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3. Op voorstel van burg. en weth. wordt besloten om op de reclame van Hendrikus Boonstra tegen 

het kohier van den hoofdelijke omslag, dienst 1881, bij Ged. Staten ingediend, afwijzend te 

adviseeren. 

4. De voorzitter deelt mede, dat hij gedagvaard is om op 2 Mei 1881 voor de Arr.-Regtbank te Assen 

te verschijnen ter zake van de voorgenomen onteigening ten algemeene nutte door den Staat der 

Nederlanden, van een stuk grond gelegen aan den mond der Norgervaart, voor den bouw eener 

brugwachterswoning. 

De staat heeft als schadeloosstelling aangebooden de som van f 36, terwijl door burg. en weth. is 

geëischt f 290. 

Na voorlezing, zoowel van de dagvaarding als van het ingewonnen regtskundig advies, worden 

burg. en weth. gemagtigd om zich tegen de ingestelde regtvordering te verzetten en verder al 

datgene te doen wat het belang der gemeente vordert. 

5. Ter tafel komen de stukken van de sollicitanten naar de vacante betrekking aan de school te 

Hijkersmilde. In overleg met den arrondissementsschoolopziener en het hoofd der school is de 

voordragt door burg. en weth. opgemaakt in dezer voege: H. Hadders te Hooghalen; F.C. Cremer te 

Haarlemmermeer; C. Vennik te Hoogersmilde. De laatste wenscht verplaatsing met behoud zijner 

tegenwoordige jaarwedde. 

Bij stemming wordt H. Hadders benoemd met 9 stemmen, terwijl 2 stemmen op C. Vennik waren 

uitgebragt. De infunctie treding wordt bepaald op 1 Mei 1881. 

6. Op voorstel van den voorzitter worden burg. en weth. gemagtigd tot het doen van verschillende 

reparatiën aan de scholen en onderwijzerswoningen te Bovensmilde, Kloosterveen en Hijkersmilde, 

waarvan de kosten op ongeveer f 400 zijn geraamd. 

De vergadering wordt gesloten. 
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25jarige Echtvereeniging 

van onze geliefde Ouders 

P. VAN RIJNBACH 

EN 

G. VAN VEEN. 

Smilde, 2 Mei.        J. VAN RIJNBACH. 

G. VAN RIJNBACH. 

A. VAN RIJNBACH. 

Smilde. 

Rustende Schutterij. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij dezen op alle mannelijke ingezetenen, die 

op den 1sten Januarij jl. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo in 1856 geboren zijn) om zich na den 

15den Mei en vóór den 1sten Junij aanstaande ter gemeente-Secretarie voor de Schutterij te doen 

inschrijven. 

Wordende voorts herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verpligt zijn diegenen, welke, ofschoon in 

eene andere gemeente reeds ingeschreven, sedert de laatste inschrijving in de gemeente Smilde zijn 

komen wonen.        BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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Notaris TELLEGEN te Smilde 

is verhuisd 

naar de woning, bewoond geweest door wijlen Mej. G. VAN DER FLIER, nabij de Veenhoopsbrug. 

 


