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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 MEI 1876 
 

GEWONE JAARLIJKSCHE 

VEETENTOONSTELLING 

der 2
de

 Afd. van het Genootschap ter bevordering 

van de Landbouw in Drenthe, op 16 Junij 1876 

te SMILDE. 

De Vergadering wordt gehouden in de VEENHOOP bij J.H. WIND en geopend voormiddags te 10 ure 

precies. 

Tegen 12 ure beproeving ven een GRASMAAIWERKTUIG, HOOISCHUDDER EN PAARDENHARK. 

Het Bestuur noodigt voorts een ieder uit welke minder bekende, doch voor den Drentschen 

landbouw doelmatige WERKTUIGEN mogt bezitten, deze aldaar ten toon te stellen. 

Bij tijdige aangifte zorgt het Bestuur voor het in werking brengen, voor zoover daartoe gelegenheid 

is. 

Veenhuizen, 26 Mei 1876.   Namens het Bestuur der Afdeeling: 

De Secretaris-Thesaurier, 

D. VAN KONIJNENBURG. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 MEI 1876 
 
Smilde, 27 Mei. Met genoegen kunnen we berigten, dat heden bij de eerste storting aan den 

penningmeester bleek, dat er reeds bij verschillende commissarissen in de met primo April jl. door 

ons plaatselijk Nut opgerigte spaarbank was ingebragt eene som van f 192. Dit begin kan 

bevredigend genoemd worden en wij verwachten, dat vooral door hen, die in het voorjaar en in den 

zomer betrekkelijk veel geld verdienen, de spaarbank als eene heilzame inrigting zal worden 

beschouwd en zij er een veelvuldig gebruik van zullen maken. 

-28 Mei. Dat er nog wel eens ongelukken bij het turfgraven plaats hebben blijkt uit het volgende: 

Ten eerste brak de vrouw van Lamert Lieuwes Oost te Appelscha jl. Dingsdag haar been bij het 

kruijen van een zwaar beladen vracht, die daarop viel, toen zij struikelde; ten tweeden kreeg Klaas 

Spiegelaar, arbeider alhier, door een ongeluk een houw met een schop in de voet, door een ander 

turfgraver, die hem denzelven wilde toewerpen, met het gevolg, dat hij al hinkende uit het veld 

kwam, terwijl hem het bloed telkens uit de  schoenen liep en de sporen op den straatweg zigtbaar 

waren. Beiden hebben geneeskundige hulp ingeroepen. Het is te hopen, dat zij spoedig hersteld 

mogen zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 JUNIJ 1876 
 
Hooger-Smilde, 3 Junij. Het veenbranden heeft hier heden een slagtoffer geëischt. De huisvrouw 

van R.B., wonende in een huisje in het veld, ging hedenmorgen naar een der buren en liet hare twee 

kinderen, het een vijf en ‘t andere bijna twee jaren, te huis. Toen zij terugkwam was ’t jongste kind, 

een knaapje, op eenigen afstand van ‘t huisje naar een plekje veen, dat gebrand werd, gegaan. De 

kleertjes hadden daar spoedig vuur gevat en ’t kind werd grootendeels verkoold teruggevonden. De 

vader gaat naar de veenen te Appelscha te turfgraven en was dus, toen ’t onheil voorviel, afwezig. 

Onophoudelijk wordt er gewaarschuwd, dat de ouders zulke kleine kinderen niet zonder opzigt 

moeten laten, maar altijd vindt men toch nog ouders, voor wie de waarschuwingen vergeefs gedaan 

worden. 

Smilde, 5 Junij. Te Appelscha had Zaturdagvoormiddag wederom een ongeluk plaats in het 

turfveen. Terwijl de zoon van den arbeider B. de Jong aldaar met het graven bezig was en turf zou 

weg kruijen viel hij door struikeling op den grond en de kruiwagen met turf op zijn arm, die 

daardoor gebroken werd. Er werd spoedig geneeskundige hulp ingeroepen. om de lijder zoodra 

mogelijk te verbinden. Ook is daar een schapenherder, zekere Freerk Sloterdijk, bij het beklimmem 

van een boom, daaruit gevallen en heeft bij die gelegenheid zijn sleutelbeen gebroken. 

 


