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DINSDAG 4 JUNI 1889

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Had de heer de Vries mijn schrijven in den courant van 29 mei goed willen lezen, dan had ZEd.
opgemerkt dat ik niet de eerste maar de laatste besteding op het oog had, namelijk de besteding van
verfwerken aan kerk en pastorie en blijf daarom pertinent beweren dat het reglement niet is
nageleefd.
Indien de kerkvoogden alsnog wettig willen handelen moeten zij eene nieuwe aanbesteding
uitschrijven, omdat vóór de gunning aan den kerkvoogd de Vries, geen toestemming in eene
gecombineerde vergadering is verkregen. Doen zij dit niet, dan kunnen notabelen jegens den heer de
Vries art. 24a toepassen of in het zachtste geval bij het doen der rekening het 3e lid van art. 40, tenzij
het anders wordt bekuipt en aan een kerkvoogd genade boven recht wordt bewezen. Dat door mij,
een eenvoudig persoon, in een courant-artikeltje, art. 33 in plaats van art. 35 werd aangehaald, zal
men door de vingers zien. Niet echter mag zoodanig vergis plaats hebben in een reglement op het
beheer der kerkelijke goederen, ondergeteekend door twaalf specialisten in kerkelijke zaken.
Misschien is dat tot nog toe hunne aandacht ontgaan, maar het bokje is te vinden in het 4e lid van art.
40. – Velen keeren zich van de kerk – dit stem ik toe, maar zal het er beter op worden indien
ambtsdragers meer op eigenbelang dan op kiesheid letten? De heer de Vries wenscht een
persoonlijke kennismaking; ditmaal deins ik daar voor terug, daar ik vooruit weet dat ik het zou
moeten afleggen tegen iemand zoo welbespraakt en zoo doorkneed in kerkelijk recht, doch te
gelegener tijd zal aan zijn vereerend verlangen worden voldaan.
Mijnheer de redacteur, hiermede leg ik de pen neder en dank u voor de plaatsing mijner letteren.
Hijkersmilde, 2 Juni 1889.
A.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 JUNI 1889

SMILDE.
Rustende Schutterij.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de
Alphabetische Naamlijst van de ingeschrevenen voor de Schutterij ter Gemeente-Secretarie ter
lezing zal liggen van en met Vrijdag den 7den tot en met Zaterdag den 15den Juni 1889; - terwijl
verder wordt bekend gemaakt, dat de Loting tusschen de ingeschrevenen van dit jaar zal plaats
hebben op Maandag den 17den Juni 1889, des voormiddags ten half tien ure.
Smilde, 5 Juni 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.
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Hijkersmilde en Kloosterveen, 5 Juni. Heden had de herbesteding plaats van het timmerwerk aan de
Herv. kerk alhier. Bij opening der inschrijvingsbiljetten bleek, dat de heeren Vissinga en Wijkel de
laagste inschrijvers waren en is het werk aan hen opgedragen.
Bij onderzoek is gebleken, dat de ijzeren stoel, waarin de groote klok in den toren hangt, zoo is
uitgesleten, dat het niet zonder gevaar is. De kerkvoogden hebben onmiddellijk voorzorgmaatregelen
genomen en materiëel besteld voor een nieuwe stoel, welke volgens eene nieuwe constructie zal
worden vervaardigd.
Het verfwerk, alsmede het loodgieterswerk wordt met kracht voortgezet en het schoone weder werkt
daartoe gunstig mede.
Smilde, 6 Juni. Wat sedert jaren hier niet het geval is, doet zich thans voor . . . er is geen boter
genoeg. Uitsluitend is dit toe te schrijven aan het feit, dat vele veehouders te dezer plaatse hunne
melk leveren aan de boterfabriek te Oosterwolde. Voor 16 liter melk ontvangen ze daar den prijs van
½ kilo boter (hoogste markt), terwijl de karnemelk hun eigendom blijft.

