


REGLEMENT
BuurÍsch.p, 5de buurÍ, Flaule.

(Opgericht den 17 Jan. l8óó.)

RE0IEMEI{T aangaande het waarnemen van Buren-
plichten ten aanzien van het hulpvuleenen aan

kranke huren en van het begraven van
dooden in de buurt te H A U t E.
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Artikel 1.

Het buurtschap stelt zich tendoel onderlinpe bijstand
te vedeenen bij ziekten en overlijden.

Art. 2.

Er zullen twee gecommitteerden zijn, waarvan ieder
jaar één aftreedt, maar dadelijk herkiesbaar is, welke
verkiezin| plaats heeft op de vergaderinS díe jaarlijks
in December gehouden wordt,

Zij hebben het toezicht bíj sterfgevallen; dat elk der
buren aaar luíd van dít reglement verricht; zii ziin
belast met hèt be*aren der gèlden, die het Buurtschap
toebehooren, en ilekken daarmee de Sewone onkosten,
buítengewone' onkosten worden níet dan met toestem-
ming iler gezamenlijke buren gemaakt.

Van ontvangsten en uitSaven der $elden moeten zij
narrwkeurif bbekhouden, eveneens van het bijhouden
der lijst lrin de in- en afschrijving van het Buurtschap.

Zij d.oen in de. maand December verantwoording
daarvan op de vergadering.

Die pekbzen wórdt als gecomrnitteerde en zonder
wetti$e redenen bedankt, vervalt in eenboetevanf0.50
ten voordeele van de kas.

.. . Art. 3.

Zij, die nieuw op dit Buurtschap komen, zl.tllen zoo
Spoedig mogelijk in kennis worden gebracht met dit
réglemént door één del gecommitteerden, terwijl men



wegens onwetendheid bij ":n 
eerste sterfgeval de boete

zal billijken, bij een tweede sterfgeval wordt aangeno-
men dat de nieuwe buren met het reÉlement bekend
zijn. Die nieiiw op de buurt komen Ëebben f A.25 te
betalen.

Die metterwoon vertrekken van het Buurtschap,
vediezen alle aanspraak op het eigendom en den inhoud
der kas.

Art. 4.

Bij ziekte'zal de buurt verplicht zijn, nacint en dag
te wake4, wanneer de gecommitteerden dat noodig
achten, Van iedere kant één waker, die minstens 20
jaar oud ís. Die des nachts zijn plicht niet waarneemt
vervalt in eenc boete van f 0.75 en des daags in eene
van f 1.50,

De wakers moeten van het zelf.de geslacht zijn als
de zieke. Het waken begint om 6 uur en eindigt om
ó uur. Die één uur te laat komt of te vroeg veitrekt
verbeurt een boete van f 0.25.

De eene buur moet de andere buur tot het waken
aanzeggen. Wie dít verzuimt, vervalt in een boete van
Í 0.25. Bij eene ziekte wordt door de gecommítteerden
aangezegd, wie het eerst moet waken.

Art, 5.

Het bekleeden en kisten van het liik, moet door het
zelf.de geslacht geschieden waartoe áe overledene be-
hoort, en zijn daarvoor geroepen zes personen, van
iedere zrlde drie, boven de 20 jaar oud. Doch indien
de overledene beneden de 72 iaar oud is, zal zulks
door 3 personen kunnen Seschíeáen.

Die in d.ezen zijn of. haar plícht verzaakt zal in eene
boete vervallen van f 1.00.

De daaraan volgende beurt, dat de nalatise zijn plicht
verricht, heeft híj recht op de halve boete, zijndeÍ 0.50.

De pecommítteerden echter zijn vrij van plichten en
contributie,

{
I

,
Art. 6.

Het kist halen zal geschieden door de boeren. Deze
kunnen naar verkiezin{ één of twee van de naaste
buren mede nemen. De twee naasten van de buren
zullen geroepen zijn rrran en vfouw, de huiselijke dien-
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sten te veÍríchten, bestaande in: het afschriíven der
doode, de kist bestellen en tafelbedienen op den dag
der begraving.

Het klokluiden hebben zr1 ook aan te zeggen. De
twee aanvolgende buren zrln verplicht de famílieleden
aan te zeggen, zich alléén te bepalen bij het dorp Haule.

In ieder dezer gevallen, bij nalatígheid, is een boqte
gesteld van f 1,00.

Art. 7.

Iemand van huis ziind.e zal van de e.erste diensten
vrij$esteld kunnen worden, maar voor de andere dien-
sten een geschiki persoon in zrln plaats stellen. Wan-
neer personen, die van huis zijn dienst moeten doen
zal men de volgende buur kunnen aanzeggen, om den
eersten dienst te verrichten.

Art. 8.

Zq die onder de buren tot familie der overledenen
behóoren, zijn van voormelde plichten vrij, doch be-
talen hun aandeel in de kosten (dit strekt zich uit tot
neef en nicht).

Art. 9.

ZwanQere vrouweri ztln vrij van alle plichten, kraam-
vrouwen 6 weken,

Kraamvrouwen zullen 9 da$en van de naaste vrouwen
bediend worden. Zoo er buitenÉewone omstandipheden
zích voordo en, zal het de buren rondgaan' Bij nalati$-
heid van deze plichten, vervalt men in eenboete vanf0.50.

Art. 10,

Het benoodíSde $eld bij een sterfgeval tot 4ekkin$
der kosten, bedïagende ongeveer 15 cents, wordt do-or
de Seheele buurt -betaald aán de $ecommitteerden, die
dat ín te vorderen hebben.

Art. 77.

Die door nalatí$heid in boete is vervallen, zal v"et'
olicht zíin. betalin-Ê te doen binnen 8 da$en aan den
kashoudér; die onwilliÉ is om het verschuldigd bedrag
te betalen, wordt van het buurtschap uit$esloten en
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geschrapt, in peval van onvermoSen, wordt billijkheid
in acht genomen.

Art, 72.

Buren die ó5 jaar zijn, en weduwen, die Seen per-
sonen boven 20 jaar in huis hebben, zijn vrij gesteld
van alle díensten, behalve hun aandeel in de gemaakte
kosten 

Art. 13.

Vrijgezellen, die bij één of ander gezin inwonen zijn
vrij van plichten, \ 'anneer het hoofd van het eezin in
leven is, rnaar z4n verschuldigd alle felden en boeterr
in 't Reglement ornschreven te betálen, Alle alleen-
wonende Ír&nS- of vrouwspersonen zijn verplicht alle
diensten te verrichten.

a - Art. 74.

9p d. algemeene vergadering, die ín December met:t lichte maan wordt gehóuden, doen de gecommitteer-
den schriftelijk verslag over het afgeloópen iaar van
den toestand der buurt, eveneens een Íinancíeelverslag.

Deze ,verslagen worden in 't archíef bijgeleg.í en
bewaard.

Het Reglement wordt voorpelezen en is alsdar voor
wijzi{in$ vatbaar, hetwelk zoo noodig door 2/3 der
stemmen wordt beslíst.

Art. 15. r

Die zonder wettige reden op voormelde vergade-
ring níet verschijnt, moet f 1.00 boete betalen.-Ver-
tegenwoordigers voor het hoofd van het gezin, díe de
vergadering kunnen bijwonen_ moeten 18 jaar oad zljn

In gevallen, waarin dit Reglement riiet voorziêt,
nemen de gecommitteerden een beslissíng.

Aldus beslot_en _en vastge-steld op een verSadering
- te Haule, d,en 26 Januari 7973.

Íl ;0.I- DEGECOMMITTEERDEN,

/,


