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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 JANUARI 1887

Smilde, 5 Jan. Te Bovensmilde is als onderwijzer benoemd de heer H. van der Laan; te
Hoogersmilde de heer A.J. Mulder, beiden van Smilde.
Jonkersbrug – Smilde.
Tot het nemen van een definitief besluit worden alle onderhoudplichtigen, belanghebbenden en
belangstellenden uitgenoodigd Zaterdag 8 Januari, des avonds 6 uur, bij de Wed. HOMAN eene
vergadering bij te wonen.
Smilde, 5 Januari 1887.
Namens het Bestuur van het Waterschap de zeven Blokken,
M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 8 JANUARI 1887

Smilde, 6 Jan. Naar wij vernemen zal nog in den loop dezer of der volgende maand door de
Rederijkerskamer “Nut en Vermaak” alhier eene tooneelvoorstelling worden gegeven. De goede
reputatie, die de dillettanten zich in vorige jaren hebben verworven door de keuze van amusante en
leerzame stukken, gepaard aan juiste en duidelijke voordracht, doen eene goede opkomst verwachten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 10 JANUARI 1887

Ingezonden stuk.
Smilde, 8 Januari 1887.
De milde gever, die jaarlijks den nood der armen eenigszins lenigt, heeft thans weer een begin
gemaakt om de behoeftigen van eenige nooddruft te voorzien.
Mogen de met aardsche goederen gezegenden alhier zijn edel voorbeeld volgen!
X.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 11 JANUARI 1887

Smilde, 9 Jan. Gisteravond had hier ten huize van de wed. Homan eene vergadering plaats van
onderhoudplichtigen en belanghebbenden in het behoud van de Jonkersbrug over de hoofdvaart alhier.
De commissie bracht bij monde van den heer H. ten Oever rapport uit omtrent den financiëelen
toestand van het fonds, benoodigd voor verandering en afkoop van genoemde brug, waaruit bleek, dat
er nog pl. m. f 250 te kort was.
De heer M.A. Hoogerbrugge dankte de heeren ten Oever en M. Jansens voor den ijver en volharding
in dezen betoond, en hoewel het tekort betrekkelijk gering was, durfde hij nogthans niet adviseeren
om heden een definitief besluit te nemen tot het in orde brengen der brug en daar de termijn, die de
Rijks Waterstaat stelde, dat de brug gereed moest zijn, spoedig verstreken is, gaf hij in overweging,
dat het bestuur van het waterschap in kennis werd gesteld, dat de commissie er van afzag om de brug
te herstellen en dat het bestuur tot opruiming der brug konde overgaan, aangezien dat
hoogstwaarschijnlijk minder kostbaar was dan dat zulks door den Waterstaat geschiedde.
De hh. J.W. de Vries en M. Jansens gaven in overweging om eerst nog eens bij de ingelanden en
belanghebbenden te beproeven het tekort te krijgen. Als bv. elke hectare een gulden meer betaalde dan
was men bijna gered.
De heer Hoogerbrugge liet het aan de commissie over welken weg zij insloeg, om het tekort gedekt te
krijgen en was voor zich bereid een gulden per hectare verhooging toe te staan, doch eene beslissing
omtrent de brug gedoogde geen lang uitstel en hij stelde dus voor, dat, indien voor den 20sten Jan. a.s.
bij het bestuur van het waterschap geen bericht van de commissie was ingekomen, dat het tekort
gedekt was, dat dan het bestuur onmiddellijk de aanbesteding zal uitschrijven tot opruiming van de
brug.
Conform wordt met algemeene stemmen besloten.

