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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 APRIL 1870 
 

25jarig echtvereeniging 

van 

H.J. DRENTHEN 

en 

G. SICKENS 

Smilde, 27 April 1870 

25jarige Echtvereeniging 

van 

M.A. HOOGERBRUGGE 

en 

K. POOT 

Smilde, 27 April 1870 

Hunne dankbare kinderen 

Heden overleed, na eene langdurige sukkeling en in den laatsten tijd pijnlijk lijden, zacht en kalm, in 

den ouderdom van 65 jaren en 2 maanden mijn dierbare Echtgenoot HENDRIK BOER, in leven mr. 

Smid alhier. 

32 jaren mogt ik met hem door genoegelijken echt vereenigd zijn. Zijn gelatenheid, voortvloeijende 

uit een vast vertrouwen op eene zalige verwisseling, troost mij, mijne kinderen en behuwd-kinderen 

in dit mijn en hun treurig lot; terwijk wij tevens wenschen te berusten in den wil van Hem, wiens 

doen en laten wijs en goed is. 

Smilde, 25 April 1870        ANNA SMEDING, 

Wed. H. BOER 

Eenige en algemeene kennisgeving 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 APRIL 1870 
 
+ Smilde, 26 April. Met genoegen kunnen wij melden, dat de werkzaamheden aan den klinkerweg 

Smilde - Norg met veel ijver worden voortgezet, zoodat de bestrating hoogstwaarschijnlijk op het 

grondgebied dezer gemeente in den loop dezer week zal worden voltooid. Eene heden door 

burgemeester en wethouders deswege gehoudene inspectie heeft, naar wij vernemen, alleszins aan de 

verwachting beantwoord. Inzonderheid in het voor- en najaar en vooral met het oog op den 

modderpoel bijlangs de Norgervaart zal door de daarstelling van genoemden weg een belangrijke 

verbetering tot stand gebragt worden. 

(Naar ons van andere zijde verzekerd wordt, zal de geheele weg op Smilder grondgebied met 

veertien dagen voltooid zijn.    RED.) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 APRIL 1870 
 
+ Smilde, 28 April. J.B. in deze gemeente zou heden twee varkens, welke hij aan een koopman 

verkocht had, afleveren. Op een geringen afstand van huis wil een der varkens niet verder loopen; na 

daartoe eenige keeren aangespoord te zijn, valt het dier neer en is spoedig dood.  

’t Zou nog al van belang zijn te weten, of men door eene of andere behandeling van het dier den dood 

kon voorkomen, die oogenschijnlijk alleen door het drijven ontstaat, en zich meestijds voordoet 

wanneer men ’t varken aan een touw voortdrijft, gelijk hier weder ’t geval was. 


