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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1890 

 
Smilde, 1 Sept. Heden had in het waterschap de Zeven Blokken in de eigendommen van den heer 

H.S. Gratama eene kleine verschuiving der stuwkade plaats, doch door onmiddellijke en afdoende 

maatregelen werd deze spoedig onschadelijk gemaakt. 

Het krachtig optreden van het bestuur, dat de stuwen en waterkeeringen in goeden staat doet 

brengen, is zeer toe te juichen. 

Waterschap – Zeven Blokken. 

Herschouw! 

Het BESTUUR van het Waterschap DE ZEVEN BLOKKEN maakt aan belanghebbenden bekend, dat de 

HERSCHOUW over Stuwen en Waterkeeringen is VERDAAGD tot de laatste week in de loopende 

maand September. 

Ieder belanghebbende wordt ten dringendste aangemaand binnen dien tijd Stuwen en 

Waterkeeringen schouwvrij te maken. 

Bij verzuim zal het Bestuur tot afdoende maatregelen moeten overgaan. 

Smilde, 1 September 1890.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Gebr. MAGNUS, Smilde, 

slachten in ’t begin der volgende week een puik vette 

JONGE KOE. 

Verzoeken gunst. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1890 

 
Smilde, 3 Sept. Eergistermiddag vierde de zangvereeniging “Excelsior” haar 25jarig bestaan onder 

leiding van den heer J. de Vries, Zeldenrust, alhier. Bij die gelegenheid werd den heer de Vries 

namens die vereeniging door den president der Christelijke jongelingsvereeeniging, den heer J. van 

Rijnbach, onder een gepaste toespraak een cadeau overhandigd, bestaande in een zilveren inktstel, 

hetwelk door den heer de Vries met eene krachtige betuiging van dankbaarheid werd in ontvangst 

genomen. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 2 Sept. Behalve de heer Tonckens zijn alle leden tegenwoordig. 

Voorzitter de burgemeester. 

De voorzitter opent de vergadering en zegt: Na eene afwezigheid van eenige weken is het mij 

aangenaam, u, mijne heeren leden van den Raad, allen in welstand te mogen ontmoeten en ik heet u 

weder van harte welkom. Ik dank inmiddels de heeren wethouders, alsmede den heer secretaris voor 

de betoonde bereidwilligheid in het waarnemen mijner ambtsbezigheden, maar bovenal betuig ik 

mijnen dank voor de wijze, waarop gij u van die taak hebt gekweten. 

De notulen der vorige vergadering, dd. 4 Aug., worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat uit de voorgelezen notulen blijkt, dat Naber zijn ontslag als 

brugafdraaier had verzocht tegen 1 Oct. a.s. Genoemde persoon heeft in een onderhoud met den 

burgemeester en den wethouder Homan Kijmmell te kennen gegeven, dat hij op zijn besluit wenscht 

terug te komen en voorloopig de draai zal blijven bedienen. 

Deze mededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Mede naar aanleiding der voorgelezen notulen geeft de voorzitter den Raad kennis, dat reeds bij 

gemeentelijke verordening was vastgesteld, dat het verboden is koeien en paarden over de gemeente-

draaien te drijven, over welke zaak in de vorige vergadering is gediscussiëerd. 

Eveneens voor kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde komt: 

1.Benoeming van een wethouder wegens periodieke aftreding. 

De voorzitter stelt naar aanleiding van art. 83 der gemeentewet dit punt aan de orde en benoemt als 

stemopnemers de heeren Vos en Fernhout.    -vervolg op blad 1890t3 


