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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 FEBRUARIJ 1872 
 
+ Smilde, 18 Febr. Hedenmorgen is in een sloot te Hoogersmilde levenloos gevonden het lijk van J.B., 

schaapherder alhier. Het schijnt, dat misbruik van sterkendrank er de oorzaak van is, dat de 

ongelukkige in ’t water kwam en daarin omkwam. Naar men verneemt althans is hij gister in 

gezelschap van andere jongelieden geweest. Dat de beide nog levende ouders troosteloos zijn over ’t 

verlies van dezen hun eenigen zoon, laat zich begrijpen. 

- Ofschoon wat laat - ’t was vergeten - berigten we toch met groot genoegen dat door de hier bestaande 

rederijkerskamer “Nut en Vermaak” over 1871 aan het Burgerlijk Armbestuur alhier een som is ter 

hand gesteld van dertig gulden. Waar de kunst zich zoo leent, om den mindervermogenden 

natuurgenoot wel te doen en alzoo zijn lot dragelijker te maken, heeft zij aanspraak op sympathie niet 

alleen maar ook op daadwerkelijke ondersteuning. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 FEBRUARIJ 1872 
 
Heden overleed mijn geliefde echtgenoot IZAäK WIJNBERG, in den gezegenden ouderdom van ruim 72 

jaren, na eene gelukkige echtvereeniging van 49 jaren, diep betreurd door mij, mijne kinderen en 

behuwdkinderen. 

Smilde, 18 Febr. 1872. 

MARTHA WIJNBERG-FRANK. 

Strekkende tot eenige en algemeene kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 FEBRUARIJ 1872 
 
+ Smilde, 23 Febr. Naar men verneemt zullen de schoolkinderen den 1sten April a.s. hier voornamelijk 

feestvieren. Zij zullen tot dat einde op een bepaald uur des achtermiddags in de kerk komen en door 

den heer burgemeester worden toegesproken, waarna hun eenige versnaperingen zullen worden 

uitgereikt. Een en ander zal opgeluisterd worden door, zoo we meenen, muziek uit Deventer. 

- Gisteravond werd den president der hier bestaande rederijkerskamer “Nut en Vermaak”, den heer 

L.D. Cohen, door het lid den heer H. van Dam, onder een gepaste toespraak, mede uit naam der overige 

leden, een fraai geschenk in zilver aangeboden. De heer Cohen, hierdoor zeer verrast, dankte in 

hartelijke woorden voor dit bewijs van achting en tevredenheid aan de zijde der leden en wenschte 

daarbij dat de kamer steeds meer en meer mogt bloeijen en getrouw blijven aan haar advies. “nut en 

Vermaak.” Verder werd de avond zeer genoegelijk doorgebragt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 1 MAART 1872 
 
Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, mijne geliefde echtgenoot de Heer J. WIJCHGEL, 

in leven Geneesheer alhier, in den ouderdom van 47 jaren en 7 maanden, mij nalatende 5 kinderen. 

De hoop op een zalig wederzien lenigt eenigzints mijne smart. 

Smilde, 28 Februarij 1872. 

E.G. AUWERDA, Wed. WIJCHGEL. 


