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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 FEBRUARIJ 1883 
 
Smilde, 22 Febr. Gisteravond hadden we het genoegen hier eene lezing bij te wonen van den 

welbekenden landbouwleeraar, den heer Corten. De heer C. sprak over de voeding van het vee en 

wel in hoofdzaak het volgende: 

Een groot gedeelte van het voedsel, de koolhydraten namelijk, bestaande uit suiker, zetmeel en 

vezels wordt verbruikt, om de warmte van het dier te onderhouden. ’t Is daarom zaak het vee des 

winters behoorlijk warm te stallen, wijl anders grootere hoeveelheid voedsel noodig is. 

Vervolgens werd de voedingswaarde van sommige gewassen besproken en werd het gehalte aan 

eiwit nagegaan. In goed gras staat het gehalte eiwit tot dat der koolhydraten als 1 : 4, in boonen als 1 

: 2, in wortels als 1 : 12, in roggestroo als 1 : 48, in haverstroo als 1 : 27, in erwtenstroo als 1 : 48, in 

roggekaf als 1 : 35, in raap- en lijnkoeken als 1 : 2. 

De heer C. wees er op, doe het geheim eener goede voeding daarin bestaat, dat de verschillende 

voedingsmiddelen op de juiste wijze met elkander worden verbonden. Als een uitnemend voedsel 

voor melkkoeijen en jongvee noemde de heer C. havermeel, dewijl dit ligt verteerbaar is en gunstig 

op de beenderen werkt. Boonen zijn te krachtig om ze onvermengd te laten gebruiken, terwijl 

wortel- en knolgewassen wegens hun gering eiwitgehalte niet bijzonder zijn aan te bevelen. Voor 

het vetmesten is de gerst het meest geschikt. 

Proefnemingen met het inkuilen van groenvoeder werden aangeraden. Na afloop der leerrijke lezing 

werden den heer Corten nog eenige vragen gedaan, die welwillend werden beantwoord. ’t Getal 

hoorders was, helaas! gering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 FEBRUARIJ 1883 
 

Gemeenten Beilen en Smilde. 

Waterschap: de Molenwijk. 

Ter inzage voor belanghebbenden is ter visie nedergelegd, te Smilde bij WIND en te Hooghalen bij 

KUIPER, om daar gedurende acht dagen te verblijven. 

1e. het ontworpen reglement voor dat waterschap; 

2e. de missive van Heeren Gedeputeerde Staten, waarbij dat ontwerp ter kennisneming aan de 

voorloopige Commissie en der Ingelanden wordt toegezonden. 

Smilde, 20 Februarij 1883. 

De voorloopige Commissie voor het op te  

rigten waterschap: de Molenwijk. 

GEVRAAGD 

Een Wagenmakersnecht, 

om dadelijk in dienst te treden, bij 

A. DE WEGER te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 FEBRUARIJ 1883 
 
Hoogersmilde, 24 Febr. Gisteravond vierde het zang- en riciteergezelschap “de Vriendschap” te 

Hoogersmilde haar jaarlijksch feest. 

Nadat de gewone uitvoering van den zang was afgeloopen en den directeur een fraai geschenk was 

aangeboden, begonnen de feestelijkheden. Onder eten en drinken werd bijna aanhoudend gezongen 

en voorgedragen, Ieder deed zijn best iets bij te brengen tot genoegen van ’t algemeen, ieder  genoot: 

Vrede en orde heerschten! 

Dank zij onzen geachten directeur, den heer Ulehake, die als altijd ook nu toonde in staat te zijn een 

feest te kunnen leiden en opvrolijken. Dat de wensch van alle leden, n.l. “Lang zal hij leven”, worde 

vervulde, opdat onze vriendenkring meer en meer bekwaam worde op ’t gebied van zang en 

voordragt. 

Het zanggezelschap te Hoogersmilde is lid der Nederlandsche koorvereeniging. ’t Is een gemengd 

koor, bestaande uit 47 leden. 

 


