
 

 

blad 1890q2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 JULI 1890 

 Smilde, 23 Juli. Gisternacht heeft men in Friesland, zonder eenige kennisgeving aan het bestuur van 

het waterschap de Zeven Blokken alhier, de afwatering van het 1e en 2e blok afgesloten, zoodat een 

groot deel van die blokken onder water staat; de uitbesteding, welke heden in die blokken zou plaats 

hebben voor rekening van den heer M.A. Hoogerbrugge, kon daarom niet doorgaan, wat zeer zeker te 

betreuren is voor den arbeidersstand. 

Smilde, 23 Juli. Gisternamiddag had het bestuur van de stoomzuivelfabriek alhier de inrichting der 

fabriek wederom voor het publiek ter bezichtiging gesteld. 

Van deze gelegenheid werd door een buitengewoon groot aantal belangstellenden gebruik gemaakt. 

Het schoone weder werkt hiertoe dan ook zeer mede. 

Wij hopen, dat de belangstelling, waarin het bestuur van de eerste fabriek alhier zich aanvankelijk 

reeds mag verheugen, door de goede werking der fabriek, door flinke uitvoering in het beheer en door 

eene zuinige (niet te zuinige) administratie bij voortduring haar deel mag blijven. 

De leveranciers der melk kunnen tot eene goede bereiding daarvan veel bijdragen door de 

melkemmers niet te veel met water om te spoelen of de waar zuur te laten worden, daar deze beide 

omstandigheden zeer schadelijk terugwerken. 

Hedenmorgen half acht uur kwam de schipper Wesseling met de eerste bezending melk voor de 

fabriek van Bovensmilde; pl. m. 9 uur arriveerde de schipper Auwerda van Hoogersmilde en 

Hijkersmilde; beide hadden eene flinke bezending. 

De zaak is alzoo begonnen en wij hopen in het belang der gemeente Smilde dat zij zich in het rechte 

spoor mag blijven voortbewegen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 JULI 1890 

 
Smilde, 23 Juli. Naar men ons verzekert zal het college van kerkvoogden en notabelen der Hervormde 

gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen het kerkgebouw eene flinke herstelling doen ondergaan. 

Het voornemen bestaat om het gebouw van den toren tot den voet, zoowel van binnen als van buiten, 

te restaureeren. 

Het strekt het college tot eer, dat het geene halve maatregelen wil nemen om het fraaie gebouw voor 

totalen ondergang te bewaren. De dank der gemeenteleden zal niet uitblijven. 

Het BESTUUR der Naamlooze Vennootschap de 

Stoomzuivelfabriek 

te Smilde maakt bij dezen bekend, dat van af Maandag 28 Juli dagelijks kosteloos voor ieder 

gelegenheid bestaat per Schipper C. AUWERDA JR. Graan ter bemaling, volgens vastgesteld tarief, 

mede te geven. 

Smilde, 24 Juni 1890.       Namens het Bestuur voornd., 

J. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

H. FLEDDERUS, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 26 JULI 1890 

 

 
Smilde, 25 Juli. Door den burgemeester der gem. Smilde zijn hedenmorgen bij de wed. H. Wesseling 

te Hijkersmilde, (welke de politie had gewaarschuwd) op vermoeden van vervalscht te zijn, in beslag 

genomen 4 stukken boter, welke heden ter griffie der Rechtbank te Assen zijn gedeponeerd, om 

opgezonden te worden naar een of ander proefstation. De boter is afkomstig van Steffen G. te 

Hijkersmilde. 


