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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 14 SEPTEMBER 1880

Ingezonden stuk.
Als men van Assen langs de Smilde een voetreisje naar Meppel doet, dan ziet men in de nabijheid
van de Leembrug twee flinke boerderijen, één aan den zandwegskant, toebehoorende aan den heer
IJzendijke, en één aan den straatwegskant, die den naam “Nieuw-Solwerdt” draagt. Dit landgoed
behoort aan de heeren Fonteijn en Land te Franeker. Deze boerderij, die wij zeer naauwkeurig
hebben bezigtigd, is zeer doelmatig ingerigt en heeft nu eene belangrijke verbetering ondergaan,
omdat de lage koestallen in hooge zijn veranderd, terwijl de boterkelder, de zaadbakken enz. in alle
opzigten aan de vereischten voldoen. De kelder zag er even als de geheele boerderij zeer zindelijk
uit; overal stonden orde en netheid voor- en bovenaan. Onder ’t ressort van “Nieuw-Solwerdt” ziet
men grasrijke en klaverrijke weiden, heerlijke korenvelden, aangename dreven, vruchtbare akkers en
weelderig hout, een bewijs, dat de eigenaren kosten noch moeite ontzien om den grond productief te
maken. De ontginning van heideveld tot bosch- en bouwland wordt er met kracht doorgezet en met
zeer gunstige resultaten. Ook ’t vee, dat wij op “Nieuw-Solwerdt” aanschouwden, zag er zéér
voordeelig uit. Zelden of nooit zagen wij een zóó kolossalen stier als daar. De Chineesche hoenders
maken er ook een zeer goed figuur.
Wij moeten eerlijk bekennen, dat onze verwachting ver overtroffen werd, zoodat wij, hoogst
dankbaar en voldaan over de aanwijzingen en voorkomendheid van den bewoner L. de Vries, die als
Fries hier ongetwijfeld de regte man op de regte plaats is, het “Landgoed” verlieten. ’t Speet ons
zeer, dat ons de tijd ontbrak om ook een bezoek te brengen aan de fraaije boerderij van den heer
IJzendijke, waar ook alles uitmuntend moet zijn. We hopen zulks later met toestemming van den
eigenaar te doen. De Smilde mag trotsch zijn op zulke boerderijen.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1880

Bovensmilde, 15 Sept. De arbeider F. Wolters alhier was hedenmiddag bezig met het schieten van
zand uit eene sloot, toen een groote klomp “oer” naar beneden viel en hem zoodanig kwetste, dat het
linkerbeen boven het enkel afbrak. Zo schielijk mogelijk werd de hulp van dr. Fledderus ingeroepen.
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, mijn innig geliefde
echtgenoot CORNELIS HENDRIK OFFEREINS, in den ouderdom van 83 jaar en ruim 7 maanden.
Smilde, 14 Sept. 1880.
Mede namens kinderen en behuwdkinderen,
Wed. C.H. OFFEREINS-WESSEMIUS.
Algemeene kennisgeving.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1880

Raadsvergadering.
Smilde, 16 Sept. Afwezig de heeren Sickens en Drenthen.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het 1ste
suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1880.
2. Wordt aangeboden de begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente, voor de dienst 1881,
en in handen gesteld van de heeren Homan Kijmmell, Hoogerbrugge en de Jonge tot onderzoek en
rapport in de volgende vergadering.
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