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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 10 APRIL 1883 
 

Schouw – Smilde. 

Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de 

SCHOUW over de Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week van de maand April 

1883. 

Zij noodigen daarom de onderhoudplichtigen dringend uit de bestaande gebreken vóór den 25sten 

dezer maand te herstellen, terwijl zij er tevens voor moeten zorgen, dat alsdan de boomen, staande 

langs Wegen en Voetpaden, naar behooren zijn opgesnoeid. 

Voorts wordt herinnerd, dat aan hun toezicht onderworpen zijn: 

a. Weg en Voetpaden aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart van af de Norgervaartsbrug tot aan de 

Veenhoopsbrug; 

b. Weg en Voetpad aan de Zuidoostzijde der Hoofdvaart van de Molenwijksbrug tot aan de grens 

van Dwingeloo; 

c. Weg en Voetpad bijlangs de Kijmmellswijk; 

d. de Leemdijksweg; 

e. de Weg langs de Scheijd; 

f. de Wegen langs het Oranje-Kanaal; 

g.  de Witterweg; 

h. het Voetpad aan de Zuidwestzijde van den Norgervaartsweg; 

i. het Voetpad aan de Zuidoostzijde van den straatweg bijlangs de Hoofdvaart van af de 

Molenwijksbrug tot de nabijheid der Norgervaart. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 14 APRIL 1883 
 
Smilde, 13 April. Het schroefbootje “Smilde” is eindelijk aan den man gebracht. De koop en 

verkoop heeft, naar men ons mededeelt, plaats gehad voor den kapitalen prijs van . . . . f 300 aan een 

persoon uit Hasselt en zal dienst doen op het Zwartewater. Aan de aandeelhouders zal dus geen 

belangrijk dividend uitgekeerd worden. 

-Aan de Norgervaart zijn afgebroken de brug, welke lag voor het huis van J. Klok en de draai, welke 

overgang verleende voor het perceel van de weduwe K. Klok, zoodat de bewoners thans, als het 

ware, op een eiland wonen. Naar wij vroeger in dit blad hebben gelezen, zal het sloopingswerk ook 

op het drukste punt van verkeer in deze gemeente plaats hebben met de Polakkenbrug, zonder dat er 

nog sprake is van het leggen een nieuwe. Hierdoor zal in het vervolg voor de ingezetenen een groot 

ongerief ontstaan, terwijl menigeen zich, even als in Venetie, van een gondel  zal voorzien. 

Smilde, 13 April. ’t Is bijna regel, dat in de vuilnis, door de schippers  uit Holland aangebracht, zich 

voorwerpen van meerdere of mindere waarde bevinden. De ladingen worden, wanneer ze op het land 

liggen, dan ook niet zelden door jongens nagezocht, die zelden zonder eenige centen huiswaarts 

keeren. Een arbeidersjongen had dezer dagen het fortuintje een gouden Willem uit den mest te halen. 

M. Bloemendal, Smilde, 

heeft ontvangen eene ruime sorteering PETTEN, alsmede ZIJDEN- VILTEN- en STROOHOEDEN. 

Alles naar de nieuwste Modellen. 


