
 

 

blad 1888n3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 JULI 1888 
 

-vervolg van blad 1888n2 

De heer Hoogerbrugge verzoekt en bekomt het woord. Hij zegt, dat hij gaarne zijn voorstel met een 

enkel woord wenscht toe te lichten. Toen hij voor eenige jaren  het voorstel in den Raad deed om 

bruggen en draaien, liggende over de hoofdvaart, ten laste van de gemeente over te nemen, deed hij 

dat, omdat hij anders overtuigd was dat alle die kunstwerken zouden verdwijnen om nooit weer terug 

te komen. En daar hij dat als een groot ongerief voor de inwoners der gemeente beschouwde en een 

onoverkomelijke schade voor de gemeente achtte, was hij toen tot dat voorstel gekomen. Thans acht 

hij de tijd gekomen, daar de gelegenheid ruimschoots is geweest, dat besluit heden in te trekken en na 

drie maanden in werking te brengen, te meer nu er slechts nog eene draai over is, welke, volgens 

aanschrijving van den Waterstaat, 15 Juli a.s. in orde moet zijn of als vervallen moet beschouwd 

worden. 

De heer Homan Kijmmell acht het beter de tijd wat langer te stellen. 

De heer A.D. Pot acht den termijn meer dan voldoende, daar, indien binnen acht dagen daarin geen 

beslissing valt, de draai er in der eeuwigheid niet weer komt. 

Nadat de heeren Sickens, de Vries en Wessemius daarover nog nader het woord hadden gevoerd, 

wordt het voorstel aangenomen met 9 tegen één stem, die van den heer Sickens. 

2. Benoeming van twee stemopnemers voor de a.s. verkiezing van een lid van den gemeenteraad. 

Na twee vrije stemmingen worden benoemd de heeren Hoogerbrugge en E.J. Tonckens. 

3. Vaststelling van het kohier van den hoofdelijken omslag. 

Naar aanleiding van een door den raad vroeger genomen besluit wordt de behandeling tot een 

volgende zitting uitgesteld. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JULI 1888 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 JULI 1888 
 

Hoogersmilde, 16 Juli. De dag van Zaterdag was een feestdag voor de meisjes, die aan de openbare 

school alhier het onderwijs in de handwerken volgen. De vroolijke schare, door het fraaie weder 

begunstigd, vermaakte zich uitstekend. 

Aan mej. Veldhuis, de onderwijzeres, werd door de kinderen een fraai geschenk aangeboden. 

Smilde 19 Juli. De dienstbode van J. Kramer alhier, putte gister een emmer water uit de Hoofdvaart; 

zij gleed daarbij uit en viel in de diepte. De machinist van den stoombaggermolen bemerkte zulks en 

bracht haar spoedig weer op het droge. Dit ongeval is dus goed afgeloopen. Wij hopen. dat dit tot 

spoorslag moge strekken om bij verbreeding van het kanaal de schuinsche glooiings van doelmatige 

“stappen” te voorzien. De bestaande zijn afgebroken, maar van wege het Rijk worden geene nieuwe 

daargesteld, zelfs niet daar, waar tot of beneden den waterspiegel schuinsche muren worden gemaakt 

en het dus zonder het uitbreken van steenen onmogelijk is de Hoofdvaart te bereiken. De ingezetenen, 

die op dat punt wonen, hebben zich per verzoekschrift tot den ingenieur van den waterstaat gewend, 

om in die leemte van Staatswege te voorzien, maar tot dusverre met geen gunstig gevolg. Zij wijzen er 

op, dat bij eventueëlen brand er geen water uit de Hoofdvaart te bekomen is, daar bijlangs de muren 

niemand zijn leven zal wagen en maar enkele gezinnen pompen en regenbakken bezitten; ook voor 

het dagelijksch gebruik hebben de meeste ingezetenen het vaartwater nodig. Dat spoedig in deze 

groote behoefte wordt voorzien, is te wenschen. 

Smilde, 19 Juli. De russchensnijders alhier klagen er over, dat het gewas dit jaar bijzonder klein is 

gebleven, zoodat ze bezwaarlijk russchen van voldoende grootte kunnen vinden. 

Per bos wordt tot 6 cents betaald. 


