blad 1884m2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 OCTOBER 1884

Uitbesteding,
op Zaterdag 4 October a.s., des voormiddags ten 11 uren, ten huize van J.H. WIND te Smilde, van
de reparatieën
aan het Draaivonder over de Molenwijk bij de Suermondswijk.
Bestek ligt ter inzage bij den Gemeente-Architect.
Smilde, 30 Sept. 1884.
Namens het Bestuur van het Waterschap de Molenwijk:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
C.A. VERHOEVEN, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 3 OCTOBER 1884

Smilde, 2 Oct. De vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap “De Zeven
Blokken” was druk bezocht en er heerschte een geest van eensgezindheid, zoodat met algemeene
(120) stemmen het aftredende bestuurslid, de heer M.A. Hoogerbrugge, werd herkozen, welke na
afloop der stemming ter vergadering kwam. Deze vond echter geen vrijmoedigheid zijne benoeming
dadelijk te aanvaarden, maar wenschte van de dagen van beraad, bij het reglement toegestaan,
gebruik te maken.
Vervolgens werden met algemeene stemmen de navolgende besluiten genomen: 1. de
hoofdwaterleiding langs de veertig roeden voor rekening van de lage gronden van elk blok te laten
opschoonen; 2. aan het bestuur op te dragen: de reparatiën van de bruggen voor rekening van
onderhoudplichtigen te doen bewerkstelligen, zonder eerst een bevelschrift te laten beteekenen: 3. in
overleg met onderhoudplichtigen en belanghebbenden de Grietmansbrug, die over de hoofdvaart
ligt, te herstellen.
Voor de reparatiën van de Grietmansbrug, die over den mond van de Grietmanswijk ligt, waren 4
inschrijvingsbiljetten ingekomen, doch is het werk niet gegund, aangezien de laagste inschrijving
boven de raming was.
SMILDE.
Op Dinsdag 7 October 1884,
des morgens te 10 uur, ten huize van HIELKE J ANSSENS te Hijkersmilde, publieke verkoop van:
1 Enterpaard,
een nieuwmelkte Vaars en 5 Pinken,
ten verzoeke van JAN JANSSENS te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 6 OCTOBER 1884

Protestantenbond.
Afdeeling SMILDE.
OPENLIJK VERGADERING op Donderdag 9 October, des avonds ten 7 ure, in de NIEUWE VEENHOOP.
Spreker: de Heer Ds. KOCH te Marssum.
entrée voor niet-Leden à f 0.10.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 7 OCTOBER 1884

Smilde, 4 Oct. Heden werd eene algemeene vergadering gehouden van stemgerechtigde ingelanden in
het waterschap “Molenwijk” alhier. De opkomst liet veel te wenschen over. Tot lid van het bestuur
werd met 35 van de 50 uitgebrachte stemmen herkozen de heer W. van Veen. Het punt, op het
convocatie-billet aangegeven, nl. het aanschaffen van een nieuw stoomgemaal daar het thans
bestaande alle eigenschappen bezit om brandstoffen te verslinden en den reparateur werk te
verschaffen, doch tot het opmalen van water niet in staan schijnt, werd op voorstel des voorzitters,
wegens het gering aantal aanwezige stemgerechtigden, verdaagd. De voorzitter waarschuwde ten
slotte tegen te groot vertrouwen in het bestuur - hieraan schreef hij althans de flauwe opkomst van
heden toe-, daar dit noodwendig ten gevolge had, dat samensprekingen tusschen ingelanden en
bestuur werden gemist, die om het doel, namelijk vooruitgang, te bereiken, onmisbaar waren.

