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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 1882 
 

 
Smilde, 22 Nov. Naar wij vernemen bestaat hier alle kans, dat er eene aardappelfabriek zal worden 

opgerigt onder nadere goedkeuring van het gemeentebestuur. Wanneer die wordt verleend, waaraan 

wij niet twijfelen, dan zal het noodige getimmerte reeds in den loop van den aanstaanden zomer 

worden gezet, met de vereischte machinerie, terwijl de fabriek zal beginnen te werken in den 

aaanstaanden herfst. Het terrein daarvoor is reeds gekozen, zoodat deze plaats, die groote behoefte 

heeft aan fabriekswezen, eindelijk dan een eerste schrede op dat gebied zal doen. Wij deelen dit op 

vertrouwbare informatiën mede. 

Bovensmilde, 22 Nov. De heer Hoekstra, cand. te IJtens, heeft bedankt voor het beroep naar de Ned. 

Herv. gemeente alhier. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 1882 
 

 
Smilde, 22 Nov. Hedenvoormiddag viel in de onmiddelijke nabijheid van het veeneschut een 

schipper van zijn vaartuig in het diepe vaarwater, juist toen de sluiswachter de schotten had 

opengezet. De schutmeester liet onmiddelijk de vallen naar beneden, waardoor het hevige bruischen 

des waters ophield, terwijl er meer hulp kwam opdagen en men den drenkeling nog bijtijds met haken 

op het drooge bragt, waarop hij spoedig zijn bewustzijn herkreeg. 

Smilde, 23 Nov. Gister kon men hier getuige zijn van een gelukkig uiterst zeldzaam voorkomenden 

arbeid. Beducht voor het weder invallen van de vorst, die, nu de sneeuw voor een goed deel is 

weggedooid, bijzonder noodlottig zoude zijn, zag men sommigen bezig met het wegruimen van de 

sneeuw, die aardappelakkers bedekte, terwijl ondanks het slechte weder uit alle magt werd gerooid. ’t 

Blijkt, dat nog zeer velen een deel van hun aardappelverbouw moesten delven, toen de vroegtijdige 

ingevallen vorst hun allen veldarbeid onmogelijk maakte. Dank zij de sneeuw, is betrekkelijk weinig 

bevroren; toch zullen enkelen niet kunnen roemen over de smakelijkheid van hunne winterprovisie. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 NOVEMBER 1882 
 

 

SMILDE, 

Op Dingsdag 12 Dec. 1882, 

des avonds te 6 uur, zullen, ten huize van H. DE VRIES aan de Norgervaart, publiek worden geveilde: 

Ten verzoek van de Heeren J.F. SCHUURMAN c.s.: 

Eene Behuizinge 

met kamp LAND, langs den straatweg, en kamp BOSCHGROND er achter, staande en gelegen tegenover 

de van-Liersbrug te Smilde, in gebruik bij G. DE BOER aldaar. 

Ten verzoeke van J. SAP te Een: 

zes kampen LAND 

te Smilde, N.-W. zijde der Hoofdvaart, in het 6de blok, afkomstig van de Wed. K.B. VAN DER VEEN 

aldaar.         Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

25jarige  Echtvereeniging 

VAN 

W. DE JONGE EN S. KRANS. 

Boven-Smilde, 28 Nov. 1882. 

SMILDE. 

Op Vrijdag 1 December 1882, 

des morgens te 11 uur, ten huize en ten verzoeke van R. DE WEERD, op de grens van Assen en Smilde, 

publieke verkoop van: 

1 3jarig bruin bles 

Merriepaard, 

5 stuks HOORNVEE, 5 LOOPVARKENS, WAGEN met KORREBAK, PLOEG, EEGDE, KOORNWAAIJER, 

GIERBODDE, KROOI en verdere Boergereedschappen. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


