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-vervolg van blad 1875z4

Aan een geheel nieuw schoolgebouw te Hoogersmilde wordt door hem echter verreweg de voorkeur
gegeven.
Na eenige besprekingen, wordt op voorstel des voorzitters besloten om deze missive met de overige
stukken in handen te stellen van de voor dit werk bestaande commissie om berigt en raad.
b. een missive van den kerkeraad der Herv. gemeente te Hoogersmilde, waarbij de hulp van den
Raad wordt ingeroepen over een geschil, dat er tusschen voornoemden kerkeraad en het Burgerlijk
Armbestuur bestaat, ten opzigte der verpleging van Janna de Graaf, wed. R. Bisschop.
Na voorlezing, zoowel van dit schrijven als van andere daartoe betrekkelijke stukken, geeft de
voorzitter verslag van den loop dier zaak en deelt ten slotte mede dat hij genoodzaakt is geworden,
om genoemde vrouw uit te besteden, ten einde te voorkomen dat zij met haar kindje van honger en
kou omkwam, daar zoowel de diaconie van Hoogersmilde als het Burgerlijk Armbestuur weigerde
om haar onderstand en huisvesting te verleenen. Voorts geeft hij als zijn gevoelen te kennen, dat
door het B.A. ten onregte geweigerd is om die vrouw in het werkhuis op te nemen.
Nadat daarover langdurige discussiën hebben plaats gehad, waaraan vele leden deelnamen, wordt
eindelijk, op voorstel des voorzitters, zonder stemming, besloten om aan het B.A. bij uitvoerig
schrijven te kennen te geven, “dat het den Raad, volgens de gedane mededeelingen, in het belang der
gemeente, wenschelijk voorkomt om Janna de Graaf alsnog in het werkhuis op te nemen.”
Daarna is aan de orde:
1. Een verzoek van den hulponderwijzer J.H. Veltmeijer om met ingang van den 15den dezer maand
eervol ontslagen te worden uit zijne betrekking te Hijkersmilde, wegens vertrek naar Assen. Zonder
stemming wordt alzoo besloten, terwijl voorts het dag. bestuur wordt gemagtigd om met den
hoofdonderwijzer Meijeringh in overleg te treden over de tijdelijke vervulling der vacature.
2. de benoeming van twee leden voor het B.A. welke den 1sten Jan. a.s. moeten aftreden.
Met algemeene stemmen worden herkozen de heeren C.h. de Jongen en G. de Jonge.
3. de benoeming van twee leden van de Pl. Schoolcommissie, die den 1sten Jan. a.s. moeten aftreden.
Met algemeene stemmen wordt herkozen de heer mr. L.W. Ebbinge en met 9 van de 11 stemmen de
heer H.P. Sickens, terwijl één stem was uitgebragt op den heer Jan W. de Vries.
4. Aanvulling van het toltarief voor den kunstweg van Smilde over Norg naar Roden.
De voorzitter deelt mede, dat in het tarief niet genoemd worden de paarden gebezigd tot het trekken
van vaartuigen.
Wordt besloten de aanvulling dien overeenkomstig te doen plaats hebben.
Vervolgens wordt, conform het voorstel van het dag. bestuur, vastgesteld eene nieuwe verordening
ten aanzien van de wijze van afkondiging der plaatselijke straf en belastingverordeningen.
Ten slotte worden B. en W. gemagtigd:
a. tot de verkooping van drie oude kagchels.
b. tot den verkoop van het hakhout staande rondom het land bij het tolhuis te Norgervaart - terwijl
eindelijk wordt besloten tot het toevoegen van verschillende posten van ontvang en uitgaaf aan- en
het doen van af- en overschrijvingen op de gemeentebegrooting, dienst 1875.
De vergadering wordt daarna gesloten.
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25jarige Echtvereeniging
VAN

J. VENEKAMP,
Hoofdonderwijzer te Smilde
EN
H. BOERHUIS.

Smilde, 20 Dec. ‘75
Hunne dankbare kinderen en
behuwdkinderen.

