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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 JUNI 1888 
 

WATERSCHAP 

“De Zeven Blokken”. 

Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis, dat ten huize van den Secretaris van 

bovengenoemd Waterschap van af den 18den Juni a.s. voorliggen: 

1e. De LEGGER van de Waterschapswerken, volgens art. 40 van het Algemeen Reglement, dertig 

dagen. 

2e. Het Kohier van Omslag der algemeene kosten, volgens art. 16 Bijzonder reglement, acht 

dagen. 

3e. Omslag der kosten ter verbetering van afvoer van het overtollig water, volgens Reglement 

der Commissie uit Ingelanden, acht dagen. 

Smilde, 8 Juni 1888.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

EXTRACT. 

Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Assen van den twaalfden Maart 1800 acht en tachtig is 

het huwelijk tussen ELIZABETH KIEFT, zonder beroep, wonende te Sappemeer, en HINDRIK KRANS, 

boerenknecht, wonende te Smilde, op de vordering van de vrouw, daartoe gratis geadmitteerd bij 

beschikking van gemelde Rechtbank d.d. 9 Januari 1888, door echtscheiding ONTBONDEN. 

Assen, 4 April 1888.      De Procureur van de Eischeresse, 

mr. J.J. WILLINGE. 

Smilde, 9 Juni. Naar men verneemt, heeft het bestuur van het waterschap “de Zeven Blokken” alhier 

voor eigen rekening met den heer C. Visser Gz., aannemer der verbetering van een gedeelte van het 

bovenpand der Drentsche hoofdvaart, een accoord getroffen over de levering van 50 à 60 duizend kub. 

M. baggergrond. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 15 JUNI 1888 
 

Smilde, 15 Juni. Bij de aanneming der werkzaamheden van het verbreeden en verdiepen der Drentsche 

Hoofdvaart, waarvan de heer Visser te Sliedrecht wellicht uitvoerder zal worden, als zijnde de laagste 

inschrijver, is niet begrepen het pand tusschen de groote kerk en Osselsbrugje, dat, zoo het schijnt, 

vooreerst blijft zitten. Velen kunnen zich daar geen denkbeeld van vormen. Sommigen meenen dit te 

moeten toeschrijven aan de omstandigheid, dat er nog gedelibereerd wordt over het laten zakken van 

den straatweg, die hier en daar zeer hoog is. De wal heeft dan ook minder kans van verzakking. 

SMILDE. 

Collecte voor den gewapende dienst. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS  van Smilde maken aan de Ingezetenen dier gemeente bekend, dat 

de Collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden 

dienst in de Nederlanden, dit jaar zal plaats hebben op Maandag 18 Juni. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 16 JUNI 1888 
 

Smilde, 15 Juni. Naar het zand, dat straks uit de hoofdvaart wordt gebaggerd, is veel vraag. Men biedt 

tot 8 cent  per kubieken meter. Niet alle gegadigden zullen voorzien kunnen worden. 


