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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 20 MEI 1890 

 
Bovensmilde, 18 Mei. Hedenmiddag, om ongeveer half vier, brak hier een vrij hevig onweder los. 

De bliksem sloeg in de behuizinge van J. Oosterwijk aan den Witterweg. De hond werd doodelijk 

getroffen; de menschen, die zich bijna in de onmiddellijke nabijheid van het gedoode dier bevonden, 

bleven ongedeerd. Brand werd niet veroorzaakt.  

Bij het huis van K. de Vries te Hijkersmilde werd een boom getroffen; groote stukken werden er 

afgeslingerd; spaanders drongen zelfs door het dak der woning. 

Smilde, 18 Mei. Teneinde de vruchtboomen te beschermen tegen de rupsen, die zich weder in 

menigte vertoonen, hebben hier sommigen met petroleum gedrenkte lappen aan de takken gehecht. 

Men meent op te merken, dat de rupsen verdwijnen. De proef is gemakkelijk te nemen. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Een enkele maal schijnt het wel haast, alsof “belangstellende lezers” enz. er eene soort van vermaak 

in vinden de berichten van een correspondent te brandmerken met een kort en beslissend (?) onjuist. 

Wordt later een nadere verklaring uitgelokt, dan blijkt van die onjuistheid dikwijls òf in ’t geheel 

niet, òf wel zóó weinig, dat onwillekeurig de vraag naar de lippen rijst:  “waartoe dient toch dat 

geharrewar?” ‘k Verwacht zeker, dat de onjuistheden waarop N. N. me betrapt, in zake de 

bezoldiging van den predikant te Hoogersmilde, van dien aard zullen zijn. 

N. N. beweert: de jaarwede is f 1000, niet f 975. Mijn zegsman acht ik zeer goed ingelicht en 

vooralsnog houd ik aan het laatste cijfer vast. 

Dat een tijdelijke toelage van f 200 kan worden toegekend, werd en wordt me door zoo velen 

verzekerd, dat ik het boven allen twijfel stel. Toch is, volgens N. N., het bericht onjuist. Is hier 

werkelijk eene fout, misschien schuilt ze dan wel hierin (‘k waag maar eene gissing), dat niet de 

kerkvoogden, al houden ze in den regel de koorden van de beurs, den beroepsbrief schrijven, in 

welken de toelage stellig vermeld zal worden. 

Fouten zijn soms zoo microscopisch klein. 

Met de meeste achting, 

Smilde, 16 Mei.       de correspondent. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 MEI 1890 

 
Smilde. 19 Mei. Heden had alhier de aanbesteding plaats van de vernieuwing der Koopbakkersdraai. 

Drie inschrijvingsbiljetten werden ingeleverd, doch burgemeester en wethouders hebben het werk nog 

niet gegund, aangezien eene kleine wijziging in het bestek noodzakelijk was geworden. Eene 

spoedige beslissing is gewenscht, daar de thans bestaande draai niet zonder gevaar is. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 MEI 1890 

 
Smilde, 20 Mei. Een zoon van de weduw J. Hasper, met kruidenierswaren enz. langs de huizen 

ventende, liet zijne met eene hond bespannen kar eenige ogenblikken onbewaakt op den straatweg 

staan. De hond maakte van de gelegenheid gebruik om te gaan drinken en viel met kar en alles in de 

hoofdvaart. Van de goederen is veel gezonken en de rest werd beschadigd, zoodat aanzienlijke schade 

werd beloopen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 MEI 1890 

 
Smilde, 22 Mei. Uit eene vertrouwbare bron verneemt men, dat de voorloopige commissie voor het 

stichten van een school met den bijbel het benoodigde terrein heeft aangekocht van den heer M.A. 

Hoogerbrugge. Het plan bestaat, in het begin der volgende maand het locaaltje aan te besteden. 


