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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 MEI 1882 
 

-vervolg van blad 1882i2 

Mijnheer de redacteur! mij dunkt daar staat een geleidelijker weg open, namelijk indien de grootste 

grondbezitters van elk veenschap de handen ineen slaan, alle grondbezitters oproepen, hun belangen 

toelichten en daardoor winnen, om zoo gemeenschappelijk zich tot het collegie van Gedeputeerde 

Staten te wenden, met het verzoek om mede te werken tot oprigting van waterschappen, en dan 

geloof ik, zou men in zeer korten tijd, zonder voelbare schokken, over de klippen van bezwaren 

heenzeilen en veilig kunnen dobberen op de diepe wateren naar de haven van behoud. 

En, mijnheer de redacteur! mijn beroep op de medewerking van het Collegie van Gedeputeerde 

Staten is naar hun bekende bereidwilligheid niet te gewaagd. 

Nog iets, mijnheer de redacteur! welligt rijst bij dezen of genen de gedachte op: maar 

waterschappen, behooren die in Drenthe wel te huis? 

Indien, mijnheer de redacteur! de huishoudelijke reglementen maar naar behoefte van elk 

waterschap worden ingerigt en het algemeen reglement op de verveening in Drenthe de noodige 

wijzigingen ondergaat, dan zal het spoedig voor een ieder duidelijk worden, dat in deze de titel niets 

afdoet om het doel te bereiken. Onder dankzegging, m.d.r., voor de opname, heb ik de eer met de 

meeste hoogachting te teekenen: 

Smilde,         UEds. Dienstw., 

8 Mei 1882.         M.A. HOOGERBRUGGE. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 MEI 1882 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 10 Mei. 

De berigtgever, die dezer dagen in dit blad mededeelde, dat T. Manak alhier naar Amsterdam 

vertrekt, om daar geplaatst te worden aan de tooneelschool, is wat voorbarig geweest. A. (niet T.) 

Manak weet zelve nog niets dienaangaande. Hoe kon de berigtgever dus zulks pertinent verklaren. 

Het had dus beter geweest, als hij zich juister had geïnformeerd, alvorens eenige publiciteit te geven 

aan eene onzekere zaak.         Q. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 MEI 1882 
 
Norgervaart, 12 Mei. Er begint hier thans een ongewone levendigheid te heerschen, voorbode van 

de drukte, welke straks zal volgen, als de graafwerken aan het kanaal voorgoed worden doorgezet. 

Op de hoogte van het huis “Ter Heide” is men thans bezig met het uitgraven van den grond, op de 

plaats, waar eene nieuwe sluis gebouwd zal worden. 

Men deelt ons mede, dat eene procedure zal worden gevoerd tusschen het Rijk de 

onderhoudpligtigen eener brug, welke bij J. Klok over de Norgervaart ligt. 

Met het opruimen van bosch aan den kant der vaart is men in den laatsten tijd vrij druk bezig 

geweest. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 MEI 1882 
 Bevallen van een zoon, 

H. DE VRIES-WALDA. 

Smilde, Norgervaart, 13 Mei ’82. 
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