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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 APRIL 1890 

 
Smilde, 25 April. Indien wij goed ingelicht zijn, dan zal mevr. de wed. Bakker met haar fraai  

theeater woensdag 30 April a.s. onze jaarmarkt bezoeken en drie avond-voorstellingen geven. 

Smilde, 25 April. Toen heden de heer W.J. Boelken per rijtuig van Assen huiswaarts keerde, sloeg op 

de hoogte van de Polakkenbrug het paard op hol. Alle pogingen om het dier, dat in woeste vaart langs 

de straat holde, tegen te houden, baatten niets en een enkele maal scheen het, dat het rijtuig in de 

hoofdvaart geslingerd zou worden. Toch ging alles goed tot bij het huis van den heer B. Het paard 

draaide daar plotseling af, de wagen geraakte op een zandhoop en viel om. De heer Boelken en zijne 

echtgenoote, die mede in het rijtuig zat, bleven echter ongedeerd, zoodat ze met den schrik zijn 

weggekomen. 

Smilde, 26 April. Omtrent het schip van onzen plaatsgenoot C. Otten, van welks vergaan op de 

Zuiderzee onlangs melding werd gemaakt, deelt men ons mede, dat het niet was verzekerd en dat ook 

van het tuig niets gered kon worden. Zelfs de kleederen van den schipper en de andere opvarenden 

zijn verloren gegaan. 

Smilde, 28 April. Uitslag van de heden gehouden herbesteding: 

a. eene verbouwing van de openbare school te Hijkersmilde, en 

b. het vergrooten en verbouwen van de openbare school te Kloosterveen. 

Ingeschreven was door: 

U.G. Hentstra te Smilde voor bestek no. 1 f 1520, bestek no. 2 f 4420, in massa f 5864. 

O. Offringa te Donkerbroek in massa f 6099. 

D. Neisingh te Assen bestek no. 1 f 2000, bestek no. 2 f 4800, in massa f 6295. 

L. Hof te Norg bestek no. 2 f 4880. 

Smilde – Rustende Schutterij. 

BURGEMEESTER  en WETHOUDERS van Smilde roepen op alle mannelijke ingezetenen die op 1e 

Januari j.l. hun 25ste jaar zijn ingetreden, en alzoo geboren zijn in het jaar 1865, om zich na den 

15den Mei en voor den eersten Juni 1890 voor de Schutterij te doen inschrijven. 

Tot deze inschrijving zijn tevens verplicht diegenen, welke, ofschoon reeds vroeger in eene andere 

gemeente ingeschreven, sedert de laatste inschrijving (dat is: Mei 1889) in de gemeente Smilde zijn 

komen wonen. 

Smilde, 28 April 1890.     De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 25 April. De heer Pol heeft zijne betrekking als diaken bij de Herv. 

gem. nedergelegd. Gemoedsbezwaren moeten hem tot dien stap geleid hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 29 APRIL 1890 

 

Voorspoedig bevallen van een Zoon C.A. STAAL-BROUWER. 

Boven-Smilde, 27 April 1890. 

Eenigste kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 APRIL 1890 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 28 April. Tegenwoordig alle leden. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, de dato 21 April, worden gelezen en onveranderd  goedgekeurd. 
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