blad 1882q2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 8 NOVEMBER 1882

BOELDAG – SMILDE.
Op Dingsdag 14 Nov. 1882,
des morgens te 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van den Heer JACOB ELEVELD bij de EvertHendriksbrug te Smilde, publiek worden verkocht:
1 best 7jarig bruin
Merriepaard,
8 stuks HOORNVEE, CHAIS, 2 WAGENS, 2 PLOEGEN, 2 EEGDEN,
Boergereedschappen
en ’t geen verder tevoorschijn zal worden gebragt.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 9 NOVEMBER 1882

Norgervaart, 7 Nov. Ook hier is weder gebleken, dat sommige lieden in hunne baldadige buijen zich
ver te buiten kunnen gaan. Arbeiders van de heeren de Vries hadden Zaturdagavond een met zand
geladen “bok” in ’t kanaal achtergelaten. Des nachts heeft men het vaartuig met zoden zoodanig
bezwaard, dat het zonk. Schoon men ook gister reeds uit alle magt heeft gewerkt om het te ligten, was
men hedenachtermiddag er nog niet klaar meê klaar.
Bovensmilde, 7 Nov. Tot predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier is hedenavond beroepen
de heer Hoekstra, cand. te Sneek.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 10 NOVEMBER 1882

Smilde, 9 Nov. Hier wordt eene draai gelegd over de hoofdvaart in de nabijheid van de Norgervaart.
Voor de voetgangers, die, sedert het amoveeren der brug in den zandweg tusschen Assen en Smilde,
de overzijde van ’t kanaal niet konden bereiken, zal die draai van groot gerief zijn.
Getrouwd:

A. SPIJKMAN,
Weduwnaar van ED. DE BOER,
en M. DE VRIES,
Weduwe van H. TEN CATE.

Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 NOVEMBER 1882

Smilde, 10 Nov. Gister is hier per schip aangebragt een draai, welke over de Norgervaart zal gelegd
worden, ten einde de communicatie voor voetgangers te herstellen. Reeds geruimen tijd verkeerden de
inwoners van Kloosterveen, gemeente Assen, aan de zandwegzijde in een staat van isolement. Niet
dan met bootjes of schepen kon men hen bereiken, zelfs de brieven konden hen door de beambten der
posterijen niet bezorgd worden. Door dat vonder is echter nog slechts gedeeltelijk in eene groote
behoefte voorzien. Het is voor wagen en paard niet ingerigt.
De schrijver, die onlangs door middel van dit blad mededeelde, dat er een noodbrug zou gelegd
worden, heeft bepaald door een verkeerden bril gezien. De landbouwers, die hunne vaste goederen
meest aan den straatweg hebben liggen, kunnen die landerijen van de zandwegzijde niet genaken per
paard en wagen, dan door groote omweegen te maken. Dientengevolge zal, naar men ons meldt, een
verzoekschrift tot Z. Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid door een aantal
belanghebbenden worden gerigt, ter bekoming van een noodbrug, zoolang de Hooge Regeering nog
niet van plan is, definitief in de behoefte te voorzien.

