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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 OCTOBER 1888 
 
Smilde, 20 Oct. In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het wterschap de Molenwijk 

werd heden de heer M.A. Hoogerbrugge met algemeene stemmen als lid herkozen. 

Smilde, 20 Oct. Heden had alhier eene vergadering plaats van ingelanden van het waterschap “de 

Zeven Blokken” tot het kiezen van een bestuurslid ten gevolge van de periodieke aftreding van den 

heer J. Drenthen. Er werden 120 stemmen uitgebracht, waarvan de heer Drenthen 119 bekwam, 

waardoor hij met bijna algemeene stemmen werd herbenoemd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 23 OCTOBER 1888 
 
Smilde, 22 Oct. Te Bovensmilde is, onder directie van den hr. G.B. Staal, eene zangvereeniging 

(dameskoor) opgericht. 

Smilde, 21 Oct. In de heden gehouden vergadering van den Kerkeraad der Israël. gemeente alhier zijn 

tot leden van het dagelijksch bestuur benoemd de heeren P. Magnus (aftredend lid) en M. Zadoks, die 

zich bereid verklaarden, deze benoeming aan te nemen. Voorts is tot lid van het Armbestuur verkozen 

de heer M. Bloemendal, die zulks eveneens accepteerde. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 20 Oct. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer Sickens, welke had kennis gegeven 

verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat den 6den Oct. de gemeentekas is geverifiëerd en in orde bevonden. 

Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van een besluit tot af- en 

overschrijving van een tweetal posten. 

Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat door haar is goedgekeurd de 

verhuring van eene woning aan den veldwachter Hoogenberg. 

Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring der gemeenterekening, dienst 1887. 

Deze drie missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

Rapport der commissie, benoemd om naar aanleiding van het raadsbesluit van 5 Oct. tot, opheffing 

van het werkhuis, te dienen van advies. 

Naar aanleiding van bovengenoemd opdracht heeft de commissie bij monde van den heer J. Homan 

Kijmmell de eer den gemeenteraad voor te stellen: 

1. dat de gemeenteraad de tijd der opheffing van het werkhuis vaststelle op 31 Dec. a.s.; 

2. dat dientengevolge de gemeenteraad burg. en weth. machtigt, om den tegenwoordigen ambtenaar 

van het armwezen tegen den 31 Dec. a.s.  eervol ontslag te verleenen; 

3. dat de gemeenteraad drie leden uit haar midden benoeme, om met burg. en weth. de belangen van 

het armwezen te behartigen en het zoodanig te vereenvoudigen en te reorganiseeren, dat aan 

adsistentie niet meer dan f 75 per jaar worde uitgeloofd, en 

4. de steenklopperij geheel af te scheiden van het armwezen, met dien verstande, dat voormelde drie 

leden van den gemeenteraad zich met het beheer en toezicht daarvan belasten, ten einde in overleg met 

den burgemeester plannen te beramen en in toepassing te brengen, om dit middel tot werkverschaffing 

aan het doel te doen beantwoorden, doch zoo mogelijk zonder geldelijk offer uit de gemeentekas. 

De heer Pot kan zich met het rapport der commissie en bovengenoemde voorstellen best vereenigen en 

hoopt en vertrouwt dat het beter doel zal treffen als vroeger. 

De voorzitter dankt den heer Pot voor zijne opmerking en vertrouwt, dat, wat burg. en weth. en de 

commissie op zich nemen, wel tot een goed einde zal worden gebracht. 

De heer Pot vraagt naar het werk-kapitaal en hoe het eventuëel te kort van de 

werkverschaffingscommissie zal moeten worden gevonden. 
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