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DONDERDAG 28 JUNI 1888 
 

 
Topgrasverkooping te Smilde. 

Op Zaterdag 30 Juni 1888, 

des avonds te 6 uur, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, zullen publiek worden 

verkocht: 

de navolgende perceelen 

TOPGRAS, 

gelegen te Smilde: 

Ten verzoeke van den Heer JOHS. HOMAN KIJMMELL te Smilde: 

a. Een perceel o/d. plaats gelegen aan de Kijmmellswijk, tegenover den Molen. 

b. Een perceel op het Noorden bij de bat. 

c. Een perceel op het Noorden, tegenover de behuizing van JAN SMIT. 

Ten verzoeke van den Heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde: 

Zeven perceelen, ieder groot p.m. een hectare, op het Koeland vóór de Dwarswijk. 

Ten verzoeke van Mevrouw de Wed. OOSTINGH-STHEEMAN te Assen: 

Een perceel, groot p.m. een hectare, in het 3e blok, plaats 32, gelegen voor de behuizing van G. 

SNIPPE. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 JULI 1888 
 
Smilde, 3 Juli. Gister had ten huize van de wed. Homan alhier eene algemeene vergadering plaats 

van ingelanden in het waterschap “De Zeven Blokken”, die zeer druk bezocht was. 

Het bestuur bracht twee punten ter behandeling ter tafel: 

1e. Vaststelling van het kohier der sedert 1884 gevallen kosten voor de verbetering en het onderhoud 

der waterleidingen, zooals dat kohier door eene commissie uit ingelanden was ontworpen; 

2e. een voorstel van het bestuur, om hetzelve te machtigen de stuwen en waterkeeringen met het uit 

de Hoofdvaart komende baggerzand in een schouwbaren toestand te brengen. 

Nadat de voorzitter het eerste punt breedvoerig had toegelicht, werd door den heer Sickens te kennen 

gegeven, dat hij de laatste vergadering dier commissie door ambtsbezigheden niet had kunnen 

bijwonen, waarom hij verzocht niet als lid der commissie te worden aangemerkt. 

Nadat door den voorzitter nog eenige toelichtingen waren verstrekt, werd het kohier bij acclamatie 

goedgekeurd en besloten de gevallen kosten in drie jaarlijksche termijnen af te lossen. 

Bij de behandeling van het tweede punt zegt de voorzitter, dat de leden van het bestuur voor eigen 

rekening en risico met den aannemer, den heer Visser, een accoord hebben getroffen omtrent de 

levering van 50.000 kub. meter baggerzand uit de Hoofdvaart ten behoeve van de stuwen der wijken 

en de waterkeeringen, van de Grietmanswijk, de Sickenswijk en de van Lierswijk. Het bestuur had 

deze nooit weer voorkomende gelegenheid zich ten nutte gemaakt, om zonder eenige geldelijke 

verdienste de ingelanden in de gelegenheid te stellen op zeer billijke voorwaarden hunne stuwen in 

orde te brengen, welke reeds zoo vele klachten en ellende hadden veroorzaakt. 

Nadat de voorzitter de voorwaarden had medegedeeld, gaven alle aanwezige ingelanden hunne 

goedkeuring te kennen en werden verschillende machtigingen verleend en bestellingen gedaan. 

Het bestuur verklaarde zich bereid, om reden dat niet alle belanghebbenden aanwezig waren, acht 

dagen de gelegenheid open te stellen, om door opgave bij den secretaris van het waterschap of bij 

een der leden van het bestuur alsnog van het aanbod gebruik te maken. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JULI 1888 
 
Voor de talrijke blijken van belangstelling en deelneming, ondervonden gedurende de ziekte, het 

overlijden en de begrafenis van mijn innig geliefde echtgenoote en van mijn jongste dochtertje, betuig 

ik langs dezen weg hartelijken DANK. 

Smilde, 3 Juli 1888.         G.W. A. PREUSTING. 


