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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 FEBRUARIJ 1880 
 
Smilde, 19 Febr. Buiten ’t verfwerk, zink en stukadoorwerk is het verbouwen der pastorie van de 

Chr. Ger. gem. is uitbesteed aan den laagsten inschrijver den heer J.W. de Vries te Smilde voor de 

som van f 1832.50. Verder was nog ingeschreven door P. Boerhof voor f 1945, door J. Lammerts 

voor f 2075, door Jan Wijkel voor f 2241, door R. Bolman voor f 2233, (allen van Smilde) door E. 

Groenink te Steenwijk voor f 2449 en door H. Winters te Assen voor f 3597. 

Voorspoedig bevallen van een zoon WILLEMTIEN BOELKEN, geliefde echtgenoote van 

W. VAN VEEN. 

Hoogersmilde, 19 Februarij 1880. 

 

OP NIEUW TE HUUR, 

tegen Mei aanstaande, een Huis met Tuin 

en ongeveer een hectare BOUWLAND, aangekocht van Mej. de Wed. K.B. VAN VEEN, toebehoorende 

aan den Schipper A.J. NUIS en te bevragen bij H. DE VRIES, Logementhouder bij de Norgervaart te 

Smilde. 

Nog kunnen er desverkiezende bijgevoegd worden twee kampen GROENLAND op dezelfde plaats. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 FEBRUARIJ 1880 
 Smilde, 21 Febr. Naar we met zekerheid vernemen denkt ds. Ph. W.H. Eskes op Zondag 7 Maart a.s. 

zijn predikambt bij de Chr. Ger. gem. alhier beginnen. De bevestiging zal geschieden door den 

consulent, den heer ds. G. Wissink. De godsdienstoefening zal des morgens aanvangen om half tien, 

des middags om twee uur. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 FEBRUARIJ 1880 
 
Hoogersmilde, 23 Febr. In den nacht van Zaturdag op Zondag l.l. hebben eenige personen, die 

waarschijnlijk wat veel aan Bacchus hadden geofferd, eenige baldadigheden bedreven, die we hopen, 

dat niet ongestraft zullen blijven. Een dertigtal “hekken” werden bij de huizen en van de landerijen 

weggenomen en in de hoofdvaart geworpen. Ongeveer twintig waren des morgens bij de naaste sluis 

aangekomen en moesten daar worden weggehaald, terwijl de andere nog een minder verre reis 

hadden afgelegd. 

Volgens sommigen heeft men hier met eene “aardigheid” te doen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 FEBRUARIJ 1880 
 
Smilde, 25 Febr. Vele landbouwers alhier worden door den loop der aardappelprijzen zeer 

teleurgesteld. In den vorigen herfst konden ze noode tot den verkoop besluiten, wijl ze in het voorjaar 

meerdere duurte verwachtten, doch door den gestadigen toevoer uit het buitenland blijven de prijzen 

stationnair. ’t Schijnt echter, dat de “Amerikanen” thans op hunne beurt worden uitgevoerd. Ze 

worden opgekocht tegen 2 gulden per hectoliter. 

Smilde. 

Op Dingsdag 2 Maart 1880, 

des middags te 1 uur, ten huize en ten verzoek van de Wed. T. VAN DER VELDE aan de Van-Lierswijk 

te Smilde, publieke verkoop van 

1 Paard, 1 Koe, 

2 JONGBEESTEN, POOTAARDAPPELEN, HOOI, STROO, Karn- en Melkgereedschappen en ’t geen 

meer te voorschijn zal worden gebragt. 

Na afloop daarvan zal, des middags te 5 uur, ten huize van de Wed. R.J. SCHUT te Smilde, publiek bij 

palmslag worden verkocht:  Eene Behuizinge 

en 4 kampen LAND aan de Van-Lierswijk te Smilde, in 4 perceelen ingezet te zamen op f 1651.61, 

zoomede eenige perceelen op stam staand HOUTGEWAS. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


