
1881 

M1ddelburgsche Couran+ 1 

29 januan 1881 I paginrl4 14/4) 

I , 

l 

AANKONDIGlNG 
r 

./ 

ter voldoening aan art. 2 der wet van 23 
April 1880 (Staatsblad No •. 67). 

"W.AGENDIENST 

tnsschen IJZENDIJKE en SGHOONDIJKE, 
Ondernemer: 

!!Nl OND I GING 
ingevolge Artikel 3 van de wet van den 23 

April 1880, (Staatsblad No. 67). 
van WILLEM BOUWENS, Diligeoce-Ondernemer 
van I.Jzeodtjke uaar Bresken11. 
a. WILLEM BOUWENS, Logemen,honder · te 

IJzendijke. 
b. Eeo Diligence No. 1, met 8. plaatson. 
e. Straat en keiweg van IJzeodyke, Schoondßke, PEl'RUS HENDRIKUS HAMELIJNCK , 

ver h u ur d e r van Paarden en Rijtuigen te 
IJzendijke!> waar het Hoofdkantoor is aeves

"' 

\ Breakens. IJ zendij ke als h o o f d p 1 a a ts. I• 

tigd in de Herberg ."d e h a l v e M a an" en te 
Scllooudijke aan de Herberg van Oh. PLADET. 

~ijdt, ter uitzondering van Zon- en Feeiltdagen 
en bij sneeuw of ijzel, dagelijks tweemalen heen 
en weder met eene Diligence voor minstens acht 
personen langs den provincialen steenweg van 
IJZ .. ~l'WDI.Jii.E naar SCHOOJWDIJH.E~ 

De dienst vangt aan op den 20 Augustus 1887· 
Vertrek uit IJzeudijke des voormiddags te 

6.30 uur en des namiddags ~.30 uu.r. 
Aankomst te Scllooudijke des voormiddags 

~.30 oo• en des namiddags 3.30 our. 
Vertrek uit Scbooudijke na aankomst van 

de Stoomtram des voormiddags D.OI our en 
des namiddags &.~1. uur. 

Aankomst te IJzeudijke des voormi·idags te 
J.O: O I uur en des namiddags te 6.21 uur. 

TA.R:IEF: 
Per persoon . • . • • r o.so ; 
Retour geldig voor 2 dagen " o.&o ; 
Bagage 15 kilogramman v r ij. 

VRACHTGOEDEREN: 
tot 1 kilogram . • • • • r o.t 0 ; 

van 1- 5 " • . • . • " 0.1&; 
van 5-10 " • . . . . " o.~&. 

Door bove~genoemden dienst vervalt die tusschen 
I.Jzeodijke en Bf'eskens. 

De Ondernemer, 
P. H. HAl\'IELIJNCK. 

• . tl. De plaats van stilbonden: ~~ ~-
' C • . PLADET, te Scboondijke; 
I BOOTSGEZEL, te Breskens; 

1

, 

i W.BOUWENS (G017DBNPOORT) IJ.zeod!Jke. 
I e. De dienst heeft een aanvang genomtn 11 

Octo ber 1863. 
Vertrek: dagelijks, behalve des Zondaga eo 

feestdagen, van IJzendijke over Scboondljke 
naar Breskens en terng, 

van IJzendijke 5 nren 
• Scboondijke 5 " 45 min. 

voormiddaE 
:::!: • 

• · aankomst Breakeos 6 • 80 • 
van Breskens 'l 11 80 • 

" 
ro 
c 

" Schoondijke 8 " 20 • 
aankomst IJzendijke 9 " 05 • 

. O'l 
• ·ro 
" 0.. 

van IJzend§ke 1 • 30 • n&middag ..... 
" ~choondijke 2 " 15 • 

aankomst Breskens 3 " 
vau Breskens 4 " 

" Scboondgke • " 50 11 

aankomst IJzeudgke 5 " 40 " 
' Prljzen Personen-vervoer : 

IJzend!Jke-Scboolldijke 30 ceot. 
Scboondijke-Breskeos 30 • 
IJzendijke- Breakans 60 " 

eu omgek~erd. 
Bagage benedeo de kilo 10 cent. 

" van 1 tot 5 " 1~ " 
" " 5 • 10 " 25 " 

en da~boven 1 oont per kilo meer. 
Beizigers hebben 15 kilo bagage vrü. 
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IJzendyke. W. BOUWENS. 
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Aankondiging , 
ingevo'g.e art. 4 van tle wet van den 

23 April 1880 (Staatsblad n°. 67), 
van J. C. AERTS, Logementhouder en Diligence

ondernemer fe IJZENDI.JH.E, met eene 
DILIGECNE :rwo, 1., waarin 8 plaatsen OYe,l; 
Straat en Keiweg van IJzendijke over Schoondijke 
naar Breskens, IJzen<lijke als hoofdplaats. · 

De plaatsen van stilhouden zijn : 
PLADET, te Sclloondijke, 
BOOTSGEZEL, te Dreskens, 
J. C. AERTS, "Hotel Gouden Poort". 

te J.Jzendijke. 
De dienst heeft een aanvang genomen I. 'Z Oc

tober J.S6S. 
Vertrekuren, dagelijkll behalve Zon- en Feest

dagen, 
Van IJzendijke ~.- uur nain •• 

" Scltoondijke ~.<&& " " 
Aankomst Dreskens S.30 " . " 

Van Dreskens <&.SO nur nam., 
" Scb.oondijke 5.1.& " · " 

Aankomst I.Yzendijke 6.- " " 
Prijzen van het personen-vervoer: 
I.Yzendijke-:-Scboondijke 30 cents~ 
Scb.oondijke-Dreskens SO " 
IJzendijke-Dreskens 60 " 
Reizigers hebben 1.& H.ilo bagage vrij • . 
Prijzen voor Goederen-vervoer: 

Beneden 1 Kilo 1.0 cents. 
Van 1 tot 5 " :I.& " 

" 5 " 10 " ~& " 
en daarboven I. cent per Kilo meer. 

lJzendijb, den 21 en September 1882. 
De Ondernemer, 

J . . C. A ER T .S. 

1884 
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Kiddeiburg 5 Juli. 
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De Zeenwsche Tantoonstellin[ van 
Nüverheid te Middelbnr[. 

- -
Van het klaermakerswerk, de inzendingen 

van schoenen en andere leerartikelen en hoe
den kunnen wij weinig zeggen. De zwarte 
ja.s van Pladet van Schoondijke en het costuum 
van Barendse hoorden wij roemen. De jacht
schoeneR waren, nadat zü ruim vijftig dagen 
in het water badden gestaan, inwendig nog 
droog, een proef, waaraan zij in de werke
lijkheid ·zeker nooit zullen worden onderworpen. 
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- - Te Schoondijke · zullen eenige uitv:erko~enen 
heden rivond deel kunnen nemen ~n.de geannQQ.~ .. 
ceerde smulpartij, - gestootde haas~ · gebraden 
kiekens enz. -, als loon voor de overwinnaarit . 
in een kampstrijd met d.~'~d ias5ka.art die bii 

1
ch. 

l\11i Cl eil urgsc e louran-'f · 
Pladet zal plaa.ts hebben. 2_a,_~l882l ,____._____... 

1884 

Het R. K. KERKBES'l'UUR te s C H 0 0 lW
D I .I" Ii. E (Z e e l an dj, is voornemens om op 

Ii) o n d e •· fl a 3 3 ll p •• i I, 
des namiddags te 4 uren~ 

aan te besteden: 
Het bouweu van eene R. K. KERK en 

PASTORIE met toebehooren en het 
leveren van MATERIALEN daartoe 
benoodigd. 

Teekeningen en bestek liggen ter inzage in het 
Koffiehuis bl,j den heer Cn. PLADET,_ aldaar. 

De -aanwijzing zal geschieden op den dag der 
aanbesteding des voorml.ddags te IO uren • 

Verc:lere inlichtingen zijn te beko::nen bij den 
Architect P. J. VAN GENK, Leur bij B red a. 



1888 1889 
~~-- c- · ----------~--~------~~--- -----------~--------. 

- Men sehrijft ons uit Schoondijke: - Maandagavond had -zoo schrijft men ons 
W oensdag is op het bovenlokaal van den heer - uit Schoondijke - in het bovenlokaal bij Ch. 

C. Pladet eene tentoonstelling geopend der prij- Pladet de verloting plaats van de voorwerpen 
zen van de te houden tom bola, waarvan de der tombola, ten voordeele van de algemeene 
opbrengst den armen dezer gemeente ten goede 
komt. Het was o. i. een gelukkig denkbeeld in armen dezer gemeente. In die echt feestelijke 
den nood der behoeftigen op zulk eene wijze te bijeenkomst, die door een zeer talrijk publiek 
voorzien en, vooraf zij 't gezegd, de eommissie, werd bijgewoond, wei·den de zangnummers van 
waarvan de heer P. v. Route voorzitter en de' 't programma afgewisseld door voordrachten, 
heer J. Neeteson seeretaris-penningmeester is, door den heer De Buisonje, die hiertoe door het 
verdient den dank van ieder weldenkende. We bestnur was uitgenoodigd. In de pauze had 
waren in de gelegenheid een kijkje te nemen in de verloting der voorwerpen plaats en menig 
de zaal, waar de tentoonstelling gehouden werd, gulle lach werd gehoord als prijzen, zooals 
en aangezien de redaetie steeds hare kolommen 
openzet voor al wat op het gebied van welda- kinderkleedingstukken, b. v. aan jongelni ten 
digheid een goeden klank heeft, geven wij gaarne deel vielen. De commissie heeft eer gehad van 
een beknopt overzieht van 't geen er te zien is, haar werk. Immers 1000 loten wet·den verkocht 
in de hoop dat nog veler harten ook aan gene en 176 prijzen waren in de tombola voorhanden. 
zijde der Scheide mogen gedrongen worden een Een woord van dank mag der commissie niet .

01 enkel, zij 't dan ook een klein steentje bij te onthouden worden voor hare belangelooze moeite oo 
brengen om di t werk der liefde en toewijding 00 
wel te doen gelukken. en zorg. 

Lief en eenvoudig is de zaal versierd. A.l da- De heer V an Route, voorzitter der commi11sie 
delijk valt u in 't oog de boog aan 't eind eener en burgemeester der gemeente, sloot de verga
tafel, waarop ge leest Wie den armen geeft, leent dering met een woord van dank aan allen, die 
den Hee1·! En moge al een wapenrek het tooien, badden medegewerkt om het feest goed te doen 
alles aderot hier vrede. Het geheel doet uJ dan slagen. 
ook aangenaam aan, al zijrt ook de tafels geflan- Een woord van waardeering zij hier 
keerd door de Jevensgroote portretten van een gegeven aan den heer Pladet voor de 
Russisch infanterist en een Oostenrijksch jager. keurig-e wijze, waarop de tentoonstelling door 

Bloemen, van veeren vervaardigd, prijken op 
en boven de tafels, oleographien sieren de wan· hem georganiseerd was. Maar ook den zangers 
den, terwijl drie keurige gravures u uitnoodigen een woord van hnlde voor de inspanning, die 
ze te beziea en - te genieten. zij zieh getroostten om bij- te dragen tot het 

Elk wat wils levert deze tentoonstelling. welslagen van dezen feestavond. 
De dames hebben kans op een keurigen arm band Een prettige, opgewekte stemming heerachte 

op ta.l van v-oorwerpen, die een net aangerichte den ganseben avond en Schoondijke heeft ge-
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1-er den slag van te hebben het aangename er 
aan te paren. 
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