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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 NOVEMBER  1872 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 20 Nov. Tegenwoordig de heeren Hoogerbrugge, Drenthe, van Veen, Wind, Wessemius, 

Joffers, Servatius en de voorzitter. 

Ingekomen zijn de volgende stukken: 

a. Rapport der schoolcommissie, aangaande het adres der hulponderwijzers tot verhooging van 

tractement. - Wordt overeenkomstig dat rapport met algemeene stemmen besloten afwijzend op het 

adres te beschikken. 

b. Adres van J. Woltman, verzoekende eenige bezoldiging als gemeente-omroeper. - Na eenige 

discussien wordt het voorstel van burg. en weth., om afwijzend op het adres te beschikken, met 5 

tegen 8 stemmen (die van de heeren Hoogerbrugge, Wind en Joffers) aangenomen. 

c. Adres van de vier hoofdonderwijzers, verzoekende verhooging van tractement en wijziging van de 

vergoeding voor het houden van de avondschool. - Na eene zeer geanimeerde gedachtenwisseling 

tusschen den voorzitter en den heer Hoogerbrugge wordt het voorstel van burg. en wet., om 

afwijzend op het adres te beschikken, met algemeene stemmen, op die van den heer Hoogerbrugge 

na, aangenomen. 

Het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag wordt, na eenige toelichtingen, met algemeene 

stemmen vastgesteld. 

In behandeling komt de begrooting van het burgerlijk armbestuur over 1873. 

De heer Hoogerbrugge stelt voor, de begrooting, eer zij in behandeling wordt genomen, 8 dagen 

voor de leden van den raad ter visie te leggen, waartoe met algemeene stemmen, op die van den 

voorzitter na, die zich buiten de stemming houdt, besloten wordt. 

Daar er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering. 

Op Maandag 9 December 1872, des avonds te 6 uur, ten huize van den Logementhouder WIND, te de 

VEENHOOP te Smilde, 

Inzate 
VAN DE NAVOLGENDE 

vaste Goederen, 

allen gelegen onder Smilde. 

1
e
. Voor den Heer C.R. DE JONGE: 

VAN EEN 

Huis, 

met 2 Voorkamers en ruimen Winkel, met Tuin, waarin 40 Vruchtboomen, naast de School te 

Bovensmilde; een HUIS daarnevens, kamp GROENLAND aan den straatweg en dito gelegen 

BOUWLAND bij de Kerk. 

2
e
. EENE 

Behuizinge of Kamers, 

 met TUIN, nabij de Meestersbrug, afkomstig van wijlen de Wed. EGBERT HOEKMAN te Smilde. 

3
e
. Voor de Erven en Weduwe W.G. DE VRIES: 

Een Huis en Schuur, 

met bijgelegen GROND, groot 10 ares, 59 centiares, zeer gunstig gelegen te Smilde, tegenover de 

Wittedijk, thans bewoond door en in gebruik bij de Weduwe DE VRIES voornoemd. 

4
e
. Voor M.J. BLOEMENDAAL: 

Eene Behuizinge, 

staande aan de Leembrug te Smilde, met den daarbij behoorende GROND, groot te zamen 10 aren, 

30 centiaren. 

5
e
. Voor de Erven HOSTEIJN en K. DE VROOME: 

EENIGE 

Veen- en Dalgronden, 

met BEHUIZINGE, gelegen in het 4
de

 Blok, groot omstreeks 9 hectaren; alsmede HUIS, TUIN en 

LAND van deze laatste, staande en gelegen aan den straatwegzijde der Vaart. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

 

 


