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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 7 JUNI 1887 
 

 
Smilde, 5 Juni. Een plan van den voorzitter van het waterschap de Molenwijk alhier, sinds jaren 

door hem geopperd, schijnt meer en meer tot rijpheid te komen. Dit plan houdt in enkele bruggen, in 

bovengenoemde waterschap gelegen, tegen billijke afkoopsom voor rekening van het waterschap 

over te nemen en de bruggen over de Eekhoutswijk en de Suermonswijk te verleggen, ten einde het 

waterschap op meerdere punten met den straatweg in gemeenschap te brengen. Op de eerste 

algemeene vergadering komt hoogstwaarschijnlijk, indien wij goed zijn ingelicht, dit punt aan de 

orde. 

Smilde, 6 Juni. Bij de laatste Mei-schouw heeft de schouw-commissie ruim zestig proces-verbalen 

in den vorm van waarschuwingen opgemaakt. Een groot deel daarvan is ten gemeentehuize alhier 

gedeporteerd, daar de geverbaliseerden buiten de gemeente wonen en geen domicilie alhier hebben 

gekozen. De weg in ’t Haler is geheel kwaadgeschouwd. Deze kan door de gezamenlijke 

onderhoudplichtigen niet in orde worden gehouden wegens het mandeelig onderhoud. Wij zouden 

het dus in het belang van onderhoudplichtigen achten, indien dat door het bestuur werd gedaan. 

Smilde, 4 Juni. Reintje de vos hield in de laatste tijden alhier op eene vreesselijke wijze huis en 

bracht vooral aan de kippenfamilie’s veel schade toe. Om daaraan een einde te maken, werd 

hedenmiddag eene klopjacht gehouden. Na eenige bosschen te hebben afgedreven, mocht het 

eindelijk den heer J. Hoogerbrugge gelukken een rekelvos het doodend lood toe te dienen! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 JUNI 1887 
 

 
Smilde, 7 Juni. Door onze veldwachters Hogenberk en Stam is gisternamiddag ten huize harer 

ouders, wonende alhier, aangehouden en overgebracht naar Assen Aukje Nonkes (zich ook wel 

noemende Aukje Brouwer), gesignaleerd is het Politieblad d.d. 27 Mei l.l., als verdacht zich door 

bedrog te hebben meester gemaakt van een portemonnaie, inhoudende f 6, een nieuwen zwarten 

zomermantel opgemaakt met zwarte kant en een strik, een zwart thibet rok en lijf, een paarsche japon 

en een parapluie. Naar  men verneemt was zij nog in het bezit van den mantel en de portemonnaie, 

inhoudende f 1.85, welke voorwerpen in beslag genomen zijn. Met de overige goederen zouden hare 

moeder en twee zusters van haar vertrokken zijn naar Groningen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 JUNI 1887 
 

 WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 

18den Juni a.s. tot en met den 26sten Juni a.s. ten Kantore van het Waterschap de navolgende 

KOHIEREN voorliggen: 

1e. de gewone jaarlijksche omslag, dienst 1887; 

2e. onderhoud Evert-Hendriks-brug, dienst 1886, per hectare f 0.02; 

3e. onderhoud Jonkersbrug (over de wijk), dienst 1886, per hectare f 0.015; 

4e. onderhoud Grietmansbrug (over de wijk), dienst 1886, per hectare f 0.09; 

5e. onderhoud Sickensbrug (over de wijk), dienst 1886, per hectare f 0.075; 

6e. onderhoud Van Liersbrug (over de wijk), dienst 1886, per hectare f 0.075. 

De vijf laatste kohieren volgens besluit van ingelanden van 1 October 1884. 

Smilde, 11 Juni 1887. 

Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

   Voorzitter. 

P.J. KRAMER,  

Secretaris. 


