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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 29 OCTOBER 1887 
 

Smilde. 

Op Donderdag 10 Nov. e.k., 

des avonds te 5 uur te beginnen, zullen te Smilde, ten huize van den Logementhouder A. SOL, 

publiek worden geveild: 

1. Eene ruime 

Boerenbehuizinge en Schuur 

en uitmuntende plaats Land te Smilde, N.W. der Hoofdvaart zijnde plaats 3 van het 5de Blok, 

benevens goed ingerichte Burgerbehuizinge, en Kamer aldaar, te zamen groot 9  hectare, 61 are, 10 

centiaren. 

2. Een uitmuntende plaats Land met daarop staande Behuizinge, zijnde plaats 12 in het 5de Blok, 

N.W. der Hoofdvaart te Smilde, groot 6 hectaren, 59 aren, 50 centiaren. 

3. Eene Behuizinge en twee kampen Land in het 5e Blok aldaar, groot 1 hectare, 23 aren, 30 

centiaren, in gebruik bij J. BLOEMSMA. 

4. Twee kampen Land en een plaats Ondergrond in den Frieschen polder te Smilde, groot 10 

hectaren, 85 aren, 10 centiaren. 

5. Eene Dwarsplaats op de van Lierswijk te Smilde, zijnde plaats 14 in het zesde Blok, N.W. der 

Hoofdvaart, groot zes hectaren, drie en zeventig aren en vijftig centiaren. 

6. Een kamp Land op plaats 15 in het zesde Blok, naast de vorige plaats, groot 72 aren, 10 centiaren. 

7. Een kamp Land op plaats elf in het 4de Blok, N.W. der Hoofdvaart te Smilde, groot 64 aren, 30 

centiaren. 

8. Een kamp Land op plaats 17 in hetzelfde Blok, groot, 53 aren, 30 centiaren. 

9. Een kamp Land op plaats zeven in hetzelfde Blok, groot 65 aren, 50 centiaren. 

10. Twee hectaren Dalgrond in het zesde Blok op plaats 5 N.W. der Hoofdvaart te Smilde. 

11. Een kamp Land op de Molenwijk te Smilde, achter A. SOL, groot 51 aren, 70 centiaren. 

12. Eene ruime Behuizinge, goed ter nering staande, waarin Winkel-Affaire wordt uitgeoefend, 

staande aan den straatweg, Z.O. der Hoofdvaart te Smilde, in gebruik bij den Heer RUURT 

BLOMSMA, met bijgelegen Tuin, groot in het geheel 73 aren, 80 centiaren. 

13. Twee kampen Land op de Molenwijk te Smilde, groot te zamen 2 hectaren, 10 aren, 60 

centiaren. 

14. Een kamp Land op de Molenwijk te Smilde, afkomstig van den Heer VAN DER VEEN, groot 84 

aren, 60 centiaren. 

Alles ten verzoeke van den Heer HARM DRENTHEN en Kinderen te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

-vervolg van blad 1887p2 

Na eenige discussie, waaraan de hh. de Vries en Hoogerbrugge deel nemen, wordt het voorstel der 

commissie met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Bij hoofdstuk 4, art. 15, subsidie uit de kas ad pios usus, zegt de heer Hoogerbrugge in plaats van een 

lager een hooger cijfer te hebben verwacht, aangezien hij meende dat de gelden, den predikanten als 

toelagen uit de kas toegezegd, bij vacatures ten bate der burgerlijk gemeente kwamen. 

De heer Sickens zegt, dat de gelden aan de ringpredikanten worden uitbetaald. 

De heer Hoogerbrugge wenscht er geen voorstel van te maken, doch blijft bij zijn gevoelen. 

Hoofdstuk 5, § 2, art. 2, geldleening, wordt naar aanleiding van het besluit op hoofdstuk 10, § 2, art. 

3, met algemeene stemmen met f 700 verhoogd. 

Daarna wordt de post hoofdstuk 3, § 2, art. 1, groot f 8000, door de verschillende wijzigingen met 

p.m. f 1000 verlaagd. 

De begrooting dienst 1888 wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen. 

Het tweede punt der agenda, machtiging tot tijdelijke belegging van gelden, komt thans aan de orde. 

Na eenige inlichtingen door den voorzitter worden burg. en weth. met algemeene stemmen 

gemachtigd die gelden tijdelijk bij een kassier te beleggen. 

Daar niemand meer iets in het midden heeft te brengen, sluit de voorzitter de vergadering. 
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