Bruggen
Mijn Heer den Heer W. Mellink verw. erf markenrigter van Stokkum op het Twickel bij Delden.
Mijn Heer,
In antwoord op uwen missieven van den 25 september jl is dienende, dat bij de schouw der
waterleidingen is bevonden dat er drie nuwe duikers moeten gelegd worden; een op den dijk agter
het land van den wed. Jan Wannink, een tussen het land van het erve Hoevink en een in de dijk
bij Jan Harmen Oolberink die ieder ter langsten zullen moeten zijn vier ellen en de beide
eerstgenoemden ieder ter wijtte binnenwerks van drie palmen en den laatsten vijf palm
binnenwerks, die naar mijns inzien alle voor de mark van Stokkum moeten worden gelegd.
Met alle achting verblijf ik, uwed dienaar W. Kistemaker
Markelo den 2 october 1839
Markelo, den 21 april 1864.
Onderwerp: Herstelling van het brugje in Koelersdijkje.
Volgens ontvangen rapport zijn de leuningen van het brugje in Koelersdijkje gelegen in den
marktenweg der buurt Herike in deze gemeente voorkomende op den ligger der wegen onder no
12, in defecten staat en hangen die over den weg, zoodat eene spoedige herstelling ter
voorkoming van ongelukken zeer noodzakelijk is; welke brugje in der tijd voor rekening der
mark door den timmerman Knopert uit Stokkum zoude daargesteld zijn.
Aangezien het onderhoud daarvan ten laste der marke is, heb ik de eer onder mededeeling
daarvan UEd te verzoeken voor eene spoedige herstelling wel te willen doen zorg dragen.
De burgemeester van Markelo
W. Gotte.
Aan den heer burgemeester van Markelo.
Twickel 30 april 1864.
In antwoord op uw missive van den 21 dezer maand no 136/52, heb ik de eer te u berigten dat aan
den timmerman Knopers in Stokkum last is gegeven tot dadelijke herstelling der defecte
leuningen van het markenbrugje in Koelersdijkje onder Hericke.
De verwalter erfmarkenrigter van Stokkum en Hericke, J. de Lorraine Holling.

