Anderhalve eeuw geleden...
Het tweede kwartaal 1862
In de eerste bijdrage van deze serie werden de lokale gebeurtenissen beschreven die in de eerste
drie maanden van 1862 de revue zijn gepasseerd. We zagen daarin ondermeer dat men druk
bezig was met de verdeling van de oude marken, met de nieuwe methodiek voor het innen van
de schoolgelden en met mogelijke archeologische opgravingen op het terrein van het voormalige
klooster in Sibculo. In deze bijdrage nemen we een aantal opmerkelijke zaken eruit die zich
afspeelden gedurende de maanden april tot en met juni van dat jaar.
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1862. De waterstand in de rivier was opnieuw
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