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BOELDAG – SMILDE. 

Op Donderdag 12 April 1888, 

des middags 12 uur, zullen bij de Behuizing te Smilde, bewoond door HENDRIK BOONSTRA, en ten 

zijnen verzoeke, publiek worden verkocht: 

3 Koeien, 

4 part. Mest, 60 h.l. dikke Aardappelen, eene partij Pootaardappelen, KLOK, KABINET, 2 KACHELS, 

STOELEN, 5 KRUIWAGENS, 3 SLAGKRUIWAGENS, Veengereedschap, KOPEREN HANDKETELS, 

KOPEREN KETELS, POTTEN PANNEN, SPIEGEL, SCHILDERIJ, 3 TAFELS, LADETAFEL enz. 

Tevens zullen alsdan, ten verzoeke van H. DENNEBOOM, publiek worden verkocht: 

TWEE EIKENHOUTEN KABINETTEN, 

eene partij Mest, een WINKELOPSTAND en KOOI met DUIVEN. 

Posten van af f 3,- en daar beneden moeten contant worden betaald. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

Hooiverkoop – Smilde. 

Op Vrijdag 13 April 1888, 

des middags 3 uur, zal, ten verzoeke van den Heer GERRIT J. KLEENE te Giethoorn, bij de Behuizing 

bewoond door de Wed. E. HUIZING, bij de Leembrug te Smilde, publiek worden verkocht: 

Eene flinke lading best gemestlandsch 

HOOI. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 7 April. Als kerkvoogden  bij de Ned. Herv. gemeente alhier zijn 

benoemd de heeren J.O. Smit en J. van Veen. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Er begint hier, hoewel het weer nog zeer koud blijft, meer leven in de brouwerij te komen. 

Te Hijkersmilde en Kloosterveen en te Hoogersmilde heeft men de kerkelijke netten ook weer 

uitgeworpen, de eerste zegt men is op witvisch uit. 

Te Bovensmilde hebben ze een eerproef gewaagd in de financieele wateren, doch dat schijnt niet mee 

gevallen te zijn; in plaats van goudvisschen hebben ze daar een staalvisch gevangen, doch toen ze hem 

pakken zouden, sloeg hij de netten tot flarden en nu zitten alle stemgerechtigden te mazen om de netten 

weer bijeen te flensen. Dus, daar waait de wind ook nog niet uit het zoete zuiden. 

Op gemeentelijke gebied is het zeer kalm; de menschen die iets te vorderen hebben, zijn veel drukker 

dan die iets moeten betalen. Alleen is er nog wat drukte op stemgebied voor een lid van den 

Gemeenteraad; er komen dagelijks een of twee candidaten bij; Zaterdagavond was het geheel tot 25 

geklommen. 

Nu spreken enkelen er van, om , als het nieuwe Ministerie opgetreden is, een adres te presenteren, met 

verzoek, dadelijk de gemeentewet te wijzigen, en wel in dien geest, dat al de candidaten zitting kunnen 

nemen. Indien zoodanig adres wordt ontworpen, dan wil ik het ook ondersteunen, omdat dan: 1e. de 

strijd minder persoonlijk wordt en 2e. omdat elf leden voor zoo’n uitgebreide gemeente veel te weinig is, 

want burgemeester en wethouders moet men er nog van afrekenen, want die vertegenwoordigen 

eigenlijk zich zelven, zoodat er acht leden overblijven en dat voor zoo’n uitgestrekte gemeente. 

Verbeeld u, mijnheer de redacteur, dat Hoogersmilde en Bovensmilde elk slechts een vertegenwoordiger 

hebben; een kind kan begrijpen dat de taak voor één mensch te zwaar is. En wat zal het eind van het lied 

zijn? Dat er iemand onder den last bezwijkt, en dan zal het gaan evenals bij de kerkvoogdij te 

Hijkersmilde; niemand wenscht het baantje te bekleeden. 
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