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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 9 NOVEMBER 1885

Smilde, 6 Nov. De heer D. Hoogewind, directeur eener zangvereeniging alhier, werd gisteren
aangenaam verrast met eenige kostbare en smaakvolle cadeaux, welke hem namens de vereeniging
door den vice-president, den heer L. Klok, werden aangeboden. De geschenken bestaan uit een
sigarenstander, rijk met zilver gemonteerd, een inktstel en het prachtwerk “Sticht elkander” van ten
Kate.
Bovensmilde, 6 Nov. Ter beroeping van een predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier werd
hedenavond het volgende drietal opgemaakt: H.W. Vethake, cand. te Utrecht; A. de Haan, cand. te
Weesp, en J. Nusselder, pred. te Kooten. Het beroep is uitgebracht op den heer H.W. Vethake.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 10 NOVEMBER 1885

Bovensmilde, 9 Nov. Naar we vernemen is proces-verbaal opgemaakt tegen den persoon, die door
een dam op te werpen in eene sloot aan den Witterweg, den afvoer van het water verhindert en den
weg onbruikbaar maakt.
Met belangstelling wacht men den verderen loop der zaak af.
Ingezonden stuk.
Den Weledelen heer M.A. Hoogerbrugge!
WelEdele Heer!
Het jongste besluit, door den Smilder gemeenteraad, in zake schoolgeldheffing genomen, heeft
menigeen onaangenaam verrast.
Nu weet ik wel niet in hoeverre het geschrijf van S. en anderen uitdrukking gaf van het gevoelen van
de liberale kiezers te dezer plaatse, doch ik kan u verzekeren, dat eene uiteenzetting der redenen,
welke u noopten mede te werken tot genoemd besluit, velen genoegen zal doen. Ook mij zou u
daarmede eenen dienst bewijzen. Met den besten wil ter wereld toch heb ik totnogtoe in eene hooge
schoolgeldheffing niets liberaals kunnen vinden; misschien zal me dit met uwe hulp gelukken.
En nu nog één verzoek.
Deels om het groote belang der zaak in quaestie, deels om de zeer particuliere reden, dat ik
hoogstwaarschijnlijk eene eventueel te beleggen vergadering van belangstellende liberale kiezers niet
zal kunnen bijwonen, zag ik gaarne, dat u in de courant gevolg gaf aan het vriendelijk en
gewaardeerd aanbod, om uwe stem, zooals die in den gemeenteraad werd uitgebracht, te motiveeren.
In afwachting heb ik de eer te zijn,
UEds. dw. dr.,
Smilde, 9 November.
A. KALVERKAMP.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 12 NOVEMBER 1885

Ingezonden stuk.
Den heer A. Kalverkamp te Smilde.
Wel Edele heer!
Met deze heb ik de eer u te mede te deelen, dat ik het voornemen heb, in de eerstvolgende
vergadering van de kiesvereeniging “de Vooruitgang” alhier mijne gevoelens omtrent de
schoolgeldheffing in deze gemeente uiteen te zetten.
Doch aangezien u, tot mijn leedwezen, om bijzondere redenen die vergadering niet kunt bijwonen,
zoude een bezoek van u ten mijnen huize, om over de quaestie van gedachten te wisselen, mij zeer
aangenaam zijn.
Daar, naar mijn bescheiden oordeel, de Smilder schoolgeldheffings-zaak van geheel plaatselijken
aard is, acht ik het minder verkieslijk dezelve in de courant te behandelen, aangezien de financiëele
toestand der gemeente daarmede in verband staat. Doch bovendien zoude het mij aan den noodigen
tijd ontbreken.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te teekenen,
uw dw. dr.,
Smilde, 11 Nov. ’85.
M.A. HOOGERBRUGGE.

