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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 13 OCTOBER 1884

SMILDE.
Schouw over de Wegen en Voetpaden.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 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 1884.
De onderhoudplichtigen worden derhalve dringend aangemaand om de bestaande gebreken, ten
spoedigsten te herstellen, terwijl zij worden verwittigd dat bij deze Schouw meer dan vroeger zal
worden gelet op den staat der Voetpaden.
Daarvoor gelden de volgende voorschriften:
De Voetpaden behooren te worden overdekt met goed zwaar rood zand; terwijl zij, op de plaatsen
waar zij te laag zijn, aan de slootzijde, met stapelzonden moeten worden opgezet en verder
opgehoogd.
De vóór de huizen aanwezige stoepen, die boven het Voetpad uitsteken, moeten worden
weggenomen of verlaagd en met het Voetpad gelijk gemaakt.
Boomwortels, die de passage over de Voetpaden kunnen belemmeren, moeten worden weggenomen,
terwijl de boomen en heggen die lang de Voetpaden staan en hinderlijk zijn, behoorlijk moeten
worden opgesnoeid.
Bij niet opvolging van het vorenstaande zal bekeuring streng worden toegepast.
Smilde, 10 Okt. 1884.
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde, 10 Oct. Naar men verneemt heeft de heer W. van Veen zijne benoeming tot lid van het
bestuur van het waterschap de Molenwijk aangenomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 14 OCTOBER 1884

Smilde, 13 Oct. Met genoegen vernemen we, dat de jaarwedde van den brievenbesteller W. Braam
met f 25 is verhoogd en dus op f 400 is gebracht. Moge ook voor de andere bestellers lotsverbetering
zich niet lang meer laten wachten.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 12 Oct. Hedenmorgen werd onze onlangs beroepen predikant, ds. J.
Nierstrasz, in zijn dienstwerk bevestigd door ds. K.W. Vethake, pred. te Arnhem, die eene rede hield
naar aanleiding van Epheze 4:11 en 12. Des middags hield ds. J. Nierstrasz zijne intreerede. Spreker
had tot tekst gekozen 2 Cor. 5:18-21. Beide plechtigheden, vooral die des middags, werden door
eene groote schare bijgewoond.
Hoogersmilde, 12 Oct. De gemeenteraad te Kampen heeft in zijne vergadering van gister tot
onderwijzer aan de school bij de Goot benoemd J. Ulehake van Hoogersmilde.
WATERSCHAP
“de Molenwijk”.
VERGADERING van Stembevoegde Ingelanden van bovengenoemd Waterschap op Vrijdag den
24sten October a.s., des morgens ten 11 uren, ten huize van J.H. WIND.
Punt van behandeling:
Voorstel om het Bestuur te machtigen tot het aangaan van eene geldleening, groot f 1000, tegen 4½
% rente, aflossing 1885, ten einde volgens goedgekeurde begrooting, dienst 1884, de geheele schuld
van het opgeheven Veenschap de Molenwijk en Aanhoorigheden af te doen.
Smilde 13 Oct. 1884.
De voorzitter,
M.A. HOOGERBRUGGE.

