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De voorzitter is van meening dat de verbouwing van de school te Hijkersmilde niet langer kan 

worden uitgesteld en kan zich dus met het voorstel der commissie niet vereenigen. Bij de daarop 

gehouden stemming wordt het voorstel der commissie met 10 stemmen tegen 1 stem, die van den 

heer Boelken, aangenomen. 

Overigens ondergaat dit hoofdstuk geene verandering; alleen wordt door de commissie in 

overweging gegeven om de levering van de leermiddelen voor het onderwijs publiek aan te besteden, 

waarop, na eenige besprekingen, deze zaak verder aan B. en W. wordt overgelaten. 

Hoofdstuk 8 ondergaat geene verandering; bij hoofdstuk IX stelt de commissie voor om de 

jaarwedde van den ambtenaar van ’t armwezen met f 100 te verminderen. 

Na eenige mededeelingen en inlichtingen van den voorzitter, in verband met aanhangige plannen van 

het dag. bestuur, wordt echter daarin geene verandering gebragt en ook dit hoofdstuk goedgekeurd. 

Hoofdstuk X, plaatselijke schuld, wordt verminderd met de uitgetrokken rente ad f 315 van de 

geldleening groot f 7000 voor de nieuwe school te Hijkersmilde; welke verbouwing, zooals 

hierboven is medegedeeld, één jaar is uitgesteld. 

De hoofdstukken XI, XII en XIV worden goedgekeurd, terwijl, op voorstel des voorzitters, art. 10 

van hoofdstuk XIII, “kosten van de procedure contra de wed. Moes groot f 500”, van de begrooting 

wordt geschrapt, uithoofde, volgens nadere opgaven, deze kosten ongeveer f 1300 bedragen en 

daarom bij leening zullen moeten gevonden worden, waarvan het plan in de eerstvolgende 

vergadering ter tafel zal worden gebragt. 

De inkomsten, die vervolgens worden ter hand genomen, worden overeenkomstig de voordragt 

vastgesteld, met uitzondering van de posten, welke betrekking hadden op de voorgenomen 

schoolbouw te Hijkersmilde en van den post “hoofdelijken omslag”; welke laatste, geraamd op           

f 9000, wordt teruggebragt tot op f 8200, of f 200 hooger dan op de begrooting voor het loopende 

jaar. 

De geheele begrooting wordt voorts met algemeene stemmen vastgesteld in ontvang en uitgaaf op  

f 24053.925. 

De vergadering wordt gesloten. 
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Posterijen – Smilde. 

Met 1 November a.s. vertrekt het postrid Assen-Heerenveen ten 5.- a. en het postrid Assen-Meppel 

ten 5.5 a. van de Smilde. 

De met die dienst in verband staande lichtingen der bussen geschieden ongeveer 15 min. vroeger. 

Overigens geene verandering. 

Smilde, 27 Oct. ’82.      De Directeur v/h. Postkantoor te Smilde: 

J. MEIJER. 

Protestantenbond – Smilde. 

OPENLIJKE VERGADERING op Woensdag den 1sten November 1882, des avonds te 7 uur, in DE 

NIEUWE VEENHOOP. 

Spreker: de Heer J.D. C. KOCH van Marssum. 

Toegang voor niet-leden f 0.10 de persoon. 
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Bovensmilde, 30 Oct. De jager H. v.d. Velde alhier had hedenmorgen eene uitstekende vangst. Hij 

had namelijk het geluk een zwaren vos (rekel) onder schot te krijgen. Reintjes lot was nu 

onherroepelijk beslist. Er heerscht hier groote vreugde onder de kippen. 

Smilde, 30 Oct. Vanwege de afd. “Smilde” van den Nederlandsche Protestantenbond zal hier elke 

week door ds. Adema van Norg catechisatie worden gehouden. 


