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SMILDE. 

Bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen 

en van vrouwen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde vestigen de aandacht van belanghebbenden op 

artikel 10 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad no. 48), welk artikel voorschrijft dat het  hoofd of de 

bestuurder van een binnen de gemeente uitgeoefend wordend bedrijf of van eene aldaar gevestigde 

onderneming, indien daarin of daarvoor op of nà 1 Januari 1890 arbeid wordt verricht in eene 

fabriek of eene werkplaats door een persoon beneden zestien jaren, verplicht is vooraf voor elken 

zoodanigen persoon eene kaart aan te vragen bij den Burgemeester, onder opgave van den 

naam, de voornamen, den dag en de plaats van geboorte van dien jeugdigen arbeider en van de 

naam en de woonplaats van het hoofd des gezins waarbij of van het gesticht waarin deze woont. 

Voorts wordt herinnerd, dat, volgens artikel 1 van genoemde wet, onder arbeid wordt verstaan alle 

werkzaamheden in of voor eenig bedrijf, behalve: 

1. werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, boschbouw, veehouderij of 

veenderij; 

2. werkzaamheden buiten fabrieken of werkplaatsen in of voor het bedrijf van hem, bij wien degene 

zie ze verricht inwoont, voor zoover die werkzaamheden ook buiten eenig bedrijf in eene 

huishouding of stalling plegen voor te komen. 

Smilde, 12 December 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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Houtverkooping te Smilde. 

Op Zaterdagavond 21 Dec. 1889, 

te 6 uur, zullen in het logement “de Oude Veenhoop” te Smilde publiek worden verkocht: 

op stam staande te Smilde, ten verzoeke van: 

1. Den Heer H.P. SICKENS te Smilde: een perceel Eiken Schilhout, op plaats 30 i/h vierde blok 1ste kamp a/d 

Grietmanswijk, groot p. m. 2/3 hectare. 

2. Den Heer Mr. N.E. SERVATIUS te Assen: a. ruim ¾ hectare Schilhout te Hoogersmilde, o/d Schoolkiele, 

achter H. BOER, en b. ruim ¾ hectare Schilhout aldaar. 

3. Den Heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde: a. een kamp Berk, op plaats 36 i/h derde blok, a/d Jonkerswijk, 

groot p. m. 1 1/6 hectare; b. een kamp Schilhout aldaar, naast de gekapte Eikenbosch, groot p. m. 2/3 hectare. 

4. De Erven C.W.E. KIJMMELL: a. al het Weekhout o/d plaats achter H. OLDENKAMP te Smilde a/d  Scheid; 

b. 3 zware Populieren en een Elzenboom aldaar; c. 30 zware Dennen, geschikt voor Balken en Stijlen, i/h 

bosch achter de woning van Mr. L. KIJMMELL te Smilde. 

De Dennen worden des middags om 2 uur op het terrein ingezet, en zijn genummerd. 

5. Den Heer H. EDEMA te Leens: a. een perceel Berk op plaats 35, tusschen Jonkers- en Grietmanswijk; b. 

twee wallen Berk om de Eikenkampen op plaats 35. 

Aanwijs doet G. SNIPPE. 

6. Den Heer H. S. GRATAMA te Assen: a. een perceel Schilhout op Paeslo, van af de Dikkewijk, groot p. m. 1 

hectare; b. een perceel Schilhout, volgende op het vorige perceel, groot p.m. 2/3 hectare; d. de Wallenhout, 

rondom de 7 hectares, aldaar, samen p. m. ½ hectare groot. 

Aanwijs geeft J. MIDDEL a/d Dikkewijk en O. BLOMSMA op Paeslo. 

7. Den Heer MARTINUS HOFMAN te Hoogersmilde; 3 perceelen Schil- en Weekhout o/d/ plaats van den 

eigenaar, die aanwijs doet. 

8. Den Heer J. SMIT te Smilde: een perceel Schilhout, groot ruim ½ hectare, en een wal Schilhout daarnaast, 

a/d Witterweg, - achter R. SNIPPE. 

9. De Heeren A.A. LAND en D. FONTEIN te Franeker: a. 3 perceelen Schilhout op Nieuw-Salvert; b. 3 

perceelen Els op Rodenburg; c. 3 perceelen Berk en Els op Puttenland. 

Aanwijs geeft L.K. DE VRIES op Salvert. 

10. Den Heer Mr. M.O. GRATAMA te Assen: Een perceel Schilhout i/h 6e blok, groot pl.m. ½ hectare. 

Aanwijs geeft A. JOFFERS te Smilde. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 

 


