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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1887 
 

DE VEREENIGING 

“DE VOORUITGANG” 

stelde in hare vergadering van heden  met algemeene stemmen als CANDIDAAT bij de a.s. verkiezing 

voor een LID der Prov. Staten den Heer 

Mr. M. Oldenhuis Gratama 

te Assen. 

Smilde, 8 Aug. 1887.        Namens het Bestuur: 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1887 
 

SCHOUW. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat tusschen 21 Augustus en 1 

September eerstkomende de Waterleidingen zullen worden geschouwd; dat, volgens het Reglement 

op de Waterleidingen in Drenthe, bij het onderhoud in acht moeten genomen worden de volgende 

bepalingen van dat Reglement: 

Art. 11. Het onderhoud der waterleidingen is ten  laste van de aangelande eigenaren, tenzij anderen 

daarmede bezwaard zijn. 

Art. 12 De onderhoudplichtigen zijn gehouden, ieder voor zoo veel hem aangaat, de waterleidingen 

te brengen en ten allen tijde te onderhouden in zoodanigen staat, dat zij geschikt zijn om het water 

naar behooren te ontvangen en af te voeren. 

Art. 13. De onderhoudplichtigen moeten vóór elke schouw de waterleidingen brengen op de 

bepaalde breedte en diepte, haar zuiveren van alle biezen, ruit en andere waterplanten, daarin de 

zandplaten wegruimen, de kanten afsteken en al het losgemaakte uit de waterleiding dadelijk 

ophalen en op den wal zetten of wegvoeren. 

Art. 14. De voorwerpen tot de waterleiding betrekkelijk zullen in zoodanigen staat worden gebracht 

en onderhouden, dat ze een voldoend vermogen voor den waterafvoer hebben en dien niet 

belemmeren. 

Smilde, 10 Augustus 1887.    Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

BOELKEN. 

De Secretaris, S. KOOGER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1887 
 
De ondergeteekenden meenen dat als LID van de Prov. Staten van Drenthe alle aanbeveling verdient 

de Heer 

Mr. M. Oldenhuis Gratama 

te Assen. Zij gelooven hunne mede-kiezers gerust te mogen uitnoodigen, met hen te stemmen op 

dien Heer, aangezien hij als geboren Drenth en flink ontwikkeld man een goed figuur in onze 

Staten zal maken. 

Smilde, 12 Aug. ’87.        EENIGE KIEZERS. 

WATERSCHAP 

de Molenwijk. 

Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 19den Aug. tot en met den 24sten 

Aug. a.s., ten kantore van het Waterschap (wegens eene vergissing), voor de tweede maal voorligt 

het Kohier reparatie der Brug, liggende over den mond van de Eekhoutswijk. 

Smilde, 13 Aug. 1887.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 1887 
 


