen naar De Klencke, sectie H
nrs. 44, 959, 1039, 960, 956, 1094, 1095, wegenlegger 1955 nr. 66, van W. Rosing c.s. te
Sleen 1927.11.1
808.85 huis en bouwland te Schoonoord, sectie A nr. 2264, van H. Krikke te Schoonoord 1928.4.19

808.86 huis en bouwland te Veenoord, sectie E nr. 2487 van J. de Vries te Veenoord 1928.4.21
808.87 huis en bouwland te Veenoord, sectie E nr. 2538, van M. Koopman te Veenoord 1928.5.22
808.88 stroken grond, bestemd ter verbreding van de weg te Veenoord(kom), secctie E nrs. 1549,
1551, 1965, 1964, 1732, 1906, 1958, 2572, 2573, 2068, van T. Jansen c.s. te Veenoord
1928.9.27
808.89 perceel grond te Veenoord, sectie E nr. 1966 van H. Spaling te Veenoord 1928.9.27
808.90 perceel grond te Holsloot, sectie F nr. 388 van de Volmachten van de Markegenoten van
Den Hool en de Haar 1928.11.22
808.91 huis met land te Veenoord, sectie E nr. 2222, van J. Reinders te Veenoord 1929.5.6
808.92 huis met land te Schoonoord, sectie A nr. 2347, van W. Snippe te Schoonoord, 1929.5.29
808.93 perceel heideveld te ’t Haantje, sectie A nrs. 342, 1343, van G. Stevens te ’t Haantje
1929.8.15
808.94 percelen grond te Erm, sectie D nrs. 2336, 1635, 1788, van G. Renting te Erm 1929.11.29
808.95 stroken grond, bestemd ter verbetering van de Eerste weg te Veenoord, wegenlegger 1955
nr. 169, sectie E nrs. 1908, 2217, 2241, 1724, 1723, 2265, 22395, 2396, 2397, 2398, 2219,
2220, 2221, 2527, 2223, 2225, 2469, 2470, 1584, 1582, 2320, 1579, 1578, 1776, 2526,
1573, 1572, 2431, 1571, 2429, 2430, 1566, 1567, 2428, 1775, 1565, 2574, 1561, 1560,
1559, 1558, van H. Ensink c.s. te Nieuw-Amsterdam 1930.10.31
N.B. Zie eveneens
inv.nr. 632.26-27
808.96 huis met grond aan de Z.Z. van de Verl. Hoogeveense Vaart te Veenoord, sectie E nrs. 1170,
1171 van D. v. Rhyn te Veenoord 1931.6.13
808.97 huis met grond, sectie H nrs. 962 en 298, bestemd tot openbare weg, van de N.V. E.D.S. c.s.
1931.10.26
808.98 huis met grond te Veenoord, sectie E nr. 2032, van de woningstichting Veenoord en
omstreken 1931.12.31
808.99 perceel grond te ’t Haantje, sectie B nr. 1086, bestemd voor de bouw van een transformatorhuisje, van H. Snijders te ’t Haantje 1932.5.12
808.100 huis met bouwland gelegen aan de Schooldijk te Veenoord, sectie E nrs. 1555, 1556, van
A. v. Dijk c.s. te Nieuw-Amsterdam 1930.2.8
808.101 perceel grond te Veenoord, sectie E nr. 1665, van H. Rotman te Veenoord 1932.11.12
808.102 perceel heideveld te Holsloot, bestemd voor in te richten woonwagenkamp, sectie F nrs.
301, 653, 654, van H.J. Vrielink te Dalen 1933.9.15
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.127

808.103 perceel grond, sectie C nr. 2809, van de kerkvoogden der N.H. gemeente te Sleen
1933.10.28
808.104 perceel grond te Erm, sectie G nrs. 273, 763, van de Markegenoten van Erm en stroken
grond te Erm, alles bestemd voor de aanleg van wegen, van de volmachten der Den Hool en
De Haar c.s. 1934.5.29
808.105 perceel grond te Sleen, sectie C nrs. 291, 2670, van het bestuur der Coöp. Zuivelfabriek
“Sleen” te Sleen 1934.12.27
808.106 percelen c.q. stroken grond, bestemd tot verbetering van wegen, secties C en D diverse
nummers, van W. Eising c.s. te Sleen 1936.1.23/24
808.107 perceel grond, sectie A nr. 2502, bestemd ter verbetering van een weg, van J. de Lange te
Schoonoord 1936.8.22
808.108 perceel groen- en bouwland te Sleen, sectie C nrs. 2635, 2909, 2998 van G. KoopmanBrouwer te Sleen 1936.10.5.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.129
808.109 perceel grond te Sleen, sectie C nr. 2792 van W. Paping te Sleen en perceel grond, bestemd
voor de aanleg van een zandweg, sectie C nr. 3279 van St. Kamps-Abeen te Erm en een
perceel grond, bestemd voor de aanleg van een zandweg, sectie C nr. 3279 van A. Kamps
c.s. te Sleen 1936.12.6
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.129
808.110 de Paaschberg te Noord-Sleen bestemd voor natuurmonument, sectie B nr. 1313 van A.
Langius te Noord_Sleen 1939.1.3 N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.128
808.111 percelen c.q. stroken grond te Den Hool, bestemd voor de aanleg van wegen, sectie E nrs.
2116, 2154, 2158 t/m 2160, 2162, 2164, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2438, 2190-2192,
2194, 2195, 2528, 2561, 2602, 2623, 2624, 2702, 2703, van M. Scholten c.s. te Den Hool
1939.6.30
808.112 huis met bouwland te Veenoord, sectie E nr. 2664, van H. Veenstra te Veenoord 1939.1.24
808.113 perceel grond met daaraangrenzende halve weg te Veenoord, sectie E nrs. 2207 en 2208,
bestemd voor woningbouw, van J. Veenstra te Veenoord 1939.10.21
808.114 stroken grond, bestemd voor de verbreding en omlegging van de straatweg Zweeloo-Noord
Sleen-Emmen, wegenleggers 1955 nrs. 48, 49, sectie B 2318, 2090, 2744, 2804, 2783, 2166,
2389, 2778, 2796, 2797, 2164, 2314, 2491, van G. Hazelaar c.s. te Noord-Sleen 1940.5.28
808.115 stroken grond, bestemd voor de verbetering wegen, voorheen gelegen op grondgebied der
gemeente Odoorn, thans, na grenswijziging 1 januari 1942, te Sleen, van R. Bosscher c.s. te
’s-Gravenhage 1940.8.16
808.116 stroken grond te Veenoord, bestemd voor verbetering van de weg van Schoonoord-SleenVeenoord, wegenlegger 1955 nrs. 1, 12, 19, 67, 79, 101, sectie E nrs. 2890, 2889, van de
N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht 1941.6.20

808.117 stroken grond, bestemd en uitmakende de verharde weg met bermen gelegen tussen
Diphoorn en de straatweg Erm-Sleen, wegenlegger 1955 nr. 78, sectie C nrs. 1500, 1499,
2069, 1497, 3324, 1496, 3323, van G. Nijenhuis c.s. te Odoorn 1942.6.15
808.118 perceel bouwterrein aan Z.Z. van de Verl. Hoogeveense Vaart te Veenoord, sectie E nr.
1631 van F. Landlust-Panneman c.s. te Veenoord 1942.9.3
808.119 staalijzer tjalk- of roefschip, genaamd “Op hoop van zegen”, gebouwd te Echten 1930,
0.750 ton, van Teye ook Tyje Meijer te Sleen, met titel van aankomst 1944.7.13
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.131
808.120 woning met schuurtje, erf en tuin te Veenoord aan de Tweede weg, sectie E nr. 2861, van
W. Boer c.s. te Veenoord 1945.2.9
808.121 perceel woeste grond te Voshaar met daaropstaande keetwoning, sectie A nr. 2905, van J.
Smidt of Smit te Voshaar 1945.7.4
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.130
808.122 percelen grond te Erm, bestaande uit opgebroken trambaan en aangrenzende grond, sectie
D nrs. 2904, 2908, 2918, 3127, 2954, 2956, 2960, 3151 en sectie E nrs. 2512, 2705, van de
N.V. E.D.S. te Hoogeveen 1945.11.2
808.123 Brieven en andere bescheiden betreffende aankoop van onroerende goederen door de
gemeente Sleen 1917-1924
-1 Correspondentie tot aankoop van een huis met grond van de Wed. Mensingh c.s. en
intrek-king van het besluit daartoe 1917-1918
-2 Idem van gronden van A. Thoden- van Velzen c.s. ten behoeve van woningbouw 1920
-3 Idem van de woning van H. Heebels te Veenoord 1921
-4 Idem van percelen heideveld van de gezusters Kooiker te Holsloot 1921
-5 Idem van gronden aan de weg Noord Sleen-Schoonoord en van het Noord-Slenerzand
van diverse eigenaren 1921-1923
-6 Idem van een woning met grond van H. Prins te Schoonoord 1923
-7 Idem van grond van de erven A. v.d. Sluis te Schoonoord 1923
-8 Idem van grond van G. Voors te Holsloot 1924
-9 Idem van een tweetal landarbeiderswet-plaatsjes 1924
-10 Idem van grond van M. Schulte te Erm 1924
N.B. 1) Zie eveneens inv.nr. 808.48
2) Zie eveneens inv.nr. 808.55
3) Zie eveneens inv.nr. 808.56
4) Zie eveneens inv.nr. 808.58
5) Zie eveneens inv.nr. 808.64
6) Zie eveneens inv.nr. 808.70
7) Zie eveneens inv.nr. 808.71
8) Zie eveneens inv.nr. 808.74
9) Zie eveneens inv.nr. 808.74
808.124 Brieven betreffende de aankoop van een houtloods met grond van de fa. Westerdijk te
Sleen 1918
808.125 Brieven betreffende de aankoop van de voormalige Israëlitische kerk te Sleen 1918
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.42

808.126 Brieven betreffende handelingen der gemeente Sleen tot aankoop van roerende en
onroerende goederen die om bepaalde redenen geen doorgang vonden 1932-1936
808.127 Brieven betreffende de aankoop van gronden te Holsloot 1933
-1 Correspondentie betreffende de overname van grond van H. Vrielink te Holsloot ten
behoeve van een in te richten woonwagenkamp 1933
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.102
808.128 Brieven betreffende aankoop van gronden te Noord-Sleen 1937-1939
-1 Correspondentie betreffende de aankoop van de zg. Paasberg van A. Langius te NoordSleen ten behoeve van het behoud van landschappelijk schoon 1937-1939
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.110
808.129 Brieven betreffende aankoop van gronden te Schoonoord.
-1 Correspondentie betreffende de aankoop van grond van de Wed. G. Koopmans-Brouwer
e.a. 1936
-2 Idem de aankoop van grond aan W. Paping te Sleen 1936
N.B. 1) In dezelfde procedure werd door de gemeente Sleen het Ermerzand en het
Schoonoorderbos aan de Staat der Nederlander verkocht. Zie eveneens inv. 808.108
2) Zie eveneens inv.nr. 808.109
808.130 Brieven betreffende de aankoop c.q. overname van gronden te Voshaar 1944
-1 Correspondentie betreffende de overname van grond van J. Smidt 1944.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.121
808.131 Brieven betreffende de overname van een roefschip van T. Meijer 1944.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 808.119
809.1-6 Verkoop door de gemeente Sleen van onroerende goederen
809.1 perceel nieuw ontgonnen grond aan de straatweg van Erm naar Holslootbrug, sectie D 1598,
aan Jan Wiers te Erm en dezelfde perceel, sectie D nr. 1598 en 2583 aan Albert Derks te
Holslootsbrug 1915.3.24
809.2 tolhuis met tolboom en grond aan de straatweg van Emmen naar Noord-Sleen, sectie C nrs.
4260-4265 en 170 aan Koert Kooiker te Emmen 1916.2.19
809.3 en 12 zijn samengevoegd. Voormalige Israëlitische kerk te Sleen met bouwterrein, sectie C
nr. 2438, 2850, aan Harm Lanting te Sleen 1925.12.16. Zie eveneens inv.nr. 809.12
809.4 perceel grond met woning, sectie A nr. 2476 aan de Staat der Nederlanden, voor wie als
gemachtigde optreedt ir. J.L.W. Blokhuis, houtvester bij het staatsbosbeheer te Emmen
1933.9.12
809.5 percelen bos en weg, sectie A nrs. 2465, 2241, alsmede de percelen bos, heide en
zandverstuiving en weg, sectie D nrs. 1597, 3037 en 3039 aan de en weg, sectie D nrs.
1597, 3037 en 3039 aan de Staat der Nederlandsen, voor wie als gemachtigde optreedt ir.
J.L.W. Blokhuis, houtvester bij het Staatsbosbeheer te Emmen 1936.10.22
809.6 stroken grond te Noord-Sleen aan de straatweg Zweeloo- Noord Sleen_Emmen, sectieB nrs.
2468, 2783, 2778, 2389 aan R. v. Veenen c.s. te Stieltjeskanaal 1940 april

809.7 Brieven en andere bescheiden betreffende de verkoop van tolhuizen in de gemeente Sleen
1915-1921
-1 Tolhuizen met grond aan de weg Odoorn-Orvelte 1915-1916
-2 Het tolhuis aan de weg Noord Sleen-Emmen 1915-1916
-3 Het tolhuis aan de weg Noord Sleen-Zweeloo 1916
-4 Het tolhuis aan de weg Sleen-Erm 1916-1920
-5 Het tolhuis aan de weg Holsloot-Nieuw Amsterdam 1920
-6 Het tolhuis met grond aan de Boerdijk 1921
809.8 Brieven en andere bescheiden betreffende de verkoop van naaldhout uit het NoordSlenerzand 1930-1932
809.9 Processenverbaal van verkoop van naaldhout uit het Noord-Slenerzand 1928-1932
809.10 Brieven betreffende de verkoop op afbraak van de van de fa. Westerdijk te Sleen
aangekochte houtloods 1919-1920
809.11 Brieven en andere bescheiden betreffende de verkoop van onroerende goederen door de
gemeente Sleen 1916-1936
-1 Bescheiden tot verkoop van grond te Schoonoord 1916
-2 Idem van percelen grond aan de weg Erm-Veenoord aan de N.V. E.D.S en onttrekking
van die weg aan de publieke dienst 1921
-3 Idem van gronden aan R. Rozema te Schimmelarij 1922
-4 Idem van gronden aan J. Schuringa te Veenoord 1923
-5 Idem van gronden aan J. Schuter te Oud-Schoonebeek 1924
-6 Idem van afbraak van een woning naast de o.l.-school te Veenoord 1924
-7 Idem van gronden aan G.J. v. Wijke te Holsloot 1924
-8 Idem van gronden P.G. van Pickartz te Holsloot 1924
-9 Idem van grond der ontginning Holsloot aan A. Olsman te Coevorden 1924
-10 Idem van heideveld te Veenoord 1925
-11 Idem van bouwterrein aan J. Katerberg te Sleen 1925
-12 Idem van grond aan H. Schults en W. Renting te Erm 1926
-13 Idem van grond aan G. Snijders te Sleen 1927
-14 Brieven betreffende een eigendomskwestie van grond ten name van de gemeente Sleen
verkocht door G.A. Mensingh 1936
-15 Brieven betreffende de verkoop van de ontginning te Holsloot aan G. Lufting c.s. te
Dalerveen 1930-1931
809.12 Brieven betreffende de onderhandse verkoop van de voormalige Israëlitische kerk te Sleen
1925.
N.B. Zie eveneens inv.nr. 809.3
809.13 Brieven en andere bescheiden betreffende het aan de gemeente Sleen in eigendom
behorende perceel bos, genaamd het Slenerzand aan de Staat der Nederlanden 1930-1934
809.14 Processenverbaal van verkoop van bomen en kaphout, grasgewas, stenen, takkebossen enz.
te Sleen 1917-1927
809.15 Brieven en andere bescheiden betreffende de verkoop van roerende goederen door de
gemeente Sleen 1917-1939

-1 Wetsinterpretatie omtrent het kopen van goederen van de gemeente door een raadslid
1928
-2 Processenverbaal van verkoop van partijen hout in de gemeente Sleen 1917-1939
-3 Brieven betreffende de verkoop van een kippenhok bij de o.l.-school te ’t Haantje aan
A.Vrieling te Noord-Sleen 1937
809.16 Brieven betreffende verkoop van grond te Erm door de gemeente Sleen aan particulieren
1932-1942
-1 Brieven tot verkoop van het Ermerzand, een Dennenbosje onder Schoonoord en
heidegrond
-2 Idem van verkoop van het Ermerzand (aanbieding) 1933
-3 Idem van verkoop van grond aan F. Naber-Pettinga 1941-1942
809.17 Brieven betreffende verkoop van grond te Den Hool door de gemeente Sleen aan
particulieren 1943
809.18 Brieven betreffende verkoop van grond te Sleen door de gemeente Sleen aan particulieren
1932-1938
-1 Brieven betreffende de verkoop van overhoeken aan de weg De Klencke aan de Boervolmachten c.s. 1932
-2 Idem van grond (berm zandweg Noord Sleen-Diphoorn) aan de wed. G. Elving 1932
-3 Idem van grond aan Gebrs. Voors 1933
-4 Idem van grond aan de Ijsvereniging Voorwaarts 1935
-5 Idem van grond aan J. Hidding 1936
-6 Idem van grond aan G. Platje 1938
809.19 Brieven betreffende verkoop van grond te Schoonoord door de gemeente Sleen aan
particulieren 1936-1934
-1 Brieven betreffende de verkoop van grond aan A. Gerbers 1926
-2 Idem aan H. Jelies 1931
-3 Idem aan J. Gerbers 1934
809.20 Brieven betreffende verkoop van grond te Veenoord door de gemeente Sleen aan
particulieren 1936
-1 Brieven betreffende de verkoop van grond aan Gebrs. Voors 1936
809.21 Brieven en andere bescheiden betreffende verkoop van woningen en/of grond der gemeente
Sleen 1932-1933
-1 Brieven betreffende eventuele verkoop van de woning te Veenoord bewoond door W.
Kroes 1932
-2 Idem van 3 woningen gelegen aan de Slenerweg te Schoonoord aan de Staat der
Nederlanden 1933
810.1-4

Akten van ruiling

810.1 ruiling van grond tussen de gemeente Sleen en A. van Laer Dinckgreve te Hoogeveen
810.2 idem met Tjakke Schuringa te Veenoord, 1926 juni
810.3 idem met Harmannus Kamps te Er, 1931 oktober

810.4 idem met de N.V. E.D.S. te Hoogeveen en de Coöp. Aardappelmeelfabriek Excelsior te
Veenoord 1933 december
810.5 Brieven en andere bescheiden betreffende ruiling van gronden door de gemeente Sleen met
particulieren 1926-1945
-1 Brieven betreffende grondruil met Tj. Schuringa te Veenoord 1926
-2 Idem met H. Renting te Erm 1928
-3 Idem van bosbezit te Ermerzand en Schoonoord tegen een terrein aan de Brink te Sleen
1936
-4 Brieven betreffende grondoverdracht wegens verjaring 1945
-5 Brieven betreffende grondruil met de Coöp. Aardappelmeelfabriek Excelsior te Veenoord
1932
-6 Idem met J. Hidding te Sleen 1937
811.1-7

Akten van schenking

811.1 perceel veen en ondergrond te Sleen, sectie E nr. 1040, door mr. J.A.Willinge Gratama te
Assen, 1877 november
811.2 perceel grond sectie C nr. 2491 door J.F. Schultz te Erm 1899 oktober 1921
811.3 hoek grond van het perceel sectie A nr. 1426 en een strook grond van het perceel sectie A
nr. 876 door A. v.d. Sluis te Schoonoord 1899 oktober 1921
811.4 de Boerdijk gelegen te Veenoord, sectie E nr. 1509 door de volmachten van de
markegenoten van Erm 1921.12.10
811.5 perceel grond sectie D nr. 2021, zijnde straatweg te Holsloot door de N.V. Drentse Kanaal
Maatschappij te Hoogeveen 1923.11.19
811.6 percelen en stroken grond, sectie D nrs. 2986, 2011, 3004, 2903, 2964, 2718, door de N.V.
E.D.S. te Hoogeveen 1924.3.4
811.7 brieven betreffende de schenking van f 50,-- door de feestcommissie der gehouden
landbouwtentoonstelling ten dienste van de beplanting van het sportterrein te Sleen 1939
812.1-7 Overeenkomsten
812.1 Overeenkomst tussen de gemeente Sleen en A. Ensink c.s. te Sleen waarbij de gemeenst
zich verplicht een sintelweg aan te leggen van Den Hool naar Dalerveen en Ensink c.s. zich
verplichten daarvoor na gereedkoming een som gelds te betalen 1919-.9.2
812.2 Overeenkomst tussen de gemeenst Sleen en de Nieuw Amsterdamsche
Straatwegmaatschappij te Nieuw-Amsterdam tot overdracht van de straatweg van
Holslootbrug (Ermerbrug) langs de Z.Z. van de Verl. Hoogeveense Vaart tot de grens der
gemeenten Sleen en Emmen aan de gemeente Sleen wegenlegger 1955 nr. 139 1920.5.1
812.3 Overeenkomst tussen de gemeente Sleen en de fabrikant J. Gorter Kzn. Te NieuwAmsterdam waarbij de laatste zich verplicht te zorgen voor de elektrische verlichting der
wegen te Veenoord op dezelfde uren in de avond als waarop te Nieuw-Amsterdam de
elektrische straatverlichting brandt 1920.11.16

812.4 Overeenkomst tot overdracht aan de gemeente Sleen door de commissarissen der
Oostermoer-Zuiderveldsche Straatwegmaatschappij te Emmen van de eigendom en het
onderhoud van de straatweg van Klinkenmolenbrug tot de grens der gemeente Dalen
wegenlegger 1955 nr. 91 1921.12.2
812.5 Overeenkomst tussen de gemeente Sleen en de N.V. E.D.S. te Hoogeveen tot verdeling en
scheiding van het aan beide in eigendom toebehorende perceel sectie C nr. 3026 1928.12.27
812.6 Overeenkomst tussen de gemeente Sleen en J. Koops c.s., waarbij de laatste aan de eerste
voor altijddurend het recht geeft een ondergrondse riolering ter afvoering van regen- en
afvalwater aan te leggen, te hebben en te onderhouden, een en ander onder voorwaarden als
in deze overeenkomst nader omschreven 1931.12.31
812.7 Contract wegens de plaatsing van een brievenbus tegen de buitenmuur van de school te
Holsloot 1904 mei 9/10
813.

Brieven met notariële akte tot hypotheekverlening aan L. Kruimink te Holsloot 1926, 1946

814.1 Brieven en andere bescheiden betreffende verhuring of verpachting van eigendommen der
gemeente Sleen 1919-1940
-1 Gemeentelijke en algemene regelingen inzake huur en verhuur 1919-1920
-2 Raadsbesluiten tot verhuur van gemeentewoningen 1921-1936
-3 Huurovereenkomsten van gemeentewoningen met register 1920-1940
N.B. Zie eveneens inv.nr. 142.
814.2 Pachtcontracten
-1 Verhuur van het sportterrein achter het gemeentehuis aan de voetbalvereniging
“Slee”1939
-2 Verhuur van het sportterrein als weideplaats voor paarden 1942-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 142
815.1 Brieven betreffende de ingebruikgeving tot wederopzeggens van de voormalige Israëlitische
kerk en bijbehorende grond te Sleen 1919-1925
-1 Correspondentie betreffende de ingebruikgeving van deze kerk als repetitielokaal der
zangvereniging te Sleen 1919
-2 Idem van grond daarbij gelegen aan J. Warringa te Sleen 1925
815.2 Brieven betreffende de ingebruikgeving tot wederopzeggens van gemeentegronden aan
particulieren 1925-1943
816.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het beheer van gemeentegronden 1915-1928
-1 Brieven betreffende de ontginning van het Slenerveld 1915-1919
N.B. Verkocht aan A. Nijboer te Sleen
-2 Idem van aanplanting van bossen te Schoonoord. N.B. Verkocht aan het Ermerzand in
1936
-3 Idem van ontginning van gronden naast de school te Holsloot 1921-1924
-4 Idem van verhuring en beheer van een perceel bouwland te Holsloot 1921-1923
-5 Idem van ontginningsgrond te Holsloot 1924
-6 Idem van uitbreiding der bebossing van het Ermerzand 1928. N.B. Verkocht in 1936

816.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg en de exploitatie van dennenbos in het
Noord-Slenerzand c.a. door het Staatsbosbeheer 1920-1929
816.3 Brieven en andere bescheiden betreffende met renteloos voorschot van de Staat der
Nederlanden aan te brengen bebossingen en het onderhoud van het aan de gemeente Sleen in
eigendom toebehorende boscomplex het Noord-Slenerzand door het Staatsbosbeheer 19301932
-1 Renteloze voorschotten 1930-1932
-2 Jaarverslagen van het Staatsbosbeheer 1930-1932
817.

Brieven en andere bescheiden betreffende het normale onderhoud van gemeenteeigendommen 1916-1940
-1 Plaatselijke regeling van het normaal onderhoud van gemeentewoningen en
gemeentegebouwen 1927
-2 Processenverbaal van aanbesteding van normaal jaarlijks onderhoudswerk 1916-1939
-3 Omschrijvingen van verfwerken aan gemeentegebouwen 1940

818.

Brieven en andere bescheiden betreffende de verzekering van gemeente-eigendommen
1918-1947
-1 Algemene bescheiden betreffende verzekering van gebouwen tegen verschillende risico’s,
ongedateerd
-2 Correspondentie met assuradeuren inzake verzekering van gemeentegebouwen 19181945
-3 Vervallen polissen of bewijsstukken van assurantie 1921-1940
-4 Algemene bescheiden betreffende de verzekering van bos tegen brand, ongedateerd
-5 Correspondentie betreffende de verzekering der bossen van de gemeente Sleen tegen
brand
1922-1929
-6 Idem betreffende molestverzekering, ongedateerd
-7 Idem betreffende afdoening van schadegevallen aan gebouwen der gemeente ten gevolge
van brand en stormschade, als daar zijn:
a. brand o.l.-school te Schoonoord 1922
b. brand onderwijzerswoning te Schoonoord 1931
c. brand o.l.-school te ’t Haantje 1940
d. stormschade te Veenoord 1943
e. stormschade aan diverse woningen 1947

819.

Brieven en andere bescheiden betreffende de regelmatige controle der bliksemafleiders op
gemeentegebouwen 1936-1943

820.

Brieven en staten van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom der gemeente Sleen is 19161938

-2.07.352 Financiën
N.B. Zie eveneens inv.nr. 56-127
821.1 Algemene circulaires en brieven betreffende de financiën der gemeente Sleen 1939-1942
821.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de bijdragen in de kosten der gemeentehuishouding van Sleen 1921-1944
-1 Correspondentie inzake de financiële positie der gemeente Sleen en bijdragen in de
kosten der gemeentehuishouding 1921-1925

-2 Idem de aflossing der renteloze voorschotten van het rijk ontvangen 1923-1926
-3 Idem de financiële positie der gemeente Sleen en bijdragen in de kosten der gemeentehuishouding 1926-1927
-4 Idem idem 1928-1929
821.3 -5 Idem idem 1935-1939
-6 Idem idem 1940-1944
821.4 Circulaires en brieven betreffende bijdragen van het rijk in de kosten der
gemeentehuishouding van Sleen 1926-1940
-1 Verzoeken aan H.M. de Koningin ingevolge artikel 1 der wet van 22.12.1933 S 715,
1934-1939
-2 Correspondentie met de ministeries van binnenlandse zaken en financiën 1930-1942
-3 Correspondentie met gedeputeerde staten van Drenthe 1932-1940
-4 Opgaven van de schuldenlast der gemeente Sleen 1934-1935
-5 Onderzoek naar de financiële toestand der gemeente Sleen 1933-1935
-6 Aanvragen om rijkssubsidie door de gemeente Sleen als noodlijdende gemeente 19261940
821.5 Brieven en andere bescheiden betreffende verzekering der gemeentegelden tegen fraude
1934-1938
821.6 Circulaires en andere bescheiden betreffende verzekering van gemeentegelden tegen fraude
1937-1943
-1 Correspondentie betreffende de oprichting van de frauderisico-onderlinge van gemeenten
met ontwerpstatuten (F.O.G.) 1937
-2 Statuten F.O.G. 1938
-3 Verslagen van algemene vergaderingen en jaarverslagen van de F.O.G. 1938-1943
821.7 Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende verzekering van gelden der gemeente
Sleen tegen fraude 1937-11944
-1 Correspondentie betreffende de aansluiting der gemeente Sleen bij de F.O.G. 1937-1944
-2 Algemene circulaires 1937-1941
-3 Aanbiedingen van verzekering van gemeentegelden 1937
-4 Correspondentie met de F.O.G. 1940-1944
Begrotingen en financiële plannen
822.1 Circulaires en brieven inhoudende algemene voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van
de begrotingen der gemeente Sleen 1928-1942
Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente Sleen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 60-62
822.2 -1 Gemeentebegroting 1916 - 1923
-2 Memorie van toelichting 1916/1917 – 1918-1923 1)
-3 Begrotingswijzingen 1916 - 1923
N.B. 1) De bijlagen behorende bij de memorie van toelichting vermeldende de namen,
voornamen enz. van onderwijzers aan de openbare lagere scholen zijn beschreven
onder inv.nr. (-1.851.2/01.08.741)
822.6-34 -1 Gemeente begrotingen 1924-1945

-2 Memorie van toelichting 1924-1945
-3 Begrotingswijzigingen 1924-1945
-4 Correspondentie 1924-1945
Kasboeken
823.

Kasboeken van inkomsten 1924-1945 1) bestaande uit 22 delen

824.

Kasboeken van uitgaven 1924-1945 1) bestaande uit 22 delen

Grootboeken en sub-grootboeken
825.

Grootboek van inkomsten 1924-1945 1) bestaande uit 22 delen

826.

Grootboek van uitgaven 1924-1945 1) bestaande uit 22 delen

1) N.B. Vernietigbaar na 30 jaren
Hulp- en bijboeken bestaande 49 delen
827.

Hulpkasboeken en tabellarische hulpkasboeken van inkomsten 1923-1945 1)
-1 Restanten van schoolgelden over 1923 en vorige dienstjaren
-2 Hondenbelasting 1924-1925
-3 Schoolgelden 1924-1925
-4 Schoolgelden 1925
-5 Hondenbelasting 1925
-6 Idem 1926
-7 Schoolgelden 1926
-8 Idem 1927
-9 Hondenbelasting 1927
-10 Idem 1928
-11 Schoolgelden 1928
-12 Idem 1929
-13 Hondenbelasting 1929
-14 Idem 1930
-15 Schoolgelden 1930
-16 Idem 1931
-17 Hondenbelasting 1931
-18 Idem 1932
-19 Schoolgelden 1932
-20 Idem 1933
-21 Hondenbelasting 1933
-22 Betalingen betreffende de landarbeiderswet, woning- en landhuren 1933
-23 Betalingen betreffende de landarbeiderswet, woning- en landhuren 1933-1934
-24 Betalingen betreffende de landarbeiderswet, huurwoningen, noodwoningen, rente
woeste gronden, landhuren en hypotheekrente Kruimink 1934
-25 Hondenbelasting 1934-1935
-26 Schoolgelden 1934-1935
-27 Betalingen betreffende de landarbeiderswet, huren woningen, noodwoningen, rente
woeste gronden, landhuren en hypotheekrente Kruimink 1935
-28 Idem idem 1936

-29 Schoolgelden 1936
-30 Hondenbelasting en rechten ingevolge de warenwet 1936
-31 Idem idem 1937
-32 Betalingen betreffende de landarbeiderswet, huren woningen, annuïteit woeste gronden,
landhuren en hypotheekrente 1937
-34 Rechten ingevolge de warenwet 1938-1941
-35 Idem als 32, 1938
-36 Schoolgelden 1938-1940
-37 Idem als 32, 1939
-38 Hondenbelasting 1939-1940
-39 Idem als 32, 1940
-40 Idem als 32, 1941
-41 Schoolgelden 1940,1941, rechten ingevolge de warenwet 1942, hondenbelasting 1942
-42 Hondenbelasting, leges persoonsbewijzen, schoolgelden 1941
-43 Schoolgelden 1941-1942
-44 Huren woningen, noodwoningen, land, woeste grond, hypotheekrente 1942
-45 Idem als 32, 1942
-46 Idem als 32 met schoolgelden en hondenbelasting 1943
-47 Idem idem met rechten ingevolge de warenwet 1943
-48 Idem idem idem 1943
-49 Idem idem idem 1944
-50 Idem idem idem 1945
N.N vernietigbaar na 30 jaren
Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente Sleen
828/857 -1 Gemeenterekeningen 1916-1945
-2 Correspondentie 1916-1945
Bijlagen der rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente Sleen
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 74-120
858.

Bijlagen der gemeenterekening 1916 1)
-1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen
-2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen
1) N.B. De hiervoor in aanmerking komende bescheiden zijn na 40 jaar vernietigbaar

859.

Bijlagen der gemeenterekening 1917 1)
-1 Verzamelstaten van ontvangsten met bewaarde bijlagen
-2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I – VI
-3 Idem idem VII
-4 Idem idem VIII – slot
-5 en –6 vernietigd
1) N.B. De hiervoor in aanmerking komende bescheiden zijn na 40 jaar vernietigbaar

860.

Bijlagen der gemeenterekening 1918
-1 Verzamelstaten van ontvangsten met bewaarde bijlagen
-2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling hoofdstukken I – XIX
-3 t/m –12 vernietigd 1975

861.

Bijlagen der gemeenterekening 1919

-1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen
-2 Verzamelstaten van bevelschriften hoofdstukken I – VI
-3 Idem idem VII – X
-4 Idem idem XI – XIX
-5 t/m –13 vernietigd in 1975
862.

Bijlagen der gemeenterekening 1920
-1 Verzamelstaten van inkomsten
-2 Verzamelstaten van bevelschriften hoofdstukken I – VI
-3 Idem idem VII – XIX
-4 t/m –16 vernietigd in 1975

863.

Bijlagen der gemeenterekening 1921
-1 Verzamelstaten van inkomsten
-2 Verzamelstaten van bevelschriften hoofdstukken I – VIII
-3 t/m –6 Idem idem IX artikel 6
-7 Idem idem X
-8 t/m –19 vernietigd in 1975

864.

Bijlagen der gemeenterekening 1922
-1 Verzamelstaten van inkomsten
-2 Verzamelstaten van bevelschriften hoofdstukken I – IX
-3 Idem idem XI – XIX
-4 t/m –15 vernietigd in 1975

865.

Bijlagen der gemeente rekening 1923
-1 Verzamelstaten van inkomsten
-2 Verzamelstaten van bevelschriften hoofdstukken I – VI
-3 Idem idem VII § 2 artikel 3 –
-4 Idem idem XIII – XIX
-5 t/m –15 vernietigd in 1975

866.

Bijlagen der gemeenterekening 1924
-1 Verzamelstaten van ontvangsten, gewone en kapitaaldienst met bijlagen
-2 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst hoofdstukken I – XVI
-3 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-4 t/m –16 vernietigd 1975

867.

Bijlagen der gemeenterekening 1925
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst met bewaarde bijlagen
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst met bewaarde bijlagen
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst hoofdstuk I – XVI met bewaarde
bijlagen
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –19 vernietigd 1975

868.

Bijlagen der gemeenterekening 1926
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst met bewaarde bijlagen
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst met bewaarde bijlagen
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst

-5 t/m –13 vernietigd 1975
869.

Bijlagen der gemeenterekening 1927
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst met bijlagen
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst met bijlagen
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewonde dienst hoofdstukken I – XVI
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –17 vernietigd 1975

870.

Bijlagen der gemeenterekening 1928
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewonde dienst met bijlagen
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst met bijlagen
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst hoofdstukken I
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –20 vernietigd 1975

871.

Bijlagen de gemeenterekening 1929
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewonde dienst
-2 Verzamelstaten van ontvangsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst hoofdstukken I – XVI
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –22 vernietigd 1975

872.

Bijlagen der gemeenterekening 1930
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone en kapitaaldienst
-2 Verzamelstaten van bevelschriften gewone en kapitaaldienst
-3 t/m –20 vernietigd 1975

873.

Bijlagen der gemeenterekening 1931
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewone en kapitaaldienst
-2 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-4 t/m –24 vernietigd 1975

874.

Bijlagen der gemeenterekening 1932
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewonde dienst
-2 Verzamelstaten van ontvangsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 t/m –30 vernietigd 1975

875.

Bijlagen der gemeenterekening 1933
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van ontvangsten kapitaaldienst
-3 Bijlagen van ontvangsten kapitaaldienst nrs. 100 – 111
-4 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-5 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-6 t/m –39 vernietigd 1975

876.

Bijlagen der gemeenterekening 1934
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van ontvangsten kapitaaldienst

-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –43 vernietigd 1975
877.

Bijlagen der gemeenterekening 1935
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van ontvangsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewonde dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –38 vernietigd 1975

878.

Bijlagen der gemeenterekening 1936
-1 Verzamelstaten van ontvangsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van ontvangsten kapitaaldienst
-3 Bijlagen van inkomsten gewone dienst nrs. 2 – 45 (100)
-4 Bijlagen van inkomsten kapitaaldienst nrs. 108b – 116b
-5 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-6 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-7 t/m –41 vernietigd 1975

879.

Bijlagen der gemeenterekening 1937
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –40 vernietigd 1975

880.

Bijlagen der gemeenterekening 1938
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –43 vernietigd 1975

881.

Bijlagen der gemeenterekening 1939
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –41 vernietigd 1975

882.

Bijlagen der gemeenterekening 1940
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Bijlagen van inkomsten kapitaaldienst nrs. 120a – 129
-4 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-5 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-6 Niet-vernietigbare bevelschriften (1067) 233-305
-7 t/m –41 vernietigd 1975

883.

Bijlagen der gemeenterekening 1941

-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Bijlagen van inkomsten gewone dienst nrs. 3 – 21b
-4 Verzamelstaten van uitgaven gewone dienst
-5 Verzamelstaten van uitgaven kapitaaldienst
-6 t/m –41 vernietigd 1975
884.

Bijlagen der gemeenterekening 1942
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 Niet-vernietigbare bevelschriften 137 – 242 (948)
-6 t/m –33 vernietigd 1975

885.

Bijlagen der gemeenterekening 1943
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Idem idem 121-126
-4 Bijlagen van inkomsten kapitaaldienst nrs. 130b-139
-5 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-6 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-7 Bevelschriften lonen en salarissen
-8 t/m –25 vernietigd 1975

886.

Bijlagen der gemeenterekening 1944
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Bijlagen van inkomsten gewone dienst nrs. 3-80
-4 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-5 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-6 t/m –22 vernietigd 1975

887.

Bijlagen der gemeenterekening 1945
-1 Verzamelstaten van inkomsten gewone dienst
-2 Verzamelstaten van inkomsten kapitaaldienst
-3 Verzamelstaten van bevelschriften gewone dienst
-4 Verzamelstaten van bevelschriften kapitaaldienst
-5 t/m –23 vernietigd 1975

888.

Algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het beheer
der gemeentelijke geldmiddelen 1940-1945

889.1 Raadsbesluiten tot het aangaan door de gemeente Sleen van bankrekeningen en rekeningcourant-overeenkomsten
-1 Rekeningcourant-overeenkomsten met de N.V. Amsterdamsche Bank 1937
-2 Idem met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten 1929-1939
-3 Idem idem 1940-1945

889.2 Brieven betreffende de rentebepalingen van de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten
1935-1939
889.3-5 Rekeningcourant-registers met de Bank voor Nederlandse gemeenten 1924-1945
889.3 –1 1924-1935
889.4 –2 1935-1945
889.5 –3 1939-1942
N.B. De eerste elf deeltjes zijn genummerd I t/m XI
889.6 Brieven betreffende de door de gemeente Sleen met de Coöp. Boerenleenbank te Sleen
gesloten rekeningcourant-overeenkomsten 1942-1945
889.7 Rekeningcourant met de N.V. Amsterdamsche Bank 1938
890.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de controle op het financieel beheer der gemeente
Sleen
-1 Regeling kasopname 1924
-2 Correspondentie betreffende de inschakeling van het verificatiebureau der vereniging van
Nederlandse gemeenten (V.N.G.) 1927
-3 Correspondentie betreffende de met voorgaande instantie aan te gane overeenkomst
1928-1929
890.2 Circulaires en brieven betreffende de controle der gemeentefinanciën 1925-1945
891.

Brieven en andere bescheiden betreffende door de gemeente Sleen aangegane en afgeloste
geldleningen
-1 Registers en lijsten van aflossingen 1895-1945
-2 Lening 1899 f 25.000,-- , afgelost 1937
-3 Lening 1903 f 5.000,-- , afgelost 1925
-4 Lening 1904 f 11.000,-- , afgelost 1926
-5 Lening 1905 f 9.000,-- , afgelost 1927
-6 Lening 1910 f
500,-- , afgelost 1923
-7 Lening 1911 f 1.000,-- , afgelost 1930
-8 Lening 1912 f 3.000,-- , afgelost 1932
-9 Lening 1914 f 9.400,-- , afgelost 1931
-10 Lening 1915 f 34.000,-- , afgelost 1928
-11 Lening 1917 f 40.000,-- , afgelost 1928
-12 Lening 1919 f 75.000,-- , afgelost 1928
-13 Lening 1921 f 40.000,-- , afgelost 1921
-14 Lening 1921 f 60.000,-- , afgelost 1928
-15 Lening 1922 f 100.000,--, afgelost 1928
-16 Lening 1925 f 100.000,--, afgelost 1928
-17 Lening 1926 f 260.000,--, ging niet door
-18 Lening 1927 f 123.000,--, afgelost 1937
-19 Lening 1927 f 133.800,--, afgelost 1927
-20 Lening 1927 f 363.800,--, afgelost 1937
-21 Lening 1931 f 91.000,--, afgelost 1937
-22 Pogingen tot conversie van diverse geldleningen 1934
-23 Leningen 1937, zijnde f 105.000,--, f 116.800,-- en f 176.848,44 1937

892.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het aangaan van
kasgeldleningen 1935-1945
892.2 Bescheiden betreffende het sluiten door de gemeente Sleen van kasgeldleningen
-1 Kasgeldleningsbesluiten en –overeenkomsten 1916-1920
-2 Idem idem 1921-1927
-3 Idem idem 1942-1945
-2.07.353 Benodigheden en hulpmiddelen
893.

Circulaires en andere bescheiden betreffende de spelling van de Nederlandse taal 1935-1942

894.

Algemene circulaires van het registratuurbureau der vereniging van Nederlandse gemeenten
1931-1945

895.1 Overeenkomst met bijbehorende brieven betreffende de aansluiting der gemeente Sleen bij
het registratuurbureau der vereniging van Nederlandse gemeenten 1917-1928
895.2-9 Registers van ingekomen en verzonden stukken 1938-1945
896.

Correspondentie met heren gedeputeerde staten van Drenthe betreffende het ontvangen van
twee exemplaren van ieder provinciaal blad waarin circulaires zijn opgenomen 1934

897.

Circulaires en brieven betreffende postvrijdom en telling van dienststukken 1930-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 55

898.

Brieven en circulaires betreffende verzonden regeringstelegrammen 1940-1944

899.

Circulaires en brieven betreffende de aanbrenging van telefoonaansluitingen en de
organisatie van radiodiensten 1937-1943

900.1 Circulaires en brieven betreffende de adressering van dienststukken
-1 Algemene circulaires 1933-1941
-2 Circulaires betreffende de adressen van Nederlandse diplomatieke en consulaire
ambtenaren 1938-1940
-3 Circulaires betreffende de postadressen van gemeentebesturen 1941-1942
-4 Circulaires betreffende de adressen van overige Nederlandse lichamen en autoriteiten
1940-1945
900.2 Circulaires en brieven betreffende de verstrekking van adviezen door verschillende
instellingen aan het gemeentebestuur van Sleen 1940-1945
901.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het rollend materieel
der gemeentebesturen 1941-1945

-2.07.354 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd
902.

Brieven en andere bescheiden betreffende dienstgebouwen der gemeente Sleen
-1 Brieven en andere bescheiden betreffende verhuring en onderhoud van de veldwachterswoning

-2 Idem betreffende de inrichting en het beheer van het distributiekantoor te Sleen, alsmede
de overname van materieel na opheffing van dit kantoor 1942-1950
903.1 Bescheiden betreffende het nieuwe gemeentehuis van Sleen
-1 Brieven en andere bescheiden betreffende aankoop van grond voor het nieuw te bouwen
gemeentehuis van Sleen 1936
-2 Brieven ter zake van de voorbereidingen van de bouw van een nieuw gemeentehuis te
Sleen 1936-1937
-3 Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente Sleen ter zake van het
verlenen van een voorschot ter uitvoering van de bouw van een nieuw gemeentehuis
als plan nr. 1445 van het werkfonds 1937
-4 Persbeschouwingen naar aanleiding van de plannen tot bouw van een gemeentehuis te
Sleen 1937
N.B. Er werden drie plannen ontworpen in de loop der besprekingen nl. plan A. B en C.
Plan C werd uitgevoerd. Voor tekeningen van plan A zie inv.nr. 903.2, plan B inv.nr.
903.3, plan C inv.nr. 903.6
903.2 Tekeningen van plan A voor een nieuw gemeentehuis te Sleen 1917
N.B. Dit plan vond geen doorgang om zijn te royale opzet
903.3 Tekeningen van plan B voor een nieuw gemeentehuis te Sleen 1937
N.B. Ook dit plan had om dezelfde reden geen doorgang
903.4 Bescheiden betreffende de bouw van een nieuw gemeentehuis te Sleen
-1 Correspondentie met ir. A.J. v.d. Steur te Amsterdam 1936
-2 Idem met de architect A. Baart te Leeuwarden 1936-1939
-3 Idem met het bestuur van het werkfonds te ’s-Gravenhage 1936-1937 1)
-4 Idem met het ministerie van binnenlandse zaken 1937
-5 Bescheiden betreffende de aanbesteding en de gunning van het nieuwe gemeentehuis
1937
-6 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een “raadhuis”te Sleen voor rekening der
gemeente Sleen 1937 2)
-7 Foto’s genomen tijdens en van de bouw van het gemeentehuis 1937-1938
-8 Bescheiden, waaronder courantenverslagen van de opening van het nieuwe gemeentehuis
1938
N.B. 1) Ontwerpen van het nieuwe gemeentehuis
2) Voor de tekeningen zie inv.nr. 903.6
903.5 Declaraties der bouwkosten voor het nieuwe gemeentehuis te Sleen ten laste van het
werkfonds 1934, 1938-1944
903.6 Tekeningen van plan C voor een nieuw gemeentehuis te Sleen 1937. Zie eveneens dossier
nr. 143.3 en 143.4 van het archief nà 1945 (Nieuwe inventaris)
N.B. Dit plan werd uitgevoerd. Voor de bouw van een archiefkluis in het nieuwe
gemeentehuis te Sleen zie inv.nr. 908.1
Voor de aanbrenging van een centrale verwarmingsinstallatie in dit gemeentehuis zie
inv.nr 908.2
Voor de aanbrenging der elektrische installatie zie inv.nr. 908.3. Aanschaffing van
meubilair en versieringen zie inv.nrs. 909. 910.

903.7 Brieven en andere bescheiden betreffende het aanleggen en onderhouden van een
huistelefoon in het oude en in het nieuwe gemeentehuis van Sleen
-1 Oud gemeentehuis 1930-1937
-2 Nieuw gemeentehuis 1937-1945
903.8 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg en het onderhoud van een beplanting
van het nieuwe gemeentehuis 1938-1945
904.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de ambtswoningen in de gemeente Sleen
-1 Algmene brieven 1921
-2 Correspondentie betreffende het afbreken van het oude gemeentehuis en het treffen van
enige voorzieningen aan de oude conciërgewoning 1904-1939 1)
-3 Bestek en voorwaarden met tekeningen voor het bouwen van een woning voor de
gemeente-geneesheer te Sleen 1910
-4 Brieven en andere bescheiden tot aankoop van een woning en bestemming daarvan tot
woning voor de gemeente-geneesheer te Schoonoord 1921-1922 2)
N.B. 1) Zie eveneens inv.nrs. 145, 147, 904.2
2) Zie eveneens inv.nrs. 147, 904.3
904.2 Brieven betreffende het onderhoud van de woning van de conciërge van het gemeentehuis,
alsmede correspondentie betreffende de pogingen tot het doen bouwen van een nieuwe
conciërgewoning annex arrestantenlokalen 1934-1942
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 145, 147, 904.1
904.3 Correspondentie betreffende het onderhoud van de ambtswoning van de gemeentegeneesheer te Schoonoord 1929-1939
N.B. Zie eveneens inv.nr. 147, 904.1
905.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de ambtswoning van de burgemeester der
gemeente Sleen
-1 Correspondentie betreffende de bouw der ambtswoning 1917
-2 Idem de tijdelijke verhuring der ambtswoning 1919
-3 Idem de bijbouw van een schuurtje 1919
-4 Idem de brandbeveiliging door aanbrenging van bliksemafleiders 1928
-5 Idem de aanbrenging van een afrastering 1932
-6 Idem de verbouwing der ambtswoning en aanbrenging van centrale verwarming 19361937
N.B. Zie eveneens inv.nr. 479
905.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de ambtswoning van de burgemeester
-1 Correspondentie betreffende het onderhoud 1939-1942
-2 Idem de verbouwing en overname van diverse voorwerpen in de ambtswoning 1938
-3 Idem de centrale verwarming 1938-1944
-4 Idem de aanbrenging van een telefoonaansluiting 1940-1943
-5 Idem de verbetering der watervoorziening 1937-1941
-6 Idem de uit te voeren reparaties 1942-1943
N.B. Zie eveneens inv.nr. 479
906.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de ambtswoning van de gemeentesecretaris van
Sleen

-1 Correspondentie betreffende de bouw der ambtswoning 1916
-2 Idem het onderhoud der ambtswoning 1917-1936
-3 Correspondentie betreffende de bijbouw van een slaapkamer 1938
-4 Idem de uitbreiding van de tuin 1934
-5 Idem de afrastering van de tuin 1935
-6 Idem de salarisaftrek wegens woninghuur voor de ambtswoning van de secretaris der
gemeente Sleen 1934-1935
906.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de ambtswoning van de gemeentesecretaris van
Sleen
-1 Correspondentie betreffende de verbouwing der ambtswoning 1939-1941
-2 Idem de ontruiming van deze woning 1943-1944
N.B. Deze geplande verbouwing vond i.v.m. de oorlog geen doorgang
907.

Brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende
ambtswoningen in het algemeen 1940-1944

908.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de bouw en inrichting van een archiefbewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis van Sleen 1937
908.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van een centrale verwarming in het
nieuwe gemeentehuis te Sleen 1937, 1944
908.3 Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van een elektrische installatie in het
nieuwe gemeentehuis te Sleen 1937-1938
909.

Brieven en andere bescheiden betreffende de aanschaffing van meubilair in het nieuwe
gemeentehuis te Sleen 1937-1938

910.

Brieven en andere bescheiden betreffende aanbrenging van versieringen o.a. glas in loodramen met wapens en een gebeeldhouwd gemeentewapen in steen in de gevel van het
nieuwe gemeentehuis, alsmede smeedwerk 1937

-2.07.5 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen
911.1 Circulaires betreffende de houding der bestuursorganen bij een vijandelijke inval 1940
911.2 Bescheiden betreffende de verdeling der gemeente in stemdistricten 1918-1931
912.

Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Sleen 1917

913.1 Bescheiden betreffende de verkiezing van de raad der gemeente Sleen
-1 Gemeenteraadsverkiezing 1917
-2 Gemeenteraadsverkiezing 1919
-3 Tussentijdse benoemingen 1919-1923
-4 Gemeenteraadsverkiezing 1923
-5 Tussentijdse benoemingen 1923-1925
-6 Gemeenteraadsverkiezing 1927
-7 Tussentijdse benoemingen 1927-1931
-8 Gemeenteraadsverkiezingen 1931
-9 Gemeenteraadsverkiezingen 1935

-10 Tussentijdse benoemingen 1935-1939
913.2 Bescheiden betreffende de verkiezing van de raad der gemeente Sleen
-1 Gemeenteraadsverkiezing 1939
-2 Tussentijdse benoemingen 1939-1945
914.

Notulen van de vergaderingen van de raad der gemeente Sleen
-1 t/m –4 1916-1921
-5 1922-1926 1)
-6 t/m –8 1927-1934
-9 1935-1941 2)
N.B. 1) Met alfabetische klapper
2) De notulen na 1941 bevinden zich in het planarchief 1945-heden

915.1 Brieven betreffende de toekenning van presentiegelden voor commissievergaderingen 1933
915.2 Bescheiden betreffende presentiegelden van raadsleden
-1 Presentielijsten van vergaderingen 1916-1935
-2 Brieven betreffende presentiegelden 1918-1929
915.3 Brieven betreffende presentiegelden van raadsleden 1933-1934

916.

Brieven betreffende de toelating van raadsleden
-1 Tussentijdse toelating 1919-1923
-2 Toelating van leden van de raad 1923-1927
-3 Tussentijdse toelating 1923-1927
-4 Toelating van leden van de raad 1927-1931
-5 Tussentijdse toelating 1927-1931
-6 Toelating van leden van de raad 1931-1935
-7 Toelating van leden van de raad 1935-1939
-8 Tussentijdse toelating 1935-1939
-9 Tussentijdse toelating 1939-1945

917.

Notulen van de vergaderingen van heren burgemeester en wethouders der gemeente Sleen
1916-1945
N.B Zie eveneens inv.nr. 3

918.

Brieven betreffende een kwestie ten aanzien van een klacht tegen een der wethouders
ingebracht 1929

919.

Brieven en andere bescheiden betreffende de wethouders
-1 Betreffende de benoeming en het ontslag 1937-1945
-2 Betreffende de vaststelling van hun salaris 1917-1929

920.1 Brieven betreffende functionarissen der gemeente Sleen
-1 Algemene brieven 1929
-2 Brieven betreffende de inhouding c.q. aftrek op wedde van de functie van burgemeester
der gemeente Sleen wegens bewoning van een ambtswoning 1937

-3 Brieven betreffende de jaarwedderegeling van burgemeester, secretaris en ontvanger
1918-1926
920.2 Algemene brieven betreffende de functionarissen der gemeente Sleen 1939-1945
920.3 Brieven betreffende jaarwedden van burgemeester, secretaris, ontvanger en ambtenaren van
de burgerlijke stand der gemeente Sleen 1934-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 529.2
921.1 Brieven en circulaires betreffende het burgemeestersambt der gemeente Sleen
-1 Circulaires betreffende medezeggenschap van ingezetenen bij burgemeestersbenoemingen 1920
-2 Brieven betreffende aanwijzing van de loco-burgemeester 1920-1946
-3 Brieven betreffende de benoeming van burgemeester Manssen 1916-1919
-4 Idem burgemeester Jongbloed 1919-1927
-5 Idem burgemeester Bontekoe 1927
-6 Idem burgemeester Klein als waarnemend burgemeester 1941
-7 Idem betreffende kabinetzaken van de burgemeester der gemeente Sleen 1940
921.2 Brieven betreffende de benoeming en installatie van de burgemeester der gemeente Sleen
1938-1944

922.1 Brieven en andere bescheiden betreffende de ontvanger der gemeente Sleen
-1 Instructies 1892-1941
-2 Brieven betreffende het kantoor, de kantooruren en de kantoorbenodigheden van de
gemeente-ontvanger 1918-1943
-3 Idem de opheffing van de verplichting tot zekerheidsstelling van de gemeente-ontvanger
1941
-4 Idem de vervanging van de gemeente-ontvanger 1941
-5 Idem de instelling van het districtontvangerschap 1939-1941
-6 Idem het in te stellen districtontvangerschap voor de gemeenten Oosterhesselen,
Zweeloo en Sleen 1945
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 39, 40
922.2 Grosse van borgtocht-hypotheek ten behoeve van de gemeente Sleen en ten laste van Jan
Oldenhuizing, gemeente-ontvanger te Sleen groot f 4.000,-- 1916
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 39, 40
923.

Circulaires en brieven betreffende de plaatselijke politie in de gemeente Sleen
-1 Betreffende de organisatie der gemeente-politie 1912-1914
-2 Betreffende de reorganisatie der gemeente-politie 1940-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. ?

924.

Brieven betreffende de inrichting en totstandkoming van arrestantenlokalen 1900-1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 473

925.

Brieven en circulaires betreffende de veldwachters der gemeente Sleen
-1 Betreffende de onbezoldigde veldwachters 1914-1945

-2 Betreffende de bezoldigde veldwachters 1900-1926
-3 Betreffende de afstamming der onbezoldigde veldwachters 1941-1945
926.

Brieven en andere bescheiden betreffende het woning- en grondbedrijf der gemeente Sleen
-1 Betreffende de instelling van dit bedrijf met beheersverordening 1922-1932
-2 Begrotingen en rekeningen 1922-1930
-3 Begrotingen en rekeningen 1931-1933

927.1 Brieven betreffende de personeelvoorziening ter gemeentesecretaris van Sleen en oproeping
van sollicitanten
-1 Betreffende personeelsvoorziening 1932-1940
-2 Betreffende oproeping van sollicitanten 1938-1942
N.B. Zie eveneens inv.nr. 932.2
927.2 Algemene brieven betreffende de personeelsvoorziening ter gemeentesecretarie 1931-1944
N.B. Zie eveneens inv.nr. 932.2
-2.076 Plichten en bevoegdheden
928.

Register van door de burgemeester der gemeente Sleen genomen besluiten op grond van
de verordening 152/1941, 1941-1945
N.B. Bij deze verordening werden door de Duitse bezetting de bevoegdheden van de raad en
het college van burgemeester en wethouders overgedragen op de burgemeester en
wethouders overgedragen op de burgemeester, waarmede de bezetter – zoals nader
bleek – vergeefs poogde het zg. “leidersbeginsel”ingang te doen vinden. Al deze
besluiten werden na 1945 herzien in dier voege, dat zij werden ingedeeld in
bezettingsregelingen en bezettingsbeslissingen. De bezettingsregelingen werden
ingevolge het K.B. bezettingsmaatregelen 1944 stbl.E 93 “gezuiverd”indien op hun
geldig blijven werd prijs gesteld. De overige maatregelen vervielen automatisch
volgens genoemd besluit op 1-10-1948

-2.07.7 Regeling en vaststelling der bestuurs- en beheershandelingen
929.1 Circulaires en brieven betreffende de afkondiging van plaatselijke verordeningen tegen wier
overtreding straf is bedreigd 1917-1931
929.2 Circulaires en brieven betreffende de afkondiging van plaatselijke verordeningen tegen
welker overtreding straf is bedreigd
-1 Circulaires 1932-1941
-2 Algemene correspondentie 1916-1945
-3 Register van afgekondigde verordeningen 1891-1943
930.1 Verordeningen der gemeente Sleen 1891-1945
-1 -1.718.7
Wijziging legesverordening 1938
-2 -1.719.11 Verordening regelende de aard eb de duur der persoonlijke diensten 1891
-3 –1.75
Algemene politieverordening met wijzigingen 1922-1940
-4 –1.754.7 Schutstalverordening 1939
-5 –1.754.71 Verordeningen tot wering van gevaar voor overlast veroorzaakt door honden
1891, 1927
-6 –1.755.21 Verordening op de invordering van leges ter secretaris en van rechten wegens
verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand 1921

-7 –1.755.3 Verordeningen op de verhuizingen binnen de gemeente Sleen 1891
-8 –1.755.35 Verordeningen betreffende de verdeling der gemeente Sleen in wijken en de
nummering der huizen en gebouwen 1891, 1919
-9 –1.755.41 Verordening op het verblijven binnen de gemeente in schepen, voertuigen,
karren en andere vervoerbare voorwerpen 1891
-10 –1.759.4 Verordening op het toezicht der openbare wegen 1891
-11 –1.759.41 Verordening omtrent het loslopen en het laten aanwezig zijn van vee op eens
anders grond 1891
-12 –1.759.48 Verordening op het spannen van prikkeldraad 1907
-13 –1.761.11 Verordeningen op de tapperijen 1891-1922
-14 –1.761.12 Verordening tot verbod van alcoholverkoop op demobilisatiedagen 1916
-15 –1.761.131 Verordening op het verstrekken door een vergunninghouder van sterke drank
in het klein en door een verlofhouder van alcoholhoudende drank andere dan
sterke drank op de openbare weg 1910
-16 –1.761.2 Verordening tot beteugeling van het gebruik van tabak door kinderen 1917
-17 –1.762.1 Verordening op het houden van loterijen 1891
-18 –1.765.41 Verordening op het houden van honden en het rijden met hondekarren 1891
-19 –1.773.1 Verordeningen op de keuring van waren 1891-1936
-20 –1.773.11 Verordening op het broodgewicht 1921
-21 –1.774.4 Verordeningen tot voorkoming der verspreiding van besmettelijke ziekten
enz. 1891, 1945
-22 –1.776.1 Verordeningen op de begraafplaatsen en het begraven 1891-1925
-23 –1.777.6 Verordeningen op de openbare reinheid 1891, 1927
-24 –1.777.813 Verordening tot het vaststellen van rooilijnen 1917
-25 –1.778.51 Verordeningen op het bouwen 1891, 1934
-26 –1.778.54 Verordening regelende de verhuur van woningen 1945
930.2 -27 –1.779
Verordening betreffende het veeartsenijkundig toezicht op veemarkten 1923
-28 –1.7848.1 Verordeningen tot voorkoming en blussing van brand1891, 1916, 1934
-29 –1.784.1 Verordeningen houdende voorschriften tot voorkoming van brand in
gebouwen, die bijzondere bescherming verdienen 1916, 1934
-30 –1.784.3 Verordening regelende de aard en de duur er persoonlijke diensten waartoe de
inwoners overeenkomstig artikel 192 der gemeentewet kunnen worden
opgeroepen ingeval van brand en beproeving van het brandblusmaterieel
1917
-31 –1.784.38 Verordening op het brandweerpersoneel 1934
-32 –1.811.1 Verkeersverordening 1936
-33 –1.811.111.35 Verordening op de veiligheid der verharde wegen 1929
-34 –1.811.112 Verordening nopens het vertoeven en plaatsen van voorwerpen op bruggen
enz. 1917
-35 –1.811.112.31 Verordening ter bevordering van de veiligheid van het verkeer over
bruggen 1931
-36 –1.824.113.1 Regeling ter zake van het vervoer van turf 1917
-37 –1.824.6 Verordeningen op de winkelsluiting 1918, 1919, 1922, 1933, 1935
-38 –1.833
Verordening op het arbeiden van kinderen beneden de twaalf jaren 1891
-39 –1.851.2/09.1 Verordening regelende het geneeskundig schooltoezicht 1927
-40 –1.836.14 Verordening op het rijden, vervoeren, verwerken, verhandelen en voorhanden
hebben van heide 1945
N.B. Deze verordeningen systematisch gerangschikt volgens codenummers. Zie trefwoordenKlapper onder “Verordeningen”
-2.08. PERSONEEL DER GEMEENTE

N.B. Voor benoeming van ambtenaren zie eveneens inv. Nrs. 25, 33, 36, 39, 42, 47, 49,
529.1-2
931. Bescheiden betreffende ambtenaren der gemeente Sleen
-1 Aardema, S., tijdelijk onderwijzer 1930
-2 Akkerman, W.M., tijdelijk onderwijzeres 1922-1923
-3 Albers, J.H., onderwijzer 1929-1931
-4 Assen, G., onderwijzer 1934-1936
-5 Bazuin, J.G., tijdelijk gemeentegeneesheer 1938
-6 Berends, F.M.M., tijdelijk onderwijzeres 1940
-7 Berends, L.B., tijdelijk ambtenares distributiedienst 1943
-8 Bingen, F.J., tijdelijk ambtenaar ter secretaris 1940
-9 Bloemena, B.E., tijdelijk onderwijzeres 1929
-10 Blomsma, W., tijdelijk onderwijzer 1918
-11 Boer, A., kachelaanmaakster 1922-1924
-12 Boer, E., schrijver 1e klasse ter secretaris 1936-1939
-13 Boer, G., schoolschoonmaakster 1942-1944
-14 Boer, M., schoolschoonmaakster 1941-1942
-15 de Boer, A.J., onderwijzer 1919-1920
-16 de Boer, F., onderwijzer 1916-1917
-17 de Boer, G., tijdelijke onderwijzeres 1928-1934
-18 de Boer, K., hoofd der school 1910-1930
-19 de Boer, K., onderwijzer 1925-1926
-20 de Boer, L., hoofd der school 1909-1942
-21 de Boer, L., onderwijzer 1925-1926
-22 Boering, T., hoofd distributiedienst 1942-1945
-23 Boersma, H.J., volontair ter secretarie 1931
-24 Bontekoe, mr. G.A., burgemeester 1926-1938
-25 Bonder, G., gemeente ontvanger 1909-1912
-26 Boon, G.H., tijdelijk onderwijzer 1935
-27 Bos, G., schoolschoonmaakster 1920-1923
-28 Bos, G.A., leider distributiedienst 1943-1944
-29 Bos, L.P., eerste ambtenaar ter secretarie 1917-1918
-30 Botma, D., 1e ambtenaar ter secretarie en distributieambtenaar 1925-1940
-31 Bouwmans, G.A., hoofd der school 1936-1942
-32 Boxem, A., tijdelijk opzichter woningbouw 1920
-33 Braams, H., tijdelijk onderwijzeres 1917
-34 Breider, H., tijdelijk onderwijzeres 1928-1933
-35 Breider, H.S., onderwijzeres 1928
-36 Brinks, A.A., tijdelijk onderwijzeres 1930
-37 Brink, J. v.d., onderwijzeres 1916
-38 Brouwer, G., tijdelijk hulp nuttige handwerken 1921
-39 Brouwers, J., hoofd der school 1936-1937
-40 Bruins, A., onderwijzeres 1914-1926
-41 Bruiten, A.P., ambtenaar ter secretarie 1917-1921
-42 Calken, J. van., tijdelijk onderwijzeres 1940
-43 Dalen, B. van, onderwijzeres 1933-1934
-44 Dam, H. v.d., tijdelijk ambtenaar ter secretarie 1938
-45 Deen, J., 1945
-46 Dammers, A.C. Wed. G.L. Gratema, secretaries-burgemeester 1918
-47 Dost, H., onderwijzer 1929-1930

-48 Duker, W., onderwijzer 1921-1922
-49 Dijk, W.J. v., helpster nuttige handwerken 1933
-50 Dijks, G.F., tijdelijk onderwijzeres 1943
-51 Dijkstra, J.K., onderwijzer 1921-1926
-52 Ebbink, B.J., onderwijzeres 1921-1924
-53 Eding, J., schoolschoonmaakster 1920-1941
-54 Eding, R., schoolschoonmaakster 1941-1943
-55 Eising, A., opzichter begraafplaats, conciërge gemeentehuis 1922-1925
-56 Eising, D., schoolschoonmaakster 1941-1942
-57 Eising, T., ambtenaar distributie 1943
-58 Eggens,L.L., onderwijzeres 1928-1930
-59 Eldering, S.C., volontair ter secretarie 1935-1938
-60 Elling, H., hoofd der school 1936-1944
-61 Elsing, F., schoolschoonmaakster 1920-1923
-62 Engen, A.H.R. van, hoofd der school 1942
-63 Enter, J.E., ambtenaar distributiedienst 1944-1945
-64 Evenhuis, R.G., onderwijzer 1917-1924
-65 Feenstra, K., onderwijzeres 1918-1919
-66 Franke-Götz v.d. Vet., A.E.W.G., tijdelijk onderwijzeres 1920
-67 Franke, P., hoofd der school 1921-1925
-68 Gebben, H., bewaker gemeentehuis 1943
-69 Gerrits, H., hoofd der school 1928-1936
-70 Glopper, B.de, onderwijzer 1923-1928
-71 Gorter, A.E., onderwijzer 1924-1928
-72 Gorter, A.L., tijdelijk onderwijzeres 1927
-73 Gratama, G.L., burgemeester 1886-1915
-74 Groen, J.L., leider distributiedienst 1942-1945
-75 Grolle, C.H.L., tijdelijk onderwijzeres 1930
-76 Grolle, J.L., tijdelijk onderwijzeres 1923
-77 Groot, J. de, schrijver 2e klasse 1943-1945
-78 Groot, S. de, hoofd der school 1930-1939
-79 Grootenhuis, E.W., ambtenares distributiedienst 1940
-80 Haak, H., lantaarnopsteker 1923-1925
-81 Haan, J. de, bewaker distributiedienst 1943-1945
-82 Habing, F., tijdelijk onderwijzeres 1939
-83 Harders, S.H., schoolschoonmaker 1918-1924
-84 Harders jr., H., schoolschoonmaker 1924-1936
-85 Hasselt, H. v., onderwijzer 1931-1934
-86 Hattum, J. v., onderwijzer 1922-1924
-87 Heckscher, B., onderwijzeres 1919-1933
-88 Heckscher, B., onderwijzeres 1923-1930
-89 Heins, A., lantaarnopsteker 1922-1923
-90 Heeling, J., kassier distributiedienst 1942-1944
-91 Hesselink, G.J., tijdelijk hoofd der school 1936
-92 Hidding, J.H.J., onderwijzeres 1921-1928
-93 Hidding, J., opzichter algemene begraafplaats, bode 1917-1937
-94 Hidding, J,m werkrapporten 1934-1937
-95 Hoendervangers, L., tijdelijk onderwijzeres 1941
-96 Hof, W., tijdelijk ambtenaar distributiedienst 1945
-97 Hollander, A., tijdelijk onderwijzeres 1938-1939
-98 Houtman, W., ambtenaar distributiedienst 1945

-99 Huisman, R., onderwijzer 1920-1922
-100 Huizing, K., tijdelijk hoofd der school 1924
-101 Jalink, H.C., tijdelijk onderwijzeres 1917
-102 Jager, L.E., ambtenares distributiedienst 1943
-103 Jansen, E., tijdelijk onderwijzeres 1926-1930
-104 Jongbloed, A., secretaris-burgemeester 1915-1931
-105 Jonge, J.W. de, adjunct-commies ter secretarie 1942
-106 Jong, L.K. de, ambtenaar ter secretarie 1939-1942
-107 Jongkoen, J., Klerk ter secretarie 1940-1942
-108 Jonink, J.W., tijdelijk onderwijzer 1929
-109 Jonker, K., tijdelijk onderwijzer 1929
-110 Kamminga, J., schoolschoonmaakster 1943
-111 Katerberg, G., wegwerker 1885-1922
-112 Katuin, P.L., tijdelijk onderwijzer 1922-1923
-113 Kemkers, G., schoolschoonmaakster 1923
-114 Kiers, H., tijdelijk onderwijzeres 1939
-115 Kleve, P., tijdelijk onderwijzeres 1941
-116 Kliphuis, G., tijdelijk onderwijzeres 1928
-117 Kliphuis, G.A., hoofd der school 1919-1922
-118 Knaap, P. v.d., tijdelijk onderwijzeres 1922
-119 Knol, H.J., onderwijzer 1925-1926
-120 Koehoorn, H.H.P., tijdelijk onderwijzer 1936
-121 Koek, H.J., tijdelijk onderwijzer 1928
-122 Koelma, A., tijdelijk opzichter woningbouw 1926
-123 Koelma, W., onderwijzer 1920-1923
-124 Koiter, B.A., tijdelijk onderwijzer 1929
-125 Koning, J., tijdelijk onderwijzeres 1930
-126 Koopman, A. Wed. Oldenbeuving, tijdelijk schoolschoonmaakster 1921
-127 Koppenschaar, A.M., onderwijzer 1922-1927
-128 Kreiken, K.L.L., tijdelijk onderwijzer 1923-1924
-129 Kweze, E. echtg. Vogelzang, tijdelijk onderwijzeres 1944-1945
-130 Kroon, K., buitengewoon onbezoldigd ambtenaar ter secretarie 1929
-131 Kuiper, J.E., tijdelijk onderwijzeres 1919-1923
-132 Kuperus, A., volontair ter secretarie 1934
-133 Kuperus, J., volontair ter secretarie 1937-1939
-134 Lamberts, B., opzichter algemene begraafplaats 1923-1931
-135 Lamberts, F.A.R., tijdelijk onderwijzeres 1937
-136 Lammers, A.J., tijdelijk onderwijzeres 1941
-137 Lammerts, A., ambtenaar ter secretarie 1922-1928
-138 Lange, H. de, tijdelijk onderwijzer 1920
-139 Lange, J. de, tijdelijk onderwijzer 1937-1941
-140 Lange, J.H. de, tijdelijk helpster nuttige handwerken 1930
-141 Lange, J. de, tijdelijk helpster nuttige handwerken 1926
-142 Lange, P. de, ambtenaar distributie
-143 Lanjouw, A., tijdelijk onderwijzeres 1939-1942
-144 Lintel, J.B. v., tijdelijk onderwijzeres 1932
-145 Lodewijks. G.J., gemeentegeneesheer 1899-1905
-146 Loef, A.J.M., ambtenares ter secretarie 1940-1943
-147 Loerop, A., onderwijzeres 1921, 1922
-148 Lotterman, A., schoolschoonmaakster 1921-1922
-149 Lotterman, Hm., bewaker distributiekantoor 1944

-150 Luikinga, M.J., onderwijzer 1922-1923
-151 Luiting, A., opzichter woningbouw 1919
-152 Manssen, J.C., burgemeester 1916-1919
-153 Mastenbroek, C., tijdelijk ambtenaar 1939-1940
-154 Matenaar, P., opzichter algemene begraafplaats 1931
-155 Mande, J.F., tijdelijk onderwijzeres nuttige handwerken 1916-1918
-156 Maris, A.J., onderwijzeres 1918
-157 Meerstads, A., ambtenaar ter secretarie 1939-1943
-158 Meerstadt-v.d. Veen, P., ambtenares distributiedienst1943
-159 Mens Fiers Smeding, mr. L., burgemeester 1938-1941
-160 Meijer, C.G., onderwijzeres 1919
-161 Meijer, G., tijdelijk onderwijzeres 1918
-162 Meijnen, W.W., volontair ter secretarie 1938
-163 Middelveen, B.J., tijdelijk onderwijzeres 1932
-164 Mink, H., hoofd der school 1921-1928
-165 Mulder, M.E., onderwijzeres 1930-1941
-166 Munneke, J.E., tijdelijk onderwijzeres 1939
-167 Muskee, A., ambtenares distributiedienst 1943
-168 Muskee-Sieben, A., schoolschoonmaakster 1937-1945
-169 Naber, J., kachelaanmaker 1924-1927
-170 Nijdam, C.R., tijdelijk onderwijzeres 1927-1932
-171 Nijdam, B., tijdelijk onderwijzeres 1918
-172 Nijdam-Pieper, G., helpster nuttige handwerken 1919
-173 Nijdam, J., onderwijzer 1919-1929
-174 Nijdam, R.G.J., tijdelijk onderwijzeres 1929
-175 Nijenhuis, H., hulptelegraafkantoorhouder 1916-1920
-176 Nijhuis, A., onderwijzeres 1919-1921
-177 Nijmeijer, IJ., ambtenaar distributiedienst 1940-1941
-178 Oldenkamp, A.C., helpster nuttige handwerken 1933-1934
-179 Oldenhuizing, J., gemeenteontvanger 1912-1941
-180 Olthof, A., kachelaanmaakster 1931
-181 Oosterhof, G.J. onderwijzeres 1930-1944
-182 Oosting, R., gemeenteveldwachter en bode 1907-1924
-183 Oostwald, C., tijdelijk onderwijzeres 1934
-184 Oostebrink, P., tijdelijk onderwijzeres 1932
-185 Otten, H., wacht gemeentehuis-distributiekantoor 1943-1944
-186 Ouden, G.J. den, onderwijzeres 1934-1935
-187 Overbeek, R.R., helpster nuttig handwerken 1925-1926
-188 Padding, M., helpster nuttige handwerken 1929-1933
-189 Peer, J. Smit van-, bouwkundige 1917-1927
-190 Perdok, S., tijdelijk ambtenaar ter secretarie 1938-1939
-191 Pinkster, H.H., ambtenares distributiedienst 1945
-192 Planting, E., tijdelijk hoofd der school 1942-1943
-193 Pol, H., hoofd der school 1916-1917
-194 Polak, A., onderwijzeres 1918
-195 Pool, T., ambtenaar distributiedienst 1941-1943
-196 Posthumus, J., onderwijzer 1920-1922
-197 Postmus, D., onderwijzer 1930-1939
-198 Posthuma, A., helpster nuttige handwerken 1928-1934
-199 Posthuma, S., volontair ter secretarie 1937-1938

-200 Pot, H.A., helpster nuttige handwerken 1918-1928
-201 Prins, A., tijdelijk onderwijzer 1925
-202 Prinsen, J., wacht distributiekantoor 1943
-203 Pijbes, J., gemeentegeneesheer 1920-1937
-204 Ramaker, K., schrijver eerste klasse 1943-1945
-205 Ramaker, W., controleur distributiekantoor 1944-1945
-206 v. Reemst, Dr. Th.A., gemeentegeneesheer 1931
-207 Richie, T., tijdelijk onderwijzeres 1934
-208 Roder, J.H. de, tijdelijk hoofd der school 1945
-209 Rogaar, P., onderwijzer 1929-1936
-210 Rotman, A., helpster nuttige handwerken 1928-1933
-211 Rotman, A.H., ambtenares distributiedienst 1942-1944
-212 Rotman, G., tijdelijk onderwijzer 1937-1941
-213 Rotman, H., schrijver distributiedienst 1942-1945
-214 Rozema, G., tijdelijk onderwijzeres 1930-1933
-215 Ruyven, A.H. v., onderwijzer 1923-1936
-216 Runsink, A.J., hoofd der school 1926
-217 Runsink-Deelman, G.J., helpster nuttige handwerken 1928-1934
-218 Runsink, G.J.A., tijdelijk ambtenaar ter secretarie 1941-1943
-219 Runsink, R.W. tijdelijk onderwijzer 1939-1945
-220 Runsink-Deelman, S.J., tijdelijk onderwijzeres 1921
-221 Runsink-ten Hoeve, M., tijdelijk onderwijzeres 1944
-222 Rutgers, J., buitengewoon ambtenaar ter secretarie 1927-1929
-223 Sanders, J., ambtenares distributiedienst 1944-1945
-224 Sanders, W., ambtenaar distributiedienst 1942-1943
-225 Scheltens, S., tijdelijk hoofd der school 1943
-226 Scheperkenter, G., tijdelijk onderwijzeres 1939-1940
-227 Scholten, A., tijdelijk onderwijzeres 1942-1943
-228 Scholten, G., helpster nuttige handwerken 1928
-229 Schonewille, M.J., tijdelijk schrijfster ter secretarie 1944
-230 Schoolderman, H., gemeenteveldwachter 1918-1923
-231 Schuiling, H., helpster nuttige handwerken
-232 Sieben-Kostwijk, R., schoolschoonmaakster 1924-1937
-233 Siersma, D.G., tijdelijk onderwijzeres 1934-1939
-234 Sikken. J., hulp nuttige handwerken 1919-1924
-235 Smit, G., onderwijzeres 1919-1920
-236 Smits, M.M., tijdelijk onderwijzeres 1916
-237 Smits, R., tijdelijk onderwijzeres 1928-191932
-238 Snijders, W., ambtenaar distributiedienst 1941-1942
-239 Sprenger, D., ambtenares ter secretarie 1916-1921
-240 Steenwijk, N. van, tijdelijk onderwijzeres 1916-1917
-241 Steketee, L.M., tijdelijk ambtenaar ter secretarie 1944
-242 Stoppels, W., onderwijzer 1918-1940
-243 Stoppels-Kuipers, W., tijdelijk onderwijzeres 1916
-244 Stuik, H., bewaker distributiedienst 1944
-245 Sturing, A.C.E., tijdelijk onderwijzeres 1918-1923
-246 Stuveling, J.F.H., ambtenaar ter secretarie 1927-1939
-247 Suir, P., onderwijzeres 1930-1940
-248 Suringar, Tj.N., volontair ter secretarie 1937-1938
-249 Swaak, T., schoolschoonmaakster 1920-1934
-250 Sijderius, N.A., tijdelijk onderwijzeres 1942-1943

-251 Sijderius, S.J., tijdelijk onderwijzer 1930
-252 Tamminga, Y., tijdelijk onderwijzer 1929-1931
-253 Terpstra, J., schatter 1942
-254 Tholen, E. v., tijdelijk onderwijzeres 1936
-255 Tietema, K., tijdelijk onderwijzeres 1915
-256 Toledo, P.J. v., ambtenaar ter secretarie 1921-1922
-257 Tijben, R., stoker verwarming 1942
-258 Uneken, H., schoolschoonmaker 1942-1944
-259 Veen, G. v., tijdelijk onderwijzeres 1929
-260 Veen, H.W. v., ambtenaar distributiedienst 1940
-261 Veeninga, H., bewaker gemeentehuis 1943-1944
-262 Veenen, T.H.M. van, helpster nuttige handwerken 1933-1934
-263 Velde-de la Haye, H.M. v.d., tijdelijk onderwijzeres 1911-1912
-264 Verrekant, F.E., tijdelijk onderwijzeres 1941
-265 Vennink, J.J., onderwijzer 1918-1921
-266 Visscher, G., opzichter algemene begraafplaats, ambtenaar distributiedienst 1923, 1945
-267 Vollenbroek, H.A., onderwijzer 1931-1934
-268 Voors, G., kachelaanmaker 1942
-269a Vries, A. de, ambtenaar ter secretarie 1943-1944
-269 Vries, A. de, ambtenaar ter secretarie 1932-1933
-270 Vries, A. de, onderwijzeres 1920-1921
-271 Vries, E.R. de, onderwijzer 1916-1921
-272 Vries, G. de, kachelaanmaakster 1941
-273 Vroome, G. de, ambtenares distributiedienst 1943-1945
-274 Vroome-Lahuis, M.H. de, gemeentevroedvrouw 1916-1939
-275 Vugteveen, W., ambtenaar distributiedienst 1942-1944
-276 Wageningen, J.G. van, 2e ambtenaar ter secretarie 1916
-277 Wal, R.J. v.d., ambtenaar ter secretarie 1912-1916
-278 Warming, H., ambtenaar ter secretarie 1916
-279 Warringa, F.H., schrijver ter secretarie 1944
-280 Warringa, F.H., helpster nuttige handwerken 1928-1930
-281 Warringa, F.H., helpster nuttige handwerken 1919
-282 Warringa, G., schrijver distributiekantoor 1942-1944
-283 Warringa, W., tijdelijk opzichter 1919
-284 Weggemans-Oostergo, A., hulptelegraafkantoorhoudster 1904-1920
-285 Weggemans, G.W., tijdelijk onderwijzeres 1916
-286 Weis, L., tijdelijk ambtenaar ter secretarie 1929-1936
-287 Wessels, F.J., hoofd der school 1928-1936
-288 Wessels, J.A., tijdelijk onderwijzeres 1916
-289 Weuring J., ambtenaar ter secretarie 1913-1917
-290 Wielinga, S., onderwijzer 1919-1920
-291 Wieringa, G.A.E., tijdelijk onderwijzeres 1929-1930
-292 Wiersma, E., tijdelijk onderwijzeres 1943
-293 Willering, H., ambtenaar ter secretarie 1916-1925
-294 Wilmink, E.J.F., tijdelijk onderwijzeres 1921
-295 Wind, J.M.A., buitengewoon ambtenaar ter secretarie 1927-1928
-296 Wit, H.J. de, tijdelijk onderwijzeres 1917
-297 Witteveen, H.B., ambtenaar distributiekantoor 1942-1943
-298 Witvoet, J., tijdelijk onderwijzer 1933-1934
-299 Witvoet, K., ambtenaar distributiekantoor en tijdelijk onderwijzer 1942-1944
-300 Wolters, G., hupl nuttige handwerken 1918-1925

-301 Wolters, C.J., ambtenares distributiedienst 1941-1945
-302 Wolters-ten Kate, G., schoolschoonmaakster 1934-1942
-303 Wolting, R., tijdelijk onderwijzeres 1916
-304 Wijk, P. v., tijdelijk onderwijzeres 1934
-305 Ykema, H., ambtenaar distributiedienst 1942-1945
-306 Zomeren, A.v., hoofd der school 1922-1925
-307 Zuring, H., tijdelijk onderwijzer 1916
-308 Zwinderman, J., ambtenaar ter secretarie 1947-1948
-309 Zwinderman, J., commies-chef ter secretarie 1942-1945
-310 Zwols, J., kachelaanmaker 1922-1924
932.1 Circulaires en brieven betreffende aan te stellen secretariepersoneel en het door dezen te
genieten salaris 1937-1944
932.2 Brieven betreffende de personeelsbezetting ter secretarie en hun salariëring 1938-1945
N.B. Zie eveneens inv.nr. 927.1-2
932.3 Brieven betreffende de salariëring van het personeel van het distributiekantoor der gemeente
Sleen 1943-1944
-2.08.1 Karakter der dienstbetrekking
933.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de toepassing van de
ambtenarenwet 1930-1937
934.1 Algemene circulaires betreffende de arbeidsvoorwaarden van het personeel der gemeente `
1939-1945
934.2 Circulaires en brieven betreffende het ambtenarenreglement der gemeente Sleen
-1 Circulaires 1933-1938
-2 Correspondentie betreffende de vaststelling en de wijziging van het ambtenarenreglement
in de gemeente Sleen 1931-1940
935.

Circulaires betreffende het georganiseerd overleg in ambtenaren-aangelegenheden 19321939

-2.08.2 Begin, vervulling en beëdiging der dienstbetrekking
936.

Circulaires en brieven inhoudende aanwijzingen ter zake van de indienstneming van
personeel bij de gemeente Sleen 1933-1940

937.

Circulaires betreffende de beëdiging van gemeentepersoneel 1940-1941

938.

Besluit tot collectief ontslag van het onderwijzend personeel vóórdien werkzaam bij het
herhalingsonderwijs in de gemeente Sleen 1921

-2.08.3 Gezag over en plichten van het personeel
939.1 Brieven betreffende instructies van het personeel der gemeente Sleen 1928-1929
939.2 Instructies voor het personeel
-1 Algemene brieven 1934-1936

-2 Gemeentesecretaris van Sleen 1929
-3 Gemeenteontvanger van Sleen 1920-1934
-4 Secretariepersoneel 1928-1929
-5 Wegwerker 1927-1929
-6 Gemeentegeneesheer 1933
N.B. Zie eveneens inv.nr. 32
940.

Eedsformule en bescheiden tot vaststelling van de 8-urige werkdag met vrije zaterdagmiddag
van het personeel der gemeente Sleen 1917, 1931

941.

Circulaires en brieven betreffende de werktijden van het secretariepersoneel der gemeente
Sleen 1934-1944

-2.08.5 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel
942.

Brieven betreffende de aanwijzing van de ambtenaar aan wie de uitreiking van gerechtelijke
stukken dient te geschieden 1940

-2.08.7 Rechten van het personeel
943.1 Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende de vaststelling der salarissen van de
secretarieambtenaren der gemeente Sleen 1916-1924
N.B. Zie eveneens inv.nr. 42
943.2 Brieven betreffende de tot standkoming van regelingen tot bezoldiging van het personeel der
gemeente Sleen 1917
-1 Totstandkoming der regelingen 1917-1920
-2 Bezoldigingsbesluiten 1917-1920
-3 Totstandkoming der regelingen 1921-1930
-4 Wedderegelingen 1920-1930
-5 Totstandkoming der regelingen 1932
-6 Besluiten tot korting van 3% op de wedden 1932
-7 Verlagingsbesluit 1934
-8 Verlagingsbesluit 1934
943.3 Brieven en circulaires betreffende de jaarwedden van het personeel der gemeente Sleen
1940-1945
-1 Algemene brieven 1941-1945
-2 Toelage 6% 1940-1941
-3 Verhoging 5% 1941-1942
-4 Verhoging 10% 1944
944.

Circulaires en brieven betreffende aan ambtenaren der gemeente Sleen uit te keren
wachtgeld 1934-1943
-1 Circulaires 1937-1943
-2 Algemene correspondentie 1934-1937

945.

Circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende de inhouding en afdracht der
vereveningsheffing op de jaarwedden van de gemeente ambtenaren 1941-1943

946.

Brieven betreffende vergoeding van overwerk, nachtarbeid en arbeid op zon-, feest- en
gedenkdagen 1939

947.

Circulaires en brieven betreffende door gemeente ambtenaren te te genieten kindertoeslag
1936-1944
-1 Circulaires 1936-1944
-2 Algemene brieven 1940-1944

948.

Circulaires en brieven betreffende de persionering van gemeenteambtenaren 1920-1922
-1 Circulaires bevattende voorschriften der pensioenwet 1920
-2 Verordening betreffende vaststelling van het pensioenverhaal op ambtenarenwedden
1922
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 42, 43

949.1 Bescheiden betreffende de pensioenen van ambtenaren der gemeente Sleen 1921-1945
-1 Mutaties 1921-1925
-2 Mutaties 1926-1930
-3 Collectieve correspondentie betreffende de vaststelling der pensioensgrondslagen 19201930
949.2 -4 Mutaties 1931-1935
-5 Mutaties 1936-1940
-6 Collectieve correspondentie betreffende de vaststelling der pensioensgrondslagen 19341936
949.3 -7 Mutaties 1941-1945
-8 Overzicht der pensioensgrondslagen met wijzigingen 1922-1938
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 42-43
949.4 Circulaires en brieven betreffende de pensioenering van gemeenteambtenaren in het
algemeen 1923-1945
-1 Circulaires 1930-1945
-2 Brieven betreffende de pensioensgrondslag 1923-1943
-3 Idem de pensioensbijdragen 1922-1939
-4 Idem de voorlopige pensionering van onderwijzers 1935-1942
-5 Idem de inspectie 1930-1942
-6 Idem de pensionering ingevolge instructie van de bezetter 124/1941
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 42-43
949.5 Circulaires en brieven betreffende het geneeskundig onderzoek van gemeenteambtenaren
i.v.m. eventuele pensionering 1930-1945
-1 Circulaires 1930-1942
-2 Geneeskundig onderzoek mevrouw J.J. Berends-Drenth 1942-1945
-3 Geneeskundig onderzoek J.H. Grotenhuis 1944
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 42-43
950.

Bescheiden betreffende de inkoop van pensioen
-1 Verordening betreffende de betaling van de inkoopsom en het verhaal op de ambtenaren
1913
-2 Raadsbesluit tot het niets meer verhalen op inkoopsommen voor inkoop van diensttijd
van gemeenteambtenaren 1919
-3 Verordening tot vaststelling van het bedrag van het verhaal op de bijdrage tot inkoop van
diensttijd van gemeenteambtenaren 1925

-4 Inkoop van pensioen door onderwijzend personeel bij het herhalingsonderwijs te Sleen
1925-1926
-5 Vaststelling van inkoopsommen van gemeentepersoneel voor inkoop van pensioen
1925-1927
-6 Regeling van het verhaal van bijdragen wegens inkoop van diensttijd 1928
-7 Pensioensinkopen 1913-1920
-8 Pensioensinkoop door W. Hulst 1921
-9 Pensioensinkoop door A. Lammerts 1922
-10 Pensioensinkoop door S.J. Weg 1924-1925
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 42-43
951.1 Bescheiden betreffende de verrekening van pensioensbijdragen van ambtenaren der
gemeente Sleen 1922-1936
- 1 t/m –6 Verrekening van pensioensbijdragen 1922-1936
951.2-3 Lijsten van geïnde pensioensbijdragen van ambtenaren der gemeente Sleen 1918-1945
951.4 Brieven en andere bescheiden betreffende de berekening van en het verhaal van
pensioensbijdragen van ambtenaren der gemeente Sleen 1937-1945
952.1 Brieven betreffende de verzekering van het gemeentepersoneel tegen ongevallen 1918
952.2 Brieven en andere bescheiden betreffende de verzekering van het gemeentepersoneel tegen
ongevallen
-1 Algemene correspondentie 1931-1944
-2 Beslissingen 1931-1944
952.3 Brieven en circulaires betreffende de verzekering van het gemeentepersoneel tegen ziekte
-1 Circulaires 1929-1930
-2 Algemene correspondentie 1930-1945
-3.

DE PROVINCIE

953.

Circulaires van het provinciaal bestuur van Drenthe 1941

954.

Bewijzen van ontvangst der verkiezingsstukken van gehouden stemmingen ter verkiezing
van de provinciale staten 1939
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 29.30

955.

Brieven betreffende de benoeming en het ontslag van heren commissarissen der Koningin
1917-1931
N.B Zie eveneens inv.nr. 805

-4

DE STAAT

956.

Brieven bevattende gestes met betrekking tot nationale verhoudingen 1919

957.

Circulaires betreffende afkondiging van wetten en regeringsproclamaties 1917-1922

958.

Bewijzen van ontvangst der verkiezingsstukken van gehouden verkiezingen van de Tweede
Kamer der statengeneraal 1933, 1937
N.B. Zie eveneens inv.nr. 31

959.1 Brieven en andere bescheiden betreffende het koninklijk huis
-1 Het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1923
-2 Bezoek van H.M/ de Koningin met Prinses Juliana en Prins Berhard aan de ontginning
van de N.V. Het Drentse Lantschap te Veenoord 1928
-3 Verloving van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana met Zijne Koninklijke
Hoogheid, Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld 1936
-4 Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana 1937
-5 Geboorte van H.K.H Prinses Beatrix 1938
-6 Het 40-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin 1938
-7 Geboorte van H.K.H. Prinses Irene 1939
959.2 Brieven en andere bescheiden betreffende het Koninklijk huis
-1 Restauratie van de nieuwe kerk te Delft waarin de laatste overblijfselen van ons geliefd
Oranjehuis zijn ter aarde besteld 1933
-2 Herdenking van het eeuwfeest der Oranjes 1933
-3 Overlijden van H.K.H. de Koningin-moeder 1934
-4 Overlijden van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden 1934
-5 Uitsteken van vlaggen enz. 1934-1940
-6 Verjaardagen van de leden van ons koninklijk huis 1939-1942
960.

Brieven betreffende de organisatie der rijkspolitie in het algemeen 1939-1944

961.

Brieven betreffende het personeel der rijkspolitie 1939-1942

I I I. ARCHIEVEN VAN COMMISSIES DOOR HET GEMEENTEBESTUUR INGESTELD
A. ARCHIEF VAN HET COLLEGE VAN ZETTERS IN DE GEMEENTE SLEEN
N.B. Zie eveneens inv.nr. 188
962.

Notulen van de vergaderingen van het voormalige college van zetters in de gemeente Sleen
1871-1916

963.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de verrichtingen van
het college van zetters in de gemeente Sleen 1819-1849

964.

Brieven betreffende de benoeming van leden van het college van zetters in de gemeente
Sleen 1819-1914

965.

Brieven betreffende het houden van vergaderingen door het college van zetters in de
gemeente sleen 1854-1883

966.

Brieven betreffende de vergoedingen van bureaukosten en presentiegelden van het college
van zetters in de gemeente Sleen 1873-1915

967.

Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van
de uitvoering der wet van 21-5-1819 S 34 houdende een nieuwe ordonnantie op het recht
van patent 1821-1851

968.

Circulaires inhoudende vaststelling der beloning van het opmaken van de beschrijving van
patentplichtigen en van de leggers 1823-1832

969.

Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen voor het college van zetters met
betrekking tot de uitgifte en invordering der belastingen op het personeel en het recht van
patent 1836-1851

970.1 Brieven betreffende de opneming en schatting van gebouwde en ongebouwde eigendommen
1883-1915
970.2 Register van beschrijving der onroerende goederen van ingezetenen met schatting van de
opbrengst van gebouwde eigendommen ten behoeve van het college van zetters in de
gemeente Sleen
N.B. Vóór in dit deel staat een rooster van afloting der zetters in de gemeente Sleen. De
beschreven percelen zijn voorlopend genummerd van nrs. 1 t/m 128
Daarna bevat dit deel een register van “aantekeningen van ontvangene stukken 18191824”. Dit register werd gevonden nadat deze inventaris reeds voltooid was en is het
ontbrekende deel der serie chronologische indicateurs, beschreven onder inv.nr. 13
B. ARCHIEF VAN DE WATERLEIDINGCOMMISSIE VOOR OOST-DRENTHE
N.B. Deze commissie werd ingesteld door de dagelijkse besturen der gemeenten
Oosterhesselen, Zuidlaren, Anloo, Rolde, Gieten, Gasselte, Borger, Odoorn, Emmen
en Sleen. Voorzitter dezer commissie was de burgemeester der gemeente Emmen,
secretaris de burgemeester der gemeente Sleen. De commissie fungeerde van 19311933. Zie eveneens inv.nr. 595
971.

Brieven en andere bescheiden betreffende het doen verrichten van diepboringen in verband
met de drinkwatervoorziening in Oost-Drenthe
-1 Bestek en voorwaarden met gunning en bijbehorende brieven 1930
-2 Correspondentie met het rijksbureau voor drinkwatervoorziening te ’s-Gravenhage 19311933
-3 Idem met de commissieleden en de gemeente Emmen 1931-1932
-4 Idem met de gemeente Gasselte 1931
-5 Idem met de gemeente Gieten 1932
-6 Idem met het Staatsbosbeheer 1931
-7 Idem met gedeputeerde staten van Drenthe 1932-1933
-8 Idem met de pers 1931-1932

972.

Brieven betreffende de financiering van het drinkwateronderzoek in Oost-Drenthe
-1 Correspondentie met het rijksbureau voor drinkwatervoorziening te ’s-Gravenhage 19301932
-2 Idem met gedeputeerde staten van Drenthe 1930-1931
-3 Idem met het ministerie van arbeid, handel en nijverheid 1930-1933
-4 Idem met de commissieleden 1930-1931

973.

Giro-afrekening met bijbehorende bescheiden 1929-1937

974.

Bankafrekeningen van de Rotterdamse Bankvereniging, bijkantoor Emmen met bijbehorende brieven 1931-1932

IV. ARCHIEVEN VAN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN OF DIENSTEN OF BEDRIJVEN
ALSMEDE VAN HOOFDEN VAN DIENST VOOR ZOVER ZIJ EEN AFZONDERLIJK
BEHEER HEBBEN GEVOERD
A. ARCHIEF VAN DE ONTVANGER DER GEMEENTE SLEEN
N.B. De zaaksgewijze ordening volgens het registratuurplan der vereniging van Nederlandse
Gemeenten vangt in de gemeente officieel aan met het jaar 1918. Daar de bescheiden
vormende de boekhouding c.q. het archief van de gemeenteontvanger – met
uitzondering van de belastingkohieren, zo deze daarin waren opgenomen – mogen
vernietigd worden na 30 jaren en deze termijn in het kader van deze inventaris eindigde
bij het jaar 1925, bestaat er geen afzonderlijk archief van de gemeenteontvanger
dagtekenend vóór 1925. De boekhouding van de gemeenteontvanger van Sleen
dagtekenend na 1925, is beschreven in de 2e afdeling van deze inventaris, waarin deze
archivalia zijn gerangschikt volgens het registratuurplan voornoemd. Deze bescheiden
omvatten de inventarisnummers 823 tot en met 827.
B. ARCHIEF VAN HET GEMEENTELIJK WONING- EN GRONDBEDRIJF
975.

Balansen en winst- en verliesrekeningen van het gemeentelijk woning- en grondbedrijf der
gemeente Sleen 1920-1924, 1931

976.

Rapporten uitgebracht aan heren burgemeester en wethouders der gemeente Sleen door het
centraal bureau voor verificatie en financiële adviezen der vereniging van Nederlandse
gemeenten te ’s-Gravenhage betreffende de controle der administratie van het “grond- en
woningbedrijf”1920-1932
-1 t/m –6 1920-1932

977.

Grootboeken van inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk woning- en grondbedrijf
1921-1932

978.

Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk woning- en
grondbedrijf 1922-1927

979.

Kasboeken en inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk woning- en grondbedrijf 19221932
N.B. De inkomsten en uitgavenposten zijn per deel doorlopend genummerd. Voor het overgrote deel corresponderen deze nummers met de volgnummers der bijlagen van
uitgaven

980.

Bijlagen van uitgaven behorende bij de kasboeken van inkomsten en uitgaven van het
gemeentelijk woning- en grondbedrijf 1922-1925

981.

Bijlagen van uitgaven en inkomsten behorende bij de kasboeken van inkomsten en uitgaven
van het gemeentelijk woning- en grondbedrijf 1926-1932, 44 omslagen
1) N.B. Op de mandaten zijn eveneens de kasboeknummers vermeld. Deze staan niet
numeriek opvolgend gerangschikt.

982.

Huur- en renteregister van woningen van het gemeentelijk woning- en grondbedrijf 19241929
N.B. Met alfabetische index op de namen der huurders

983.

Nota’s van afrekening voor de gemeente Sleen van de notarissen C.M. Hammer en A.
Ruisma te Oosterhesselen i.v.m. werkzaamheden verricht voor het gemeentelijk
woning- en grondbedrijf te Sleen 1924-1931
N.B. Met bijbehorende bescheiden

984.

Verslagen van het gemeentelijk woning- en bouwbedrijf te Sleen 1919, 1926, 1927

985.

Register van ontginning van gemeentegronden met renteloos voorschot van de staat 19211933

C. ARCHIEF DER BOUW- EN WONINGSTICHTING “VEENOORD EN OMSTREKEN”
N.B. Zie eveneens inv.nr. 603.3
986.

Reglement regelende de verhuring van woningen door de stichting woningbouw voor
Veenoord en omstreken te Veenoord gebouwd in het belang van de verbetering der
volkshuisvesting ± 1920

987.

Notulen der vergaderingen van het bestuur der stichting woningbouw voor Veenoord en
omstreken 1920-1929

988.

Presentielijst der vergaderingen van het bestuur der stichting 1925

989.

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven 1920-1943

990.

Register van ingekomen en minuten van uitgaande brieven 1921-1924

991.

Balansen met winst- en verliesrekeningen 1920-1921, 1943-1944

992.

Grootboeken van inkomsten en uitgaven 1922-1928

993.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven 1921-1935

994.

Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven 1921-1951

995.

Bewijsstukken van inkomsten behorende bij het kasboek van inkomsten en uitgaven 19221927

996.

Bewijsstukken van uitgaven behorende bij het kasboek van inkomsten en uitgaven 19211951. 27 omslagen

997.

Rekeningcourant bij de N.V. Middenstands-Credietbank te Nieuw-Amsterdam ten name van
de woningbouwvereniging Veenoord en omstreken 1929-1948
-1 Boekje serie II nr. 915, 1929.1.15-1929.12.23
-2 Boekje serie C.G. nr. 6978, 1935.4.1-1936.4.14
-3 Boekje serie C.H. nr. 9110, 1936.4.20-1937.6.4
-4 Boekje serie C.N. nr. 2403, 1937.6.10-1938.7.7
-5 Boekje serie C.N. nr. 2385, 1938.7.14-1939.9.1

-6 Boekje serie C.W. nr. 1997, 1941.1.9-1942.4.16
-7 Boekje serie D.A. nr. 2777, 1942.4.23-1943.9.9
-8 Boekje serie O.D. nr. 1198, 1943.9.16-1945.3.22
-9 Boekje serie D.H. nr. 5186, 1945.3.28-1945.11.1
-10 Boekje serie D.U. nr. 7810, 1945.11.8-1946.5.9
-11 Boekje serie D.Y. nr. 9496, 1946.7.11-1946.12.5
-12 Boekje serie E.T. nr. 5552., 1946.12.12-1947.6.26
-13 Boekje serie E.X. nr. 1041, 1947.7.3-1948.1.29
999.

Spaarboekje der stichting spaarbank der coöperatieve boerenleenbank te Sleen 1948-1951
-1 Serie E.T. nr. 7997, 1948.2.24-1950.11.15
-2 Serie F.N. nr. 4065, 1950.12.2-1951.1.11

1000. Huurregister 1924-1951, 3 omslagen en 1 deel
1001. Huurstaten 1944-1951, 7 omslagen
1002. Huurcontracten 1921-1924, 1 omslag.
N.B. De contractanten zijn naar de namen der
huurders alfabetisch lexicografisch gerangschikt
1003. Bestekken en voorwaarden wegens het doen uitvoeren van verfwerken aan woningen 19371938
-1 Binnenverfwerk dubbele woning aan Stationsweg te Veenoord, ongedateerd
-2 Buitenverfwerk van alle woningen der stichting 1937
-3 Binnenverfwerk woning Stationsstraat te Veenoord 1938
1004. Minnelijke schikking met P. Wessenius te Emmen met betrekking tot de verwijdering van
een nortonput te Veenoord 1938
D. ARCHIEF VAN DE DISTRIBUTIEDIENST IN SLEEN 1940-1948
N.B. Zie eveneens inv.nr. 694.1
1005. Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de instelling en
ontwikkeling van distributiedienst 1942-1945
1006. Circulaires betreffende de opgave van dienststukken verzonden door het distributiekantoor
te Sleen 1943-1945
1007. Circulaires betreffende de verlichting en verwarming van distributiekantoren 1942-1944
1008. Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de financiën der
distributiekantoren 1942-1948
1009. Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de inrichting der
administratie van de distributiekantoren 1941-1948
1010.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de verlenen kredieten
aan distributiekantoren voor de aanschaffing van meubilaire en andere goederen 1943-1944
1010.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen van interne aard ten behoeve van
distributiekantoren 1941-1947

1011. Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
aanschaffing van materiaal ten behoeve van distributiekantoren 1942-1947
1012. Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de
benoeming en het ontslag van het personeel van het distributiekantoor te Sleen 1942-1948
1013.1-6 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen van het centraal
distributiekantoor ten dienste van de uitgifte van distributiebescheiden door de
distributiekantoren 19445-1948
-1 1945 januari-december
-2 1946 januari-juni
-3 1946 oktober-december
-4 1947 januari-juni
-5 1947 juni-november
-6 1948 januari-november
N.B. Zie eveneens inv.nr. 694.1-5
1013.7 Circulaires inhoudende overzichten van door het centraal distributiekantoor aan de diverse
distributiekantoren verzonden circulaires 1944-1948
1013.8 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de uitgifte
van bonkaarten door het distributiekantoor te Sleen 1942-1948
1013.9 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de uitgifte
van rantsoenbonnen door het distributiekantoor te Sleen 1942-1948
1013.10 Circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van
vermissing van distributiebescheiden bij het distributiekantoor te Sleen 1941-1948
1013.11 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de verstrekking van
rantsoenen voor bijzondere arbeid 1944-1946
1013.12 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de uitgifte van zg.
tweede distributiestamkaarten 1943-1948
1014.1 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de verstrekking van
extra-voeding aan aanstaande moeders 1942-1948
1014.2 Circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de verstrekking van
extra voedsel aan zieken 1941-1948
1015. Circulaires en brieven rakende de interne organisatie der distributiekantoren 1947-1948
1016. Circulaires betreffende de toewijzing van rantsoenen vermicelli 1942-1943
1017. Idem betreffende rijst 1943-1947
1018. Idem betreffende kindervoedsel 1942-1945
1019. Idem betreffende groenten en vruchten 1942-1948

1020. Idem betreffende suiker 1942-1946
1021. Idem betreffende jam 1941-1945
1022. Idem betreffende chocolade 1942-1946
1023. Idem betreffende brood 1942-1945
1024. Idem betreffende beschuit 1942-1945
1025. Circulaires betreffende de toewijzing van rantsoenen gebak 1943-1945
1026. Idem betreffende zout 1944-1945
1027. Idem betreffende vlees, vet en vleeswaren 1942-1946
1028. Idem betreffende melk voor giftige arbeid 1942-1944
1029. Idem betreffende boter 1942-1946
1030. Idem betreffende margarine 1942-1946
1031. Idem betreffende kaas 1942-1945
1032. Idem betreffende koffie en thee 1940-1946
1033. Idem betreffende cacao 1942-1945
1034. Idem betreffende spijsolie 1942-1945
1035. Idem betreffende bak- en braadvet 1942-1943
1036. Idem betreffende vervangingsmiddelen 1943-1944
1037. Idem betreffende genotmiddelen, sigaren, tabak en sigaretten 1942-1947
1038.1 Idem betreffende brandstoffen 1945-1948
1038.2 Idem betreffende brandstoffen ingevolge de circulaire MD z0 1942-1946
1039. Circulaires betreffende de toewijzing van rantsoenen benzine 1942-1947
1040. Idem betreffende zeep voor vuile arbeid 1942-1947
E. ARCHIEF VAN HET ELEKTRICITEITSBEDRIJF DER GEMEENTE SLEEN
N.B. Dit bedrijf wordt geëxploiteerd en geadministreerd voor rekening der gemeente Sleen
door de N.V. Maatschappij tot aanleg en exploitatie van laagspanningsnetten te
Groningen. Zie eveneens inv.nr. 689
1041. Overzichten van het elektriciteitsbedrijf der gemeente Sleen geëxploiteerd door de N.V. Mij
van laagspanningsnetten te Groningen en bevattende de bedragen ingenomen voor de

tarieven I en II, het vastrecht en de meterhuur, alsmede de namen der personen die de
aangesloten percelen bewonen 1932-1934
-1 Overzicht voor de woonkern Sleen, ongedateerd
-2 Overzicht voor de woonkern Schoonoord-’t Haantje, ongedateerd
-3 Overzicht voor de woonkern Schoonoord 1932-1934
-4 Overzicht voor de woonkern ’t Haantje 1932-1934
-5 Overzicht voor de woonkern Sleen nrs. 1-2000 1932-1934
-6 Overzicht voor de woonkern Sleen nrs. 201-382 1932-1934
1042.1 Exploitatiebescheiden van het elektriciteitsbedrijf der gemeente Sleen voor het elektrisch net
in de woonkern ’t Haantje 1933
-1 Rekeningcourant 1933
-2 Exploitatieoverzicht, kwartaals- en jaarsgewijze 1933
-3 kWh-staten, kwartaals- en jaarsgewijze 1933
1042.2-3 Idem als voorgaand 1934-1935
-1 Rekeningen met omschrijving van opdrachten 1934-1935
-2 Rekeningcourant 1934-1935
-3 Exploitatieoverzicht, kwartaals- en jaarsgewijze 1934-1935
-4 kWh-staten, kwartaals- en jaarsgewijze 1934-1935
1043.1-3 Expoitatiebescheiden van het elektriciteitsbedrijf der gemeente Sleen voor het elektrisch
net in de woonkern Schoonoord 1933-1935
-1 Rekeningen met omschrijving van opdrachten 1933-1935
-2 Rekeningcourant 1933-1935
-3 Exploitatieoverzichten, kwartaals- en jaarsgewijze 1933
-4 kWh-staten, kwartaals- en jaarsgewijze 1933-1935
N.B. Met ingang van jaar 1936 wordt het elektrisch net van de woonkern ’t Haantje tot één
net samengevoegd met het elektrisch net van de woonkern Schoonoord en als een
geëxploiteerd.
1044.1-10 Exploitatiebescheiden van het elektriciteitsbedrijf der gemeente Sleen voor het elektrisch
net in de woonkernen Schoonoord en ’t Haantje 1936-1945
-1 Rekeningen met omschrijving van opdracht 1936-1945
-2 Rekeningcourant 1936-1945
-3 Exploitatieoverzichten, kwartaals- en jaarsgewijze 1936-1945
-4 kWh-staten, kwartaals- en jaarsgewijze 1936-1945
1045.1-13 Exploitatiebescheiden van het elektriciteitsbedrijf der gemeente Sleen voor het elektrisch
net in de woonkernen Sleen, Noord-Sleen en Erm 1933-1945
-1 Rekeningen met omschrijving van opdrachten 1933-1945
-2 Nummerlijst met lijst van eenheidsprijzen 1933-1945
-3 Rekeningcourant 1933-1945
-4 Exploitatieoverzichten, kwartaals- en jaarsgewijze 1933-1945
-5 kWh-staten, kwartaals- en jaarsgewijze 1933-1945
N.B. Met ingang van het jaar 19446 worden de beide elektrische netten van de woonkernen
Schoonoord- ’t Haantje en van Sleen, Noord-Sleen en Erm tot één net verenigd en als
een geheel geëxploiteerd
1046. Overzicht van het aantal aangeslotenen bij het elektrisch net van het elektriciteitsbedrijf der
gemeente Sleen, gesplitst in klassen, oppervlakten, vastrecht voor woningen,

bedrijfsnummers, volgnummers der aangesloten percelen, vastrecht voor bedrijven en
landbouwers en totalen, ongedateerd, vermoedelijk 1946
1047.1-7 Exploitatiebescheiden van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf te Sleen 1946-1952
-1 Exploitatieoverzicht 1946-1952
-2 kWh-staat 1946-1952
-3 Rekeningcourant 1946-1952
-4 Afschriften van rekeningen wegens uitgevoerde werken 1946-1952
-5 Lijst van eenheidsprijzen 1946-1952
-6 Opgave van de stand van het meterijkfonds.inspectiefonds 1946-1952
G. ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
IN DE GEMEENTE SLEEN
N.B. Zie eveneens inv.nr. 211
1060. Register van huwelijksafkondiging 1811
1061. Registers van huwelijken en echtscheidingen 1817-1952. 10 delen
1062. Registers van geboorten 1817-1952. 17 delen
1063. Registers van overlijden 1817-1952. 11 delen
1064. Tienjarige tafels 1817-1923. 1 deel
N.B. Bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 1894 S 64 omtrent het
aanleggen van bevolkingsregisters in elke gemeente, werd bepaald, dat “de
bevolkingsregisters, in elke gemeente, gewaarmerkt door het hoofd of een lid van het
gemeentebestuur, blijven berusten onder den ambtenaar van den burgerlijken stand, aan
wien de zorg voor het nauwkeurig bijhouden van het register wordt opgedragen.”Op
grond van dit artikel uit genoemd K.B. zijn de bevolkingsregisters der gemeente Sleen
beschreven als onderdeel van het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand der
gemeente Sleen.
Zie eveneens inv.nr. 536-538
Voor bevolkingsboekhouding zie eveneens inv.nr. 213
1065. Bevolkingsregister 1826. 1 deel
1066. Bevolkingsregister 1850-1859. 2 delen
1067. Bevolkingsregisters 1860-1880
-1 Deel I letters A t/m D
-2 Deel II letters E t/m J
-3 Deel III letters K t/m Q
-4 Deel IV letters R t/m Z
1068. Bevolkingsregisters 1880-1890
-1 Wijk A – Zuid-Sleen en Diphoorn
-2 Wijk B – Noord-Sleen en ’t Haantje
-3 Wijk C – Erm
-4 Wijk D – Schoonoord
-5 Wijk E – Veenoord, Den Hool en De Haar

-6 Bladwijzer
1069. Bevolkingsregisters 1890-1910
-1 Deel I letters A t/m D
-2 Deel II letters E t/m H
-3 Deel III letters I t/m L
-4 Deel IV letters M t/m Q
-5 Deel V letters R t/m U
-6 Deel VI letters V t/m Z
-7 Bladwijzer
1070. Bevolkingsregisters 1910-1920
-1 Deel I
-2 Deel II
-3 Deel III
-4 Deel IV
-5 Deel V
-6 Deel VI
-7 Bladwijzer
1071. Dienstboderegisters 1850-1920. 7 delen
1072A. Losbladig gezinskaartenregister 1920-1930. 15 losbladige registers
1072B. Losbladig gezinskaartenregister 1931-1939. 13 losbladige registers
1073. Registers van aangekomen en vertrokken personen 1875-1949. 14 delen

