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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 26 MEI 1888 
 
Smilde, 25 Mei. Gistermiddag omstreeks 5 uur keerde Harm Lamberts Boer, landbouwer te 

Hoogersmilde, op een wagen met 2 paarden bespannen, van Norgermarkt terug. Op de Norgervaart, 

gem. Norg, zag hij zich plotseling door een wagen, eveneens met 2 paarden bespannen, maar zonder 

geleide, in hollende vaart achteropgereden. Niet spoedig genoeg kunnende uitwijken, kwamen beide 

voertuigen met elkaar in botsing, met het gevolg, dat het achterstel van den wagen van Boer geheel 

stuk werd geslagen, terwijl een paard van het hollende span op den grond stortte en met een poot 

vastraakte in een rad van den wagen van Boer. Met veel moeite heeft men het dier weer op de been 

gebracht. 

Later bleek, dat het hollende span en wagen toebehoorden aan den landbouwer Kamps van de Haar 

onder Assen en dat de paarden waarschijnlijk geschrikt zijn toen de berijder den wagen had verlaten 

om in een herberg een bezoek af te leggen. 

Daar men het over de vergoeding van de schade, door de Boer geleden, niet eens kon worden, is de 

zaak in handen van de justitie gegeven. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 MEI 1888 
 
Getrouwd:     K. DE JONGE 

en 

J. DRENTHEN. 

Assen/Smilde, 25 Mei 1888 

SMILDE. 

Inspectie der Verlofgangers bij de landmilitie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde maken bekend: 

1e. dat de Inspectie der Verlofgangers, in die gemeente verblijvende, dit jaar zal plaats hebben in 

Assen op Dinsdag den 12den Juni 1888, des middags ten 12 uur; 

2e. dat aan die Inspectie moeten deelnemen al de miliciëns die dan met onbepaald verlof zijn en vóór 

den eersten April dezes jaars in het genot daarvan zijn gesteld, om het even of zij tot de lichtingen 

van 1883, 1884, 1885, 1886 of 1887 behooren. 

Wordende voorts de Verlofgangers herinnerd aan de bepalingen en straffen vastgesteld bij de 

artikelen 130, 140 tot en met 145 der Militiewet en verder gelast om zich, op den dag der Inspectie, 

des morgen ten tien uur, te bevinden op den straatweg bij de Norgervaartsweg onder deze 

gemeente, ten einde van daar naar de plaats waar de Inspectie zal gehouden worden te worden 

overgebracht. 

Smilde, 24 Mei 1888.    Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, BOELKEN. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

SMILDE. 

HET WATERSCHAP 

“De Zeven Blokken”. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan onderhoudplichtigen kennis, dat op 

aanzegging van den Hoofd-Ingenieur van ’s Rijks waterstaat in Drenthe, binnen acht dagen alle 

gebreken aan de STUWEN, binnen ’t Waterschap gelegen, moeten zijn hersteld. Bij niet herstelling 

binnen bovengenoemden tijd zal het Bestuur voor rekening der onderhoudplichtigen handelend 

moeten optreden, ten einde den Rijkswaterstaat niet te noodzaken dat de afvoer van het overtollig 

water wordt gestremd. 

Smilde, 24 Mei 1888.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 


