
blad 1864r 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 JULIJ 1864 
 

AANBESTEDING 

van het maken van eene 

NIEUWE DRAAIBRUG, 

in plaats van de zoogenaamde PIETER FEIJESDRAAI te SMILDE. – Teekening en Bestek zullen van af 

Maandag 11 Julij tot en met Woensdag 14 Julij a.s. ter lezing liggen bij den Heer Joh. H. WIND. 
Geregeld en gesloten inschrijvingsbiljetten moeten Donderdag den 15 Julij a.s. tusschen 4 en 5 uren  

worden ingeleverd bij voornoemden Heer Joh. H. WIND; opening 6 uur. 

         namens de Commissie, 

        L. POLAK, Pr., C. DE JONGE, Penn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 JULIJ 1864 
 
+ Smilde, 11 Julij. Toen de beurtman van Assen op Zwolle heden ongeveer één uur op de hoogte van de 

Wittewijk kwam, sloeg door een al te zwaren bovenlast het schip op zij, en door spoedige hulp 

voorkwam men eene geheele kanteling. Men kon evenwel niet beletten, dat drie groote balen wol over 

boord geraakten en in het water. Nadat men het schip met zeer veel moeite weer overeind had gebragt, 
om zijn reis, wegens het sluiten van de vaart te kunnen vervolgen, werden de drie balen, met takels, 

schoon tamelijk nat, weer op het drooge gebragt. Toen ze nog in het water dreven hadden ze wel eenige 

overeenkomst met de Nijlpaarden, die men te Amsterdam in den dierentuin aantreft, wanneer deze met 
een  gedeelte van den rug boven water zijn . Het geheele ongeluk is intusschen betrekkelijk gunstig 

afgeloopen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 JULIJ 1864 
 
Heden overleed CATHARINA STRIDDELS, ruim zes en een half jaar oud, veel geliefd dochtertje van  

Smilde, 13 Julij 1864       P.J.L. EEKHOUT 
        E.C. EEKHOUT-EEKHOUT 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 JULIJ 1864 
 
+ Smilde, 17 Julij. Men verneemt, dat alhier in de verloopene week twee kinderen, één van 2½ en één 

van 6½ zijn verdronken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 JULIJ 1864 
 
Op Dingsdag den 26 July 1864, ’s middags precies te 4 uur, 

publieke verkoop 

op de PLAATS TJOEMBOELOEIT (?) te Hoogersmilde, van zeven bunder aldaar op stam staande ROGGE en 

vijf bunder op stam staande HAVER, ten verzoeke van BOUKE JONKER te Smilde. 

         notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 JULIJ 1864 
 
+ Smilde, 23 Julij. Dat des menschen leven “gelijk het gras en eene bloem des veld is”, is heden morgen 

hier wederom gebleken. De vrouw van A.J.P., die wat over pijn in de beenen klaagde, ging gister avond 
overigens gezond naar bed. Ongeveer half vijf moet ze van bed. Er af zijnde, voelt ze zich niet wel, en 

geen tien minuten daarna sterft ze in de armen van haren man. Verpletterende gebeurtenis voor hem! Dit 

is, sedert Januarij jl., het zevende sterfgeval van vrouwen aan dezelfden kant der vaart in eene lengte van 

niet meer dan vijf minuten gaans. 


