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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 21 APRIL 1890 

 
Smilde, 18 April. Heden had alhier de opening plaats van de inschrijvingsbiljetten, ingeleverd voor 

de herbouw der openbare scholen te Kloosterveen en Hijkersmilde. De heer W.G. Harstra te Smilde 

schreef in massa in voor f 6895, L. Hof te Norg voor f 6440, O. Offringa te Donkerbroek voor 

f 6350. Daar de begrooting f 5700 aanwees, zal a.s. Maandagavond de gemeenteraad in dezen eene 

beslissing nemen. 

Smilde, 18 April. Gisteravond gaf onze rederijkerskamer de aangekondigde uitvoering. Er werd 

netjes gespeeld; de rollen waren goed ingestudeerd en de uitvoering was zeer goed. Vooral ten 

gevolge van het vergevorderde jaargetijde, was het publiek niet zoo talrijk als wel wenschelijk was 

geweest. Een geanimeerd bal sloot den aangenamen avond. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 APRIL 1890 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 APRIL 1890 

 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 21 April. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer Sickens. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, dd. 8 April, worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken: 

Een schrijven van den heer Sickens, meldende, dat hij verhinderd is de vergadering van heden bij te 

wonen. 

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2. Herstemming over het voorstel van den heer Pot, om het adres, aan de Hooge Regeering ingediend 

door den Raad der gemeente Roozendaal en Nispen, te ondersteunen. 

Dit voorstel wordt aangenomen met 6 tegen 4 stemmen. (Tegen: de heeren de Vries, Fernhout, 

Homan Kijmmell en Wessemius.) 

3. Rapport tot wijziging der instructie van den architect. 

De commissie stelt bij monde van de heer Homan Kijmmell voor, de instructie van de gemeente-

opzichter in te trekken en van af heden buiten werking te stellen. En mocht bij de opmaking der 

begrooting dienst 1891 blijken, dat de gemeenteraad bij voortduring een gemeente-architect noodig 

oordeelt, dan het tractement in evenredigheid te brengen met de werkzaamheden en verantwoording 

der instructie. 

De voorzitter bedankt de commissie voor het volbrengen harer taak en indien hij de commissie goed 

heeft begrepen, dan is haar voorstel: de instyructie in te trekken en van af heden buiten werking te 

stellen; tot toelichting dient, dat het hans bestaande salaris niet in evenredigheid id met de 

werkzaamheden en verantwoording. 

Daar niemand hierover het woord verlangt, wordt het voorstel der commissie met algemene stemmen 

aangenomen. 

4. Rapport in zake het geven van godsdienst-onderwijs in de o. l. school te Boven-Smilde. 

De voorzitter zegt, dat hij ter voldoening zijner belofte, in verband met de mededeeling, in de vorige 

vergadering gedaan door het raadslid den heer de Vries, betreffende het godsdienstig onderwijs, dat 

door het hoofd der school te Boven-Smilde, zoude zijn geven, de eer heeft den Raad mede te deelen, 

dat een onderzoek heeft plaats gehad door den voorzitter dezer vergadering en den secretaris van de 

plaatselijke schoolcommissie alhier, beide leden van den Gemeenteraad, en dat zij na een nauwkeurig 

en onpartijdig onderzoek aan den Raad voorstellen over te gaan tot de orde van den dag. 

-vervolg op blad 1890k 

 

Bovensmilde, 21 April. Men deelt ons mede, dat voorloopig een onderzoek er naar zal ingesteld 

worden, hoevele kinderen eene hier eventueel op te richten christelijke school zouden bezoeken. Is 

dat cijfer bevredigend, dan denkt men verdere maatregelen te nemen. 


