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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 1880 
 

-Ondanks de vele regens van den laatsten tijd en den daardoor vrij hoogen waterstand laat de 

bevaarbaarheid der hoofdvaart veel te wenschen over. Als twee geladen schepen elkaar moeten 

passeeren raken ze dikwijls den grond en versperren ze zoodoende den weg. ’t Wordt hoog tijd, dat 

afdoende maatregelen worden genomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 NOVEMBER 1880 
 

Aankondiging, volgens art. 2 en 3 der Wet van 23 April 1880 (St.bl. No. 67). 

De Stoombootmaatschappij “Smilde”, 

gevestigd te Smilde, Prov. Drenthe, 

(Directeur P. WESSEMIUS), 

onderneemster van: eene Schroefstoombootdienst tusschen Smilde en Assen. 

Bij den aanvang van elken reis zijn beschikbaar minstens 60 zitplaatsen. 

De vaart geschiedt langs de Drentsche Hoofdvaart. 

Tot het opnemen en aflaten van Reizigers is gelegenheid: 

bij de ligplaats aan de Wittewijk; 

bij den steiger bij J.H. WIND; 

bij den steiger bij de Wed. HOMAN; 

bij de Polakkenbrug; 

bij de Jonkersbrug; 

bij de Grietmansbrug; 

bij de Sickensbrug; 

bij de van Liersbrug; 

bij den Norgervaartsbrug; 

bij den steiger bij ‘t “Oude Jagt” (Kloosterveen-Assen); 

bij de ligplaats in de kolk te Assen. 

De dienst is aangevangen 10 mei 1880. 

Vertrek, behalve des Zondags: 

Van Smilde des morgens te 8 uur. 

Aankomst te Assen des morgens te 9.30 uur. 

Vertrek van Assen des voormidd. te 11.20 uur. 

Aankomst te Smilde des middags te 1.- uur. 

Vertrek van Smilde des middags te 1.20 uur. 

Aankomst te Assen des namiddags te 2.50 uur. 

Vertrek van Assen des namiddags te 5.15 uur. 

Aankomst te Smilde des avonds te 7.- uur. 

Zullende des Dingsdags de BOOT te Smilde afvaren, in plaats van te 8 uur, om 6.15 ’s morgens. 

Tarief voor Passagiers: 

Van Smilde naar Assen en omgekeerd: 1ste kajuit f 0.25, 2de kajuit f 0.15. 

Van Norgervaart of Sickensbrug naar Assen: 1ste kajuit f 0.20, 2de kajuit f 0.10. 

Van Norgervaart of Sickensbrug naar Smilde: 1ste kajuit f 0.20, 2de kajuit f 0.10. 

Bagage 5 kilo vrij. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 NOVEMBER 1880 
 

Smilde, 22 Nov. Naar wij vernemen, circuleert hier een adres bij schippers, neringdoenden en andere 

ingezetenen, om gerigt te worden tot den Commissaris des Konings in dit gewest, met verzoek, om de 

sluiting der Hoofdvaart, die bepaald is op 13 December e.k., eene week later te doen plaats hebben, 

met het oog op het belang dezer gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 NOVEMBER 1880 
 

Smilde, 24 Nov. Daar de roodvonk zich vooral te Bovensmilde nog uitbreidt, is door het dagelijksch 

bestuur, in overleg met de medici, besloten, de school te Bovensmilde voor eenigen tijd te sluiten, 

teneinde zoo mogelijk verdere uitbreiding der ziekte tegen te gaan. 


