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Smilde – Drinkwater. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt te kennis van belanghebbende ingezetenen der gemeente: 

dat door hem aan den heer Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Overijssel en Drente, 

naar aanleiding van het ongunstig resultaat van ’t onderzoek van ’t Kanaal- en Put- of Welwater 

alhier, de vraag is gedaan of, zoo dit water wordt GEKOOKT, het gebruik al of niet minder schadelijk 

voor de gezondheid is te achten; 

dat op die vraag, door den Heer Inspecteur voornoemd, o.a. is geantwoord: 

“dat slecht water zeker in ’t algemeen veel minder schadelijk wordt door het koken en daarna 

bezinken. Ik zal echter niet durven beweeren dat zulk bijzonder slecht putwater, als het door u 

gezondene, door koken goed zou kunnen worden en zou, voor zoover men zich niet op het 

verzamelen van zuiver regenwater wil toeleggen, in gewone omstandigheden, altijd aan het gekookte 

kanaalwater, als minder slecht dan het putwater, de voorkeur geven. 

Indien het putwater in de gemeente Smilde over ’t geheel zóó slecht is, als onderzochte monsters, of 

zelf in ’t algemeen slecht, zonder nog altijd dien graad van slechtheid te bereiken, blijf ik het altijd 

voor het meest afdoende en voor de hand liggende redmiddel houden, dat de ingezetenen zich 

inrichten op het verzamelen van het nu nutteloos wegloopend regenwater en zich gewennen aan het 

gebruik daarvan. Daken, goten, regenbakken of regentonnen zullen natuurlijk moeten worden schoon 

gehouden.” 

Smilde, 1 Augustus 1883.      De Burgemeester voornd.: 

BOELKEN. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 7 AUGUSTUS 1883 
 

 
Smilde, 5 Aug. Als iets der vermelding waardig, kunnen we van hier mededeelen, dat de 

vleeschhouwer S. van Dam een schaap van Engelsch ras heeft geslacht, aangekocht van den heer L. 

de Vries alhier, dat schoon aan de haak heeft gewogen 142 halve Ned. ponden, waarvan 21 halve 

kilo’s los vet. 

Smilde, 6 aug. De wespen zijn hier dit jaar zeer overvloedig en buitengewoon brutaal. Als een staaltje 

van dit laatste moge dienen, dat ze eene geit van den arbeider Kuperus hebben aangevallen en gedood. 
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Smilde, 9 Aug.  Zien de veldvruchten over ’t geheel genomen er veel gunstiger uit dan ongeveer eene 

maand geleden, de paardeboonen zijn als totaal mislukt te beschouwen. De rogge is zeer goed geladen 

en de haver, schoon verre van best, is werkelijk bijgekomen. De vele regen heeft op de aardappels 

goed gewerkt, zoodat ook in dezen de vooruitzichten beter zijn geworden. De ziekte, schoon niet 

gering te achten, breidt zich ten gevolge van het koude weder minder uit dan men wel vreesde. 

Verkoop – Vruchten – Smilde. 

Maandag 13 aug. 1883, 

des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van Mej. de Wed. HOMAN te Smilde, publiek worden 

verkocht: 

1. Ten verzoeke van Mevr. de Wed. Mr. J. OOSTING: 

1 kamp HAVER, 3 kampen PAARDEBOONEN op plaats 37, 3e blok. 

2 kampen BOEKWEIT op plaats 32, 3e blok. 

2. Ten verzoeke van den Heer H.S. GRATAMA te Assen. 

1 kamp PAARDEBOONEN op Paaschloo. 

Aanwijs doet J. DIJKSTRA. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 
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