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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 10 MEI 1884 
 
Smilde, 9 Mei. De fraaie en uitgestrekte kweekerij van den heer J. de Wal mag zich verheugen in 

een zeer goeden naam. “Een ding is jammer”, was echter het oordeel van allen, die er een kijkje 

namen. Men had namelijk aan den weg  geen “oog” op iets van al het bezienswaardige, dat de 

kweekerij bevat. Thans is dat veranderd. De sierlijke aanleg van het voorste gedeelte trekt nu aller 

aandacht. 

Smilde, 9 Mei. Eergistermorgen, toen de postkar uit Meppel hier passeerde, schrikte het paard voor 

vlaggen, die over den straatweg wapperden en voor het huis van den onderwijzer Venekamp hingen, 

wiens dochter in ondertrouw was opgenomen en ter wier eer de driekleur was uitgestoken. De 

postiljon wist gelukkig het paard, dat met de kar reeds aan den oever van de hoofdvaart stond, in 

teugel te houden en weder naar den weg te brengen, maar de conducteur, vreezende dat alles te 

water zou gaan, sprong er af en kwam in de onderwal te recht, zonder eenig beduidend letsel te 

hebben bekomen. Het ware te wenschen, dat voortaan een streng toezicht werd gehouden over het 

hangen van vlaggen, ten einde ze niet de oorzaak worden van groote onheilen, die licht door het 

fladderen daarvan kunnen ontstaan. 

VERHURING – SMILDE. 

Binnenkort, tijd en plaats nader te bepalen, zullen publiek worden verhuurd: 

2 Boerenplaatsen, 

bevattende Boerenhuizen, Schuren en bijgelegene Groen- en Bouwlanden, staande en gelegen 

nabij de Norgervaart te Smilde, zuidoostzijde der hoofdvaart, thans in gebruik bij A. CAZEMIER en 

F. PALTZ te Smilde. 

De Landerijen 1 November 1884, de Huizen 1 Mei 1885 te aanvaarden. 

Alles ten verzoeke van den Heer Dr. H. HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN te Assen. 

Informatiën ten kantore van den 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 MEI 1884 
 

Schouw te Smilde. 

Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat de SCHOUW over de Wegen en 

Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week van de maand Mei 1884. 

Zij noodigen dientengevolge de onderhoudplichtigen dringend uit te willen zorg dragen dat de 

bestaande gebreken vóór den 25sten dezer maand worden hersteld. 

Verder brengen zij in herinnering, dat aan hun toezicht onderworpen zijn: 

a. de Zandweg aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart van af de Norgervaart tot de Veenhoopsbrug, 

met het doorlangs loopende Voetpad;  

b. de Zandweg van de Zuidoostzijde der Hoofdvaart van af de Molenwijksbrug tot aan de grens der 

gemeente Dwingeloo, met het daarlangs loopende Voetpad; 

c. het Voetpad bijlangs den Norgervaartsweg; 

d. de Witterweg; 

e. het Voetpad bijlangs den straatweg aan de Zuidoostzijde der Hoofdvaart van af de 

Veenhoopsbrug tot de nabijheid der Norgervaart; 

f. de Wegen bijlangs het Oranje-Kanaal; 

g. de Leemdijksweg; 

h. de Weg langs de Scheijdt. 

BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 10 Mei. De kraaien worden, zoo ’t schijnt, dagelijks lastiger. De landbouwer H.D. was van 

morgen bezig met ’t zaaien van klaverzaad. Een zakje met zaad zette hij op het land. Al spoedig 

beproefde eene kraai zijne krachten, den voorraad mee te nemen. Dit gelukte wel niet, doch toen D. 

kwam, om haar te verjagen, pakte zij juist het zakje van onderen beet, waardoor bijna alles op den 

grond werd uitgestort. De kraaiennesten worden zooveel mogelijk vernietigd. Dat zij hier in groot 

getal aanwezig zijn blijkt uit het feit, dat in een boschje van den heer K., in een half uur tijd, 140 

eieren zijn uitgehaald. 


