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door de weduwe Bartholomeus van Eyk (de hoefsmitdie van 1811 tot 1833 op "Vecht 
en Dam" had gewoond) aan de R.C. Armen geschonken. In 1891 is het verbouwd, 
hoog opgetrokken met een gemetseld kruis in de zijgevel Omstreeks 1965 is het 
afgebroken; nu staat daar het Arbeidsbureau. 

19 Zij werd geboren te Pilgerzelt op 8 juni 1852 en overleed op 3 september 1878. 
Andere hier overleden zusters zijn: Anna Werner, geboren te Atteln op 26 juni 
1853, overleden op 18 december 1878; Louise Gelhard, geboren te Nieuwediep op 16 
april 1853, overleden op 24 oktober 1880; Gertrud Aust, geboren te Gelbringhaus op 
7 juli 1846, overleden op 22 september 1883 Zij werden ter aarde besteld op de R.K. 
Begraafplaats aan de Broekdijk bij het station. Deze kerkelijke begraafplaats was 
aangelegd in de boomgaard van wethouder Albert Reuken, nadat de gemeenteraad 
op 10 november 1837 had geweigerd een gedeelte van de in 1829 aangelegde 
algemene begraafplaats af te staan. 

20 Gegevens ontvangen van mevrouw Odijk. Uit het Bevolkingsregister van Breu-
kelen-St. Pieters blijkt echter niets van deze vervanging: zuster Gregoria staat in 
1883 nog ingeschreven en de naam van Mathilde Schulte komt er niet in voor. 

Uit oude raadsnotulen 

5- Ruwielse fox-terriers als rattenvangers, 1934 

Agendapunt: Concept-verordening tot heffing en invordering van een 
hondenbelasting. 

"De Voorzitter zegt dat deze verordening in hoofdzaak beoogt een tarief 
in te voeren voor een bepaald soort honden lager dan de thans geldende 
belastingen. Spr. zegt dat de rattenplaag, ook in deze gemeente, schrikba
rend toeneemt. Maatregelen om die plaag te bestrijden zijn voor deze ge
meente te kostbaar. Goede verdelgers van de ratten blijken honden te zijn 
behoorende tot het ras der fox-terriers. Burg. en Wethrs. hebben daarom 
gemeend in het belang van die bestrijding voor bedoeld soort honden een 
lager tarief in de verordening op te nemen. Dit middel moge misschien niet 
zoo doeltreffend zijn als anderen, die voor deze bestrijding worden aange
wend, toch mag uit de voorgestelde maatregel de goede wil van de ge
meente blijken om de gevreesde plaag tegen te gaan. 

De regeling zal zoo zijn dat wanneer iemand uitsluitend een fox-terrier 
houdt, voor dezen hond een belasting verschuldigd zal zijn van f2,-; wordt 
nevens dezen hond ook nog een andere gehouden, behoorende tot de I e 

klasse dan zal voor eerstbedoelde hond slechts een bedrag van f 1,- ver
schuldigd zijn, welke bepaling eveneens zal gelden voor een hond behoo
rende tot de 2 e klasse. In verband met de verouderde verordening stelt de 
Voorzitter namens B. en W. voor, overeenkomstig het aangeboden concept, 
een geheel nieuwe verordening vast te stellen, waarin deze nieuwe regeling 
zal zijn opgenomen. 

Na een korte bespreking wordt zonder hoofdelijke stemming aldus beslo
ten." 

Uit: Verslag van de vergadering van de Raad der Gemeente Ruwiel, woensdag 19 
december 1934. 

H.A.M.-W. 
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