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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 NOVEMBER 1880 
 

BOELDAG – SMILDE. 

Op Zaturdag 6 Nov. 1880, 

des morgens te 11 uur, ten huize van ROELOF VELDHUIS (aan den straatweg) nabij het Veneschut te 

Oude Smilde, publieke verkoop van :  

1 WERKPAARD, 

10 KOEIJEN, waaronder melkgevende en kalfde PINKEN, 1 WAGEN, KARN- en MELKGOED, 2000 

kilo’s HOOI en hetgeen meer zal worden aangeboden. 

Ten verzoeke van en toebehoorende aan R. VELDHUIS en J. ROODENHUIS te Smilde. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,  

Notaris. 

P.S. Tevens zal dan ZITDAG worden gehouden tot de ontvangst van verschenen KOOP-, HUUR- en 

MIJNPENNINGEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 3 NOVEMBER 1880 
 

Smilde, 30 Oct. In dezen herfst zonder boomvruchten heeft het weder bijzonder de aandacht 

getrokken, dat de in de laatste jaren aangelegde boomgaarden bijna alle in een kwijnenden staat 

verkeeren en ongunstig afsteken bij die, welke van ouder datum zijn. Sommigen beweren, dat de 

thans gevolgde wijze van planten de oorzaak is van dit treurig verschijnsel. Men graaft namelijk vrij 

diepe en breede kuilen, vult die met mest en tuinaarde en plant den boom in dien vruchtbaren grond. 

In den beginne is de groei dien ten gevolge voorbeeldig, maar misschien wordt niet zonder grond 

beweerd, dat weldra de nadeelige gevolgen zich vertoonen. De wortels namelijk dringen vrij diep in 

den grond en dringen weldra naar alle zijden in het veen, dat geen genoegzaam voedsel geeft en den 

boom doet kwijnen. Vroeger plantte men dezen bijna uitsluitend on de bouwaarde boven op het 

veen; de wortels drongen toen minder diep en kwamen bijna niet in aanraking met het veen. Een 

welige volwassen boom was toen regel, nu uitzondering. 

We achten bovenstaande opmerkingen belangrijk genoeg om ze onder de aandacht der 

belanghebbenden te brengen. Moge men er voordeel mede kunnen doen! 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 2 Nov. Ten 2 ure ’s midddags zal onze predikant de. Klercq e.k. 

Zondag afscheid nemen van zijne gemeente alhier. 

Smilde, 1 November. In de gister gehoudene vergadering van den kerkeraad der Israelitische 

gemeente zijn de met 1 Januarij 1881 periodiek aftredende heeren E.A. Polak als lid van het 

kerkbestuur en J. Zadok als armbestuurder met algemeene stemmen herkozen. 

Bovensmilde, 3 Nov. De heer H. Post alhier is benoemd tot voorzanger bij de Ned. Herv. gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 NOVEMBER 1880 
 

Smilde, 3 Nov. De heer J. ten Oever, candidaat, zal Zondag 14 Nov. a.s. zijne intrede doen als 

predikant te Roden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 5 NOVEMBER 1880 
 

Na langdurig doch geloovig gedragen lijden, ontsliep heden, in den Heere, tot diepe droefheid van mij 

en wederzijdsche betrekkingen, mijn innig geliefde echtgenoote en mijner 2 kinderen zorgdragende 

moeder ANNA CHRISTINA BEEUWKES, in den ouderdom van bijna 25 jaren. 

Den Haag, Smilde, Nov. ’80. 

PH.W.H. ESKES. 


