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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 JULIJ 1879 
 
Smilde, 30 Junij. Met zekerheid kunnen wij meedeelen dat de Provinciale Synode der Chr. Gerf. 

Kerk in Drenthe tot afgevaardigden voor de algemeene Synode, die in Augustus a.s. te Dordrecht 

zal gehouden worden, heeft benoemd de predikanten van Hoogen te Hoogeveen en Schoenmakers 

te Dedemsvaart en de ouderlingen K. Ensing te Noordbarge en L.F. Mulders te Smilde en tot 

secundi ds. Redder te Diever en ds. Vos te Ruinerwold en tot secundi der ouderlingen J. de Weerd 

te Diever en G. Gooberts te Dedemsvaart. 

25jarige Echtvereeniging 

VAN 

GEERT DE BOER EN KLARA SUSANNA ELIZABETH BRUNSTING. 

Smilde, 30 Junij 1879. 

Hunne dankbare kinderen. 

Getrouwd: 

R. KERSIES en S.H. ROODHARD. 

Smilde, 27 Junij 1879. 

Algemeene kennisgeving. 

Smilde, 1 Julij. Wel wat later dan gewoonlijk, maar toch nog tamelijk bij tijds zijn de nieuwe 

aardappelen hier voor de consumtie geschikt geworden. de koopman Johs. Kramer delft ze in goede 

kwaliteit uit zijn tuin en verkoopt ze reeds tegen 40 cents de 5 liter. 

Ook andere personen halen proefjes uit hunne tuinen, zoodat de beruchte tijd “tusschen oude en 

nieuw” weldra weder tot de geschiedenis behoort. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 JULIJ 1879 
 

HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

TE SMILDE 

brengt bij dezen ter kennisse van daarstelpligtigen van den weg bijlangs de Duikerslootswijk te 

Smilde, dat bij besluit van het Bestuur van 4 December 1878, op daartoe ingekomene rekwesten de 

termijn tot aanleg van dien weg is VERLENGD tot 1 September 1879, en dat dus op dien datum 

dien weg alsnu door daarstelpligtigen zal moeten zijn aangelegd, bij gebreke waarvan het Bestuur 

zulks op hunne kosten zal effectueren. 

Smilde, 3 Julij 1879. 

Het Bestuur van het Veenschap voornd.: 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 JULIJ 1879 
 

 

 

Smilde, 3 Julij. Het eerste groote schip met turf beladen, komende van Haulerwijk, groot 45 ton, is 

heden hier doorgevaren, langs Veenhuizen over de Norgervaart, met bestemming naar Holland. 

Wij gelooven, dat, nu dit kanaal, ’t welk de Friesche met de Drentsche wateren verbindt, 

bevaarbaar is, deze eerste afvoer weldra door meerdere zal gevolgd worden. 

Hooger-Smilde, 4 Julij. Hedenmorgen had hier een ongeval plaats, dat de treurigste gevolgen na 

zich had kunnen slepen. De landbouwer H. Vink zou zich namelijk naar het land begeven, maar 

plotseling geraakten de beide paarden, die hij voor den wagen had gespannen, op hol. Vink kwam 

nog bij tijds van het rijtuig, doch hij slaagde er niet in de paarden tot bedaren te brengen, zoodat 

deze met wagen en al in het Oranje-kanaal stortte. 

Met moeite bragt men ze op het drooge. 


