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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 11 MEI 1888 
 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de 

SCHOUW over de Wegen en Voetpaden in het Waterschap zal gehouden worden tusschen den 

25sten Mei en den 1sten Juni a.s. 

Smilde, 8 Mei 1888.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretarie. 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden op Zaterdag 19 Mei 1888, des voormiddags ten 10 

uren, ten huize van M. WIND. 

Punt van behandeling: 

Rekening en verantwoording van het Bestuur, dienst 1887. 

De SCHOUW over Wegen en Voetpaden, in het Waterschap gelegen, zal gehouden worden in de 

laatste weel van Mei a.s. 

Smilde, 9 Mei 1888.      M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 12 MEI 1888 
 

Ingezonden stuk. 

Hijker-Smilde, 8 Mei ’88. 

Mijnheer de redacteur! 

Ik moet mij bijna schamen over mijn vrijpostigheid, dat ik, die van mijn dagelijkschen arbeid moet 

leven, u  verzoek om een plaatsje in uw veel gelezen blad. 

U moet weten, m. de r., dat sinds eenige weken twee draaien voor de passage gestremd zijn en wel de 

Vroomsdraai en Tentigerdraai. 

Om mijn brood te verdienen, moet ik twee- à driemaal daags dezelve passeeren, doch nu ze 

onbruikbaar zijn, moet ik elke keer 1 cent voor den overtocht betalen. De vorige week heb ik 30 cent 

vervaren en van middag is een jongen bijna verdronken. De groote lui, die het betalen kunnen, hebben 

geen trek om tot herstel bij te dragen en de burgerlui en arbeiders hebben boven hun krachten 

geteekend. Voor de Tentigerdraai komt nog ongeveer f 150 te kort en nu wensch ik langs dezen weg 

aan de leden van den Gemeenteraad te vragen, of de arme Tentigerbewoners, in plaats van f 300, niet 

met f 150 vrij kunnen, tot afkoop aan de gemeente. 

Maar indien zulks langs dezen weg niet kan, zoude het dan niet goed zijn, wanneer iemand. die flink 

de pen weet te voeren een adres in dien geest aan den Gemeenteraad zond? 

Ik verwacht daarvan goede resultaten, want wij hebben in het Raadscollege barmhartige zielen zitten, 

die niet willen dat ik en mijns gelijken 30 centen per week vervaren en de jongens, verdrinken. 

God zegene u, m. de r., voor uwe bereidwilligheid om het bovenstaande te plaatsen en ik hoop dat bij 

de leden van den Gemeenteraad het hart op de rechte plaats zit, wanneer dit adres wordt behandeld. 

Dit is de hoop en de wensch van  

uw dienstw. dienaar, 

KOBUS. 

Smilde, 9 Mei. Heden zijn hier per schipper IJmker gearriveerd uit Nunspeet, Elspeet en environs 

verscheidene gezinnen met het noodige aantal geiten, om, evenals vorige jaren, in de Drentsche en 

Friesche bosschen de eik te schillen. Deze menschen zijn aan ontberingen gewoon. De buitenlucht 

genieten zij bij volle teugen, zelfs de kleine kinderen zijn en worden er dadelijk aan gewoon. Die 

gezinnen blijven hier een geruimen tijd en nemen bij hunne terugreis soms een aardig sommetje 

mede. 


