
blad 1880a1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 JANUARIJ 1880 
 

 
Smilde, 5 Januarij. Gisteravond heeft een vechtpartij plaats gehad, ten huize van den arbeider Dik 

alhier, waarbij Cornelis Boers eene snede in ’t hoofd en den linkerarm kreeg. De sterke drank schijnt 

hier weder eene hoofdrol te hebben gespeeld. 

Naar men verneemt is door den veldwachter G. Hogenberk tegen de schuldigen procesverbaal 

opgemaakt. 

Smilde – Norgervaart. 

Op Dingsdag 12 Jan. 1880, 

des avonds te 7 uur, zullen te Assen, ten huize van de Wed. KUIPERS, publiek worden geveild: 

1. Ten verzoeke van Mejufvr. de Wed. K.B. VAN DER VEEN c.s.: 

a. EEN Huis en kamp Land 

te Smilde, groot 80 aren, 60 centiaren, bewoond door JAN PALS. 

b. Eene BEHUIZINGE, waarin TWEE WONINGEN, te Smilde, en kamp LAND, groot 67 aren, 80 

centiaren, bewoond door K. WESTERHOF en F. PALS. 

c. Eene BEHUIZINGE, HOF met 4 kampen LAND en pl. m. 4 hectaren ONDERGROND op Plaats 4, 6e 

Blok, N.-W. der Hoofdvaart te Smilde, aangekocht van J. OFFEREREINS. 

d. Vijf kampen BOUWLAND aldaar, ingebruik van D.B. VRIEZE, aangekocht van J. DRENTHEN. 

2. Ten verzoeke van den Heer B. DRENTH c.s.: 

Eene Behuizinge 

en GROND op de Norgervaart, Oostzijde, aangekocht van H. ROODENBOOG, 

Een kamp BOUWLAND, Westz. Norgervaart, mandeelig met Erven JANNES DE ROO. 

3. Ten verzoeke van den heer J. KLOEKERS: 

Een kamp Bouwland, 

Westzijde Norgervaart. 

4. Ten verzoeke van den Heer M. DRENTH c.s.: 

Eenige perceelen Bovenveen, 

in het 7e en 6e blok te Smilde, aangekocht van den Heer V.D. VEEN en de Erven WALDA. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 JANUARIJ 1880 
 

 
Smilde, 6 Jan. Met genoegen vernemen we, dat de schipper J. D., van wiens  gevaarlijke positie we 

onlangs melding maakten, aan zijne betrekkingen alhier heeft berigt, dat het gevaar voor zijn schip als 

geweken kan worden beschouwd. 

Smilde, 7 Jan. Men deelt ons mede, dat voor de betrekking van gemeenteveldwachter (jaarwedde f 400 

en f 45 voor kleeding) zich ruim 30 sollicitanten hebben aangemeld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 JANUARIJ 1880 
 
Smilde, 8 Januari, Gebrek aan werk, waarmede de winter de arbeiders bedreigde, heeft zich slechts 

weinig doen gevoelen en is thans, nu de vorst is geweken, zoo goed als geheel verdwenen. Vooral in 

het weekhout vonden en vinden vele handen werk. Groote hoeveelheden hout zijn dezen winter weder 

onder de bijl gevallen en ’t blijkt hoe langer zoo meer, dat op de laagst gelegen gronden de houtteelt 

met voordeel kan worden gedreven. Ten gevolge van de vele concurrentie onder de koopers zijn de 

prijzen hoog, hooger nog dan in het vorige jaar. Ook voor het schelhout, dat eerst in ’t voorjaar wordt 

gekapt, wordt goed geld bedongen, hoewel de eikenschors lager staat genoteerd dan voor eenige jaren. 

-De schippers maken zich langzamerhand reisvaardig en bestoken zoowel in de hoofdvaart als in de 

wijken het ijs met woendend geweld. ’t Heeft het er trouwens naar gemaakt, want velen werden 

gedwongen met eene lading straatvuilnis te overwinteren, een pretje, dat in geen enkel opzigt is aan te 

bevelen. Slechts enkelen lagen ter bestemde plaatse of bragten met hun vaartuig den winter in Holland 

door, waarheen velen koers hadden gezet of wilden zetten, en waar, te Amsterdam b.v., tot 10 gulden 

voor duizend turven werd betaald. 


