
 

blad 1879j2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 JULIJ 1879 
 
Smilde, 22 Julij. Omtrent het legateeren door wijlen mejufvrouw L. van der Flier-Vennink (zie no. 

170 van dit blad), verneemt men nog nader, dat, behalve het reeds vermelde, door haar zijn bedacht 

de Christelijk-nationale school alhier met f 1000, de diaconie der hervormde gemeente te 

Hoogersmilde met f 500, idem te Bovensmilde met f 500, idem der Christelijke Gereformeerde 

gemeente alhier met f 500. Terwijl de overledene dus aan vijf instellingen van liefdadigheid, 

waaronder voor godsdienstonderwijs, van haar kapitaal heeft nagelaten, schijnt zij de zesde, de 

Israëlitische, geheel vergeten te hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 JULIJ 1879 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 23 Julij. Afwezig, met kennisgeving, de heer Fledderus. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving worden aangenomen: 

a het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger dd. 7 Julij jl., en 

b. eene resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 4 Junij 1879 tot af- 

en overschrijving op de gemeente-begrooting, dienst 1878. 

2. Overeenkomstig het voorstel van den dag. bestuur wordt besloten aan den hulponderwijzer Keiner 

te Bovensmilde eene gratificatie van f 40 toe te kennen voor de waarneming van de 

hoofdonderwijzersbetrekking te Hijkersmilde, tijdens de jongste vacature. 

3. Mede overeenkomstig het voorstel van burg. en weth. wordt besloten om aan den 

hoofdonderwijzer te Hoogersmilde eene toelage van f 30 te verleenen voor aangesteld hulppersoneel 

over het tijdvak van 17 Jan. tot 1 Maart jl. 

4. Ingevolge daartoe gedaan verzoek wordt aan den hulponderwijzer R.T. Meek eervol ontslag 

verleend uit zijne betrekking te Hijkersmilde, welke besluit wordt gerekend te zijn ingegaan op 21 

dezer. 

5. Met algemeene stemmen wordt daarna tot hulponderwijzer aan de school te Hijkersmilde 

benoemd L.H. de Jong te Appelscha, welke benoeming mede wordt gerekend te zijn ingegaan op 

den 21sten dezer maand. 

Vóór dat de Raad tot deze benoeming overging, werd nog op voorstel van den heer Hoogerbrugge 

met 6 ten 3 stemmen besloten: dat de hulponderwijzers aan de openbare scholen alhier het eerste 

volle jaar van hun verblijf in deze gemeente zullen genieten een salaris van f 600 en daarna een 

tractement van f 625 per jaar, met bepaling, dat dit besluit van af heden zal gelden. 

6. Door burg. en weth. worden vervolgens overgelegd de gemeente-rekening en de rekening van het 

Burgerlijk Armbestuur, beide over 1878. Beide stukken, met alle daarbij behoorende bescheiden, 

worden gesteld in handen van de heeren Homan Kijmmell, de Vries en Sickens tot onderzoek en 

rapport in de volgende vergadering. 

7. Na eenige besprekingen wordt zonder stemming op voorstel van het dag. bestuur besloten tot 

opheffing van het Burgerlijk Armbestuur in deze gemeente, in te gaan 1 jan. 1880, met opdragt aan 

burg. en weth. om de leden van dat collegie dank te zeggen voor de betoonde belangstelling en voor 

de opofferingen die zij zich ter dezer zake in het belang der gemeente hebben getroost. 

8. Ten slotte worden op voorstel des voorzitters burg. en weth. gemagtigd om in overleg met de 

veenschapsbesturen van Molenwijk c.a.. en Zeven Blokken te overwegen, wat in den 

tegenwoordigen stand van zaken, in ’t belang van gemeente en veenschappen, dient te worden 

gedaan ter bevordering der kanaalverbinding van Veenhuizen met de Drentsche Hoofdvaart langs de 

Grietmans- of Sickenswijk en met bevoegdheid om aan het gemeenschappelijk te nemen besluit zoo 

spoedig mogelijk uitvoering te geven. 

De vergadering gaat uiteen. 


