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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 16 NOV. 1877

Smilde, 14 Nov. De nieuwe brug over de Grietmanswijk is afgewerkt. Naar men ons mededeelt
hebben de aannemers, de timmerlieden J. Kuiper en J. Loman, zich flink van hunne taak gekweten
en onderscheidt zich de nieuwe brug ook daarin hoogst gunstig van de oude, dat de doorvaartswijdte
aanmerkelijk is vergroot. Van harte hopen we, dat na een niet te lang tijdsverloop hetzelfde kan
worden gemeld van de over de hoofdvaart liggende Grietmansbrug, die nog eene alles behalve
grootsche vertooning maakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 20 NOV. 1877

Veenschap:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
Het BESTUUR brengt ter kennis van Ingelanden en Verveeners, dat het van alle daarin gebragte
wijzigingen voorziene VEENSCHAPSREGLEMENT op franco aanvrage gratis te verkrijgen is bij den
Veenschaps-Secretaris.
Het Bestuur van het Veenschap vnd.:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
De VOORZITTER van het Bestuur van ’t Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde
maakt bekend, dat op Zaturdag den achtsten December 1877, des voormiddags om 12 uur, ten huize
van J.K. HOMAN te Smilde, zal worden overgegaan tot de publieke
aanbesteding,
voor rekening van hen die met den aanleg nalatig zijn gebleven, van:
1e. de wegen in het Halermandeveen voor zoover nog niet daargesteld.
2e. den weg bijlangs den Zuid-Westzijde der Suermondswijk van af de Molenwijksweg tot aan
den grens der gemeente Beilen.
Conditiën liggen 8 dagen te voren ter inzage ten huize van aanbesteding.
Zij die Wegen, ten hunnen laste, nog voor dien datum zelf hebben daargesteld, gelieven daarvan
berigt in te zenden aan den Voorzitter, opdat die nog voor dien tijd kunnen worden opgenomen.
Smilde, 19 November 1877.
De Voorzitter van het Bestuur van het
Veenschap voornoemd:
H.S. GRATAMA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 NOV. 1877

Smilde, 20 Nov. Tot gemeente-vroedvrouw is gister door het burgerlijk armbestuur alhier benoemd
vrouw Oosterhout, geboren Kamminga, thans in diezelfde betrekking te Peize.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 22 NOV. 1877

Smilde, 21 Nov. Gisteravond hield ons “Pl. Nut” eene gewone vergadering. Als nieuwe leden
werden met algemeene stemmen aangenomen de heeren: A.W. Linssen, C.H. de Jonge en H. van
Dam; terwijl van buitengewoon lid gewoon lid werd de heer H. Fledderus. Volgens den rooster
moesten als bestuursleden aftreden de heeren mr. S. Hellinga Tonckens en G.G. Meijeringh. Beide
heeren werden herkozen. De heer Tonckens meende te moeten bedanken en in diens plaats is toen
verkozen de heer H.C. Prins, die zich, evenals de heer Meijeringh, de benoeming liet welgevallen.
De oprichting van een ziekenfonds, algemeen verslag van den secretaris en de rekening en
verantwoording van den penningmeester werden tot eene volgende vergadering verdaagd en deze
door den voorzitter gesloten.

