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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 SEPTEMBER 1890 

 
Boerenplaats – Smilde. 

Voor den tijd van 3 jaren zal, door den Heer M.G. DE JAGER te Smilde, bij gesloten briefjes 

worden verhuurd: 

Eene Boerenplaats te Smilde, zandwegzijde aan de Hoofdvaart, naast “Kijllot”, bestaande in: 

Behuizing met Schuur en 13 h.a. uitmuntende, oude, Bouw- en Weilanden. Te aanvaarden: 

Opstallen 1 Mei 1891, Landerijen November a.s. 

Inlichtingen omtrent de voorwaarden te verkrijgen b/d Eigenaar en b/d. Notaris J. VEENHOVEN te 

Smilde. Briefjes moeten worden ingeleverd ten Kantore van genoemden Notaris vóór of op 15 

October 1890.       J. VEENHOVEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 30 SEPTEMBER 1890 

 
Smilde, 27 Sept. Hedenavond werd ten huize van de wed. Homan de eerste vergadering in dit 

saizoen van de Landbouwvereeniging alhier gehouden, waarin ruim 30 leden tegenwoordig waren. 

De notulen der vorige vergadering, dd. 5 april. werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De mededeeling van den voorzitter, dat ingvolge art. 5 der algemeene bepalingen betreffende de 

openbare contrôle van landbouwzaden de leverancier van het klaverzaad naar aanleiding van een 

klein verschil in de garantiecijfers voor het geleverde rood Brabantsch klaverzaad zich een 

prijsvermindering van 10 pct. heeft moeten getroosten, wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Na eene geanimeerde discussie wordt besloten het bestuur te machtigen twee dekstieren aan te 

koopen en deze onder nader te bepalen conditiën onder de leden te verkoopen. 

Mede werd na eenige bespreking aan het bestuur opgedragen eene openbare inschrijving tot 

levering  van lijnkoeken uit te schrijven. Staande de vergadering werd een vrij aanzienlijk getal 

lijnkoeken opgegeven, terwijl den niet aanwezigen de gelegenheid zal worden aangeboden het door 

hen verlangd aantal kenbaar te maken. 

Na breedvoerige toelichting van den voorzitter wordt door dezen namens het bestuur een adres ter 

tafel gebracht aan den Gemeenteraad van Amsterdam, waarin deze verzocht wordt maatregelen te 

nemen, om tot de vroegere wijze van mestbereiding terug te keeren, door evenals vroeger alle  

mest, afval en straatvuil dooreengemengd, desnoods tegen een weinig hoogeren prijs, aan de 

schippers af te leveren. In dit adres werd er op gewezen, dat door de tegenwoordige wijze van 

mestbereiding de compost voor de landbouwers te hoog in prijs wordt, terwijl het straatvuil, door 

daaruit het beste te nemen voor de compost, bijna waardeloos wordt gemaakt als meststof. Dit 

adres werd door al de aanwezige landbouwers geteekend en tevens besloten anderen gelegenheid te 

geven alsnog hunne naam op het adres te plaatsen. 

Nadat nog door een tweetal leden een paar vragen waren gedan, welke door den voorzitter werden 

beantwoord, sloot deze, daar niemand meer het woord verlangde, de vergadering.  

Smilde, 29 Sept. Vrijdagavond werd hier eene vergadering gehouden van de leden der afdeeling 

“Smilde” van den Nederlandschen Protestantenbond. 

Als secretaris der afdeeling werd herkozen de heer G.B. Staal, terwijl als leden der commissie voor 

het godsdienst-onderwijs herkozen werden de heeren H. Beuving, K. Punter en H. Oosterloo; 

gekozen werd de heer J.B. Homan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 OCTOBER 1890 

 
Smilde, 30 Sept. Gisteren gingen arbeider H. en zijne vrouwe met een wagentje, waarin zich een 

kind bevond, op eene der wijken alhier over eene draai. Door een ongelukkig toeval geraakten allen 

te water. Gelukkig waren ettelijke personen in de nabijheid aan ’t werk; ze schoten ter redding toe 

en hielpen de drenkelingen behouden aan wal. 


