
blad 1881s2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 16 DECEMBER 1881 
 

-vervolg van blad 1881s1 

4. Op voorstel van burg. en weth. wordt besloten, om: aan den Staat der Nederlanden kosteloos af te 

staan een gedeelte groot 0.02.95 hectaren van het kadastraal perceel sectie K, no. 1146, tot 

onteigening aangewezen bij Kon. besluit van 27 October 1880 no. 23 en op grond der wet van 1 

Augustus 1880 (Staatsblad no. 125). De redenen, die tot dezen kosteloozen afstand aanleiding geven, 

zijn deze: de Staat heeft voor dezen grond, benoodigd voor de verbreeding en verdieping van de 

Norgervaart, eene schadeloosstelling van f 35 aangeboden. Vóór dat echter tot de overdragt kan 

worden overgegaan, is de goedkeuring van Ged. Staten noodig en deze kunnen geene beslissing 

nemen, dan nadat het stuk grond door drie deskundigen, door de Regtbank te benoemen en door de 

gemeente te beloonen, is geschat. Naar het oordeel van de dag. bestuur, en de Raad deelde in dit 

gevoelen, is kostelooze afstand in het finantiëel belang der gemeente, omdat anders de kosten van 

taxatie boven de aangeboden schadeloosstelling zouden zijn. 

5. Op voorstel des voorzitters wordt zonder stemming vastgesteld de volgorde, waarnaar de raadsleden 

zitting zullen nemen in de bureaux van stemopneming, gedurende het jaar 1882. 

6. Overeenkomstig zijn verzoek wordt aan den hoofdonderwijzer J.M. ten Hoor, te Hijkersmilde, met 

ingang van 1 Januarij 1882, eervol ontslag verleend, wegens benoeming te Marum. 

7. De voorzitter deelt mede, dat door den districts-schoolopziener te Assen is ingezonden de voordragt 

ter vervulling der betrekking van hoofd der 5de openbare lagere school alhier, opgemaakt volgens de 

uitkomsten van het vergelijkend examen, gehouden op Woensdag 30 Nov. j.l. 

Deze voordragt bestaat uit de heeren: A. Borggreve te Groningen; W. Kloeke te Vreeswijk; J. v. Dijk te 

Leeuwarden; G. Boele Wieling te Gorredijk. Uit dit viertal wordt met algemeene stemmen benoemd 

de heer A. Borggreve, met bepaling om den tijd van in dienst treding over te laten aan het dag. bestuur. 

De vergadering wordt gesloten. 

 

Verkoop – Smilde. 

Op Vrijdag 23 December 1881, 

des avond te 6 uur, zullen, in het Logement van Mej. de Wed. HOMAN te Smilde, publiek bij inzate 

worden geveild: 

Eene Behuizing 

met Tuin, Bouw- en Weiland, staande en gelegen aan de straatwegzijde te Hoogersmilde, groot te 

zamen 1 hectare, 84 aren. 

Toebehoorende aan de Wed. D. HUIZING en Kinderen aldaar. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 
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Het BESTUUR van het Veenschap “de Zeven Blokken” te Smilde, brengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat de voorloopig vastgestelde 

Legger der Wijken 

opnieuw ter inzage zal liggen in de NIEUWE VEENHOOP, van af 18 December, tot en met 3 Januarij a.s. 

H.P. SICKENS, voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 

Smilde. 

Op Dingsdag 27 Dec. 1881, 

des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van 

JAN SIKKENS KRAMER ANDRIESZOON en Kinderen, publiek bij inzate worden geveild: 

1. EENE 

Behuizinge en Bakkerij 

en HUISPLAATS met TUIN, staande aan den straatweg te Smilde, in de kom der gemeente, benevens 

een kamp LAND aan de Molenwijk aldaar. 

2. Een kamp LAND achter DRENTHEN en een  kamp LAND achter TEN WOLDE, beiden in het 2de blok, 

N.-W. der Hoofdvaart te Smilde. 

3. Vier kampen LAND op de 2de dwarsplaats aan de Jonkerswijk in het 2de blok, N.-W. der Hoofdvaart 

te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


