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-vervolg van blad 1888u1 

De heer J.W. de Vries dringt er mede bij den heer Pot op aan, dat deze van zijn besluit terugkomt. 

De heer Pot blijft bij zijn besluit volharden. 

Het voorstel van den heer Homan Kijmmell, in omvraag gebracht, wordt met 8 tegen 2 stemmen 

aangenomen (tegen: de heer Pot en de voorzitter). 

De heer Pot verlaat de vergadering. 

De voorzitter schorst de openbare zitting, ten einde de reclames in een vergadering met gesloten 

deuren te behandelen. 

Na 1½ uur heropent de voorzitter de openbare zitting en vraagt of een der leden nog iets in het 

midden heeft te brengen. 

Daar niemand het woord vraagt, sluit de voorzitter de vergadering. 

SCHOUW. 

Waterschap de Molenwijk. 

Het BESTUUR van het Waterschap de Molenwijk brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de 

SCHOUW over de Wegen en Voetpaden zal plaats hebben tusschen den 20sten en 31sten October a.s. 

Smilde, 9 October 1888.      Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

SCHOUW. 

Waterschap de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van het Waterschap de Zeven Blokken geeft aan belanghebbenden kennis, dat de 

SCHOUW over de Wegen en Voetpaden zal plaats hebben tusschen den 20sten en 31sten October a.s. 

Smilde, 9 October 1888.      Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 
SMILDE. 

Schouw over de Wegen en voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de 

SCHOUW over de aan hun toezicht onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste 

week van de maand October 1888. 

Smilde, 5 Oct. 1888.     De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 OCTOBER 1888 
 

Aanbesteding 

van de levering van TURF 

voor de openbare Scholen in de gemeente Smilde, op Maandag den 15den October 1888, des 

voormiddags ten 10 uur. 

Inlichtingen zijn ter Gemeente-Secretarie te bekomen, alwaar de monsters en biljetten moeten worden 

ingediend op den dag der aanbesteding uiterlijk des morgens ten 9 uur. 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

WATERSCHAP 

“DE MOLENWIJK”. 

Het BESTUUR van het Waterschap “de Molenwijk”  geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 

15den Oct. a.s., gedurende 8 dagen, ten huize van den Secretaris ter inzage ligt: 

1. het Kohier over den Turf en de Kohieren van Draaivonders en Bruggen, dienst 1888; 

2. ligt van af den 20sten Oct. a.s., gedurende 30 dagen, ten huize van G. KUIPER te Hooghalen en van 

den Secretaris ter inzage; de aanvullings-legger van Waterschapswerken. 

Smilde, 10 Oct. 188.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 


