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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 MAART 1872 
 
+ Smilde, 4 Maart. Heden werd het stoffelijk overschot van den geneesheer J. Wijchgel,den 28sten 

Febr. overleden, grafwaarts gebragt. Een buitengewoon groote schare, van verschillende gezindten, 

volgde het lijk naar zijne laatste rustplaats. Bij den nog half geopenden grafkuil werd eerst gesproken 

door den heer Vellekoop, predikant bij de Chr. Ger. gemeente alhier, en daarna door den heer 

Moquette, predikant bij de Herv. gmeente te Smilde. Beide toespraken werden met gespannen 

aandacht en onverdeelde belangstelling aan gehoord en bij menigeen waren de zigtbare bewijzen 

aanwezig van een getroffen gemoed. 

Heeft de weduwe met hare vijf, onder welke nog vier onverzorgde, kinderen veel, ja laat ons liever 

zeggen , alles in betrekkelijken zin, in hem verloren, ook de gemeente Smilde en het dorp Appelscha 

verliezen veel in hem, want hij bezat een uitgebreide practijk. Uit veler mond hebben we gehoord: “de 

geringere stand vooral zal dr. Wijchgel missen.” Zijn asch ruste in vrede! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 MAART 1872 
 
Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, zoo van hier als elders ondervonden, gedurende 

de ziekte en bij het overlijden van mijn geliefden echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen, 

mijn hartelijken DANK. 

Smilde, 5 maart 1872. 

E.G. AUWERDA, Wed. J. WIJCHGEL. 

Zij, die LID wenschen te worden van de VEREENIGING 

“de Harmonie” te Smilde, 

worden verzocht op de VERGADERING van Maandag den 11den Maart a.s., ’s avonds te 7 uur, te 

compareren in ’t Logement DE NIEUWE VEENHOOP bij J. HOMAN. 

Het voorloopig Bestuur, 

J. POLAK, Pres. 

A. VAN DAM, Secr. 

 

Wordt gevraagd, tegen den 1sten Mei a.s. een 

Molenaarsknecht, 

geheel of ten deele zijn werk verstaande, bij  

H. OLDENKAMP te Hoogersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 MAART 1872 
 
Op Dingsdag den 12den Maart a.s., des avonds te zeven ure, zal, na bekomen regterlijke autorisatie in 

het logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van de Wed. HENDRIK HOMAN en 

Kinderen, in het openbaar 

worden ingezet: 

1
e
. Een HUIS en TUIN, nabij de Jodenkerk te Smilde, Sectie H, no 513 en 514, groot 7 a. en 40 c. 

2
e
. Drie perceelen BOUW- en WEILAND met daarop staand HUIS aan de Evert Hendrikswijk, 2

e
 blok 

op plaats 1, Sectie H, no. 303, 304, 305, groot 2 h., 47a. en 50 c. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 MAART 1872 
 

Hulponderwijzer. 

Wordt gevraagd voor de school te KLOOSTERVEEN een Hulponderwijzer, op eene jaarwedde van f 

300. 
Aangifte in persoon of met vrachtvrije brieven vóór of op 20 Maart 1872 bij den Burgemeester te 

Smilde. 


