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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 OCTOBER 1887 
 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW over 

de aan hun toezicht onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week van de 

maand October 1887. 

Zij noodigen de onderhoudplichtigen uit de bestaande gebreken zoo spoedig mogelijk en uiterlijk 

op den 24sten dezer maand te herstellen. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Jaarlijksche Veeboeldag 

SMILDE. 

Op Zaterdag 22 Oct. 1887, 

des morgens 11 uur, ten huize en ten verzoeke van H.C. HATZMAN te Smilde, publieke verkoop 

van: 

1 PAARD, 

1 BOERENWAGEN, 15 stuks Hoornvee, waaronder aanstaande te kalven, gusten en pinken, 20 

Varkens, waaronder een vette en een oude zeug, en eenige Friesche Schapen, waaronder een puik 

best melkschaap. 

Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.  

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 OCTOBER 1887 
 

 
Smilde, 17 Oct. Heden had alhier eene vergadering plaats van stemgerechtigde ingelanden van het 

waterschap “de Molenwijk”. Na het lezen der notulen van de vorige vergadering vroeg en bekwam 

R. Blomsma het woord en wenschte van het bestuur inzage der volmachten van de vorige 

vergadering, aangezien er toen stemmen waren uitgebracht voor ingelanden, welke geen volmachten 

hadden afgegeven. 

De voorzitter, de heer M.A. Hoogerbrugge, gaf te kennen, dat hij zich niet gerechtigd achtte die 

volmachten af te geven, doch meende de heer Blomsma dat er door het stembureau frauduleus was 

gehandeld, dan konden de ingelanden, die zich bezwaard achtten, in beroep komen bij heeren Ged. 

Staten. Hem (voorzitter) was echter van die fraudeering niets bekend. 

De heer Blomsma noemde J. Smit en J. Hasper. 

De voorzitter reikte dadelijk de volmacht van bovengenoemd personen aan de andere leden van het 

stembureau over. 

Daarna ging men over tot het kiezen van een bestuurslid wegens periodieke aftreding van H. 

Offereins. De uitslag was, dat de heer H. Offereins met 62 van de 97 uitgebrachte stemmen herkozen 

werd. 

De begrooting, dienst 1888, werd daarna door het bestuur voorloopig vastgesteld; de aanslag der 

gronden 1e klasse werd bepaald op 50 cents, die voor de 2e klasse op 10 cent per hectare, en de 

12000 stuks turven (dagwerk) tegen 125 cent, een aanslag, zoo laag als men hier nog niet beleefd 

heeft. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 OCTOBER 1887 
 

 Smilde, 20 Oct. Hedenmorgen is het vaartuig, bevaren door en beladen met turf van B. Zoer bij de 

Norgervaartsbrug gezonken, waarschijnlijk door het stooten op een steen. De vrouw en drie kinderen 

waren nog ter ruste en zijn te nauwernood gered door den echtgenoot en vader. De meubels zijn op 

het droge gebracht, terwijl Zoer met het lossen der turf bezig is. 


