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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 27 JULI 1886 
 

Veldvruchten en Boomen. 

Smilde. 

Op Zaterdag 31 Juli 1886, 

des avonds precies te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van: 

1. Ten verzoeke van den Heer J. HOMAN KIJMMELL te Smilde: 

Drie perceelen op stam staande 

HAVER 

en zes perceelen op stam staande ROGGE op de plaats bij de Kijmmellswijk te Smilde; drie 

perceelen op stam staande HAVER, gelegen noordzijde tegenover de behuizing van J.O. SMIT te 

Smilde. Voorts zal waarschijnlijk nog worden gepresenteerd een gedeelte ROGGE, in hokken 

staande. 

2. Ten verzoeke van den Heer W.J. BOELKEN te Smilde: 

EEN KAMP 

op stam staande Rogge, 

gelegen achter het huis van den verkooper. 

3. Ten verzoeke van den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde: 

Een kamp beste 

op stam staan Rogge, 

op de Evert-Hendrikswijk te Smilde, 

drie kampen beste op stam staande ROGGE op de derde dwarswijk op de Jonkerswijk te Smilde; 

vier kampen beste op stam staande ROGGE op de Molenwijk, achter den Heer BOLMAN, te Smilde, 

en 

een kamp beste op stam staande Haver, mede aldaar gelegen. 

De perceelen van den Heer HOOGERBRUGGE worden ingezet op het land. Samenkomst bij de kamp 

op de Evert-Hendrikswijk, ’s namiddags 4 uur precies. 

4. Ten verzoek van den Heer C.H. DE JONGE te Smilde: 

Pl. m. 50 gekapte 

EIKENBOOMEN, 

zeer geschikt voor Scheepsbouwmeesters en Timmerlieden, liggende gedeeltelijk bij het Logement 

‘de Oude Veenhoop” en gedeeltelijk op het Noorden te Smilde. 

De verkooping van de Boomen zal plaats hebben te half zes precies. Samenkomst daarvoor bij J.H. 

WIND te Smilde. 

Gadingmakenden worden beleefd verzocht telkens tijdig aanwezig te zijn. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 JULI 1886 
 BEKENDMAKING. 

Aanvullingslegger van Waterleidingen 

in de gemeente Smilde. 

GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Drenthe maken bekend, dat door R. BLOMSMA te Smilde bij 

hen een bezwaarschrift is ingediend tegen den aanvullingslegger van Waterleidingen in de gemeente 

Smilde, door den Raad dier gemeente voorloopig vastgesteld den 15den Januari 1886, waarop de 

sloot, bijlangs de noordoostzijde van den Witterweg, staat, en dat ingevolge art. 9 hunner instructie, 

goedgekeurd  bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1883 no. 20 en opgenomen in Provinciaal blad 

no. 66 van dat jaar, bedoeld bezwaarschrift in eener nader te bepalen openbare vergadering van hun 

College zal worden behandeld, nadat vooraf een voorbereidend onderzoek der zaak heeft plaats 

gehad. 

Onbekend belanghebbenden worden uitgenoodigd om, zoo zij dit noodig achten, hunne memorien en 

bewijsstukken, door of namens hen onderteekend, vóór 15 Augustus e.k. aan Gedeputeerde Staten in 

te dienen. 

Bedoeld bezwaarschrift en de aanvullingslegger liggen te inzage op de Provinciale Griffie, waar 

afschriften daarvan, tegen betaling der kosten, kunnen bekomen worden. 

Assen, 23 Juli 1886.      Gedeputeerde Staten voornoemd, 

C. PIJNACKER HORDIJK, voorzitter. 

G.W. VAN DER FELTZ, Griffier. 


