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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 JULIJ 1876 
 

VEENSCHAP 

DE ZEVEN BLOKKEN. 

Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat de voorloopig vastgestelde TABEL der 

Wegen en Voetpaden 

en daartoe betrekkelijke voorwerpen, van af den 5den tot en met den 20sten Julij e.k. ter inzage 

van een ieder is neergelegd ten huize van J.K. HOMAN te Smilde. Gedurende dien tijd kunnen 

belangstellenden hunne bezwaren bij Gedeputeerde Staten inbrengen. 

Het Bestuur voornoemd: 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 JULIJ 1876 
 
Heden overleed, tot onze bittere droefheid, na eene hevige ziekte van weinige uren, onze eenigste 

lieveling GRIETJE, slechts acht weken oud. 

Smilde, 9 Julij 1876.      JACOB BLOEMBERG. 

HENDRIKJE FRIJS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 JULIJ 1876 
 
Smilde, 11 Julij. Zaturdag jl. speelde het achtjarige dochtertje van Sietse Meijer op het noorden 

alhier bij de hooijers, zich nu en dan omwentelend in het gras, toen het pijn in den vinger voelde. 

Hierop werd aanvankelijk niet gelet, maar toen de geheele hand dik werd en de pijn verergerde, 

merkte men al ras, dat een adder het in den vinger gestoken had. Daar de zaak dus ernstig begon te 

worden, riep men geneeskundige hulp in, terwijl alle middelen in het werk gesteld werden om het 

venijn tegen te werken. De arm werd geheel stijf, maar het schijnt, dat het gevaar geweken is, daar er 

beterschap is te bemerken. Al weer een waarschuwend voorbeeld, om in dit saizoen in de velden 

voorzigtig te zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 JULIJ 1876 
 
Smilde, 12 Julij. Gister was het een feestdag voor deze gemeente, ’t welk dadelijk in het oog viel 

door het wapperen van een menigte vlaggen. Het was feest, omdat de nieuwbenoemde burgemeester 

als zoodanig zijne intrede zou doen en door den Raad geïnstalleerd zou worden. Eene koets met twee 

prachtig versierde paarden, begeleid door eene eerewacht te paard, reed omstreeks half zes naar het 

huis van de heer C. Fledderus, waar de heer W.J. Boelken zich bevond, om hem af e halen en naar 

het huis der gemeente te brengen. Daar aangekomen, werd door den heer Hendrik Roemer, daartoe 

aangewezen, namens de eerewacht eene aanspraak tot den benoemden titularis gerigt, die door dezen 

in gepaste woorden werd beantwoord. Nadat nu door den burgemeester in het eere-rijtuig plaats was 

genomen, vertrok men gezamentlijk naar het gemeentehuis, waar de leden van den Raad hem reeds 

verbeidden en de installatie plaats had. Wij kunnen niet nalaten aan de jongelieden onze hulde te 

brengen voor de prachtige en wel geordende optogt. De burgemeester gaf blijk van zijne 

erkentelijkheid voor de bewezen eer blijk, door aan de eerewacht en corps een onthaal aan te bieden 

ten huize van den logementhouder J.K. Homan. 

In de raadsvergadering van gister werd de heer Boelken dadelijk tot ambtenaar van den burgerlijken 

stand benoemd. 


