
 

 

blad 1873d 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 FEBRUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 30 Jan. Hedenachtermiddag geraakten hier één jongen en drie meisjes (waaronder twee 

zusters) door het ijs in de hoofdvaart. Met alle moeite is het gelukt den jongen en twee meisjes er uit 

te krijgen, maar een der zusters, een meisje van ongeveer 18 jaren, moest het leven er bij laten. Ook 

een van de helpers was er bijna in gebleven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 FEBRUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 1 Febr. Tot aanvulling van het berigt in de courant van heden opgenomen diene, dat het 

ongeluk in de nabijheid van de Leembrug heeft plaats gehad, dat de beide doctoren zoo spoedig 

mogelijk op de plaats des ongeluks tegenwoordig waren en geen moeite  hebben gespaard om bij de 

drenkelingen de levensgeesten weer op te wekken, ’t welk bij een der zusters mogt gelukken, maar bij 

de andere was de moeite tevergeefs. De nog levende zuster schijnt evenwel nog niet geheel buiten 

gevaar te zijn. De twee overige drenkelingen zijn er met den schrik afgekomen. De gouden oorijzers 

der zusters zijn gister opgevischt. 

+ Smilde, 1 Febr. Naar men verzekert heeft de ingenieur van den waterstaat, die daartoe aanschrijving 

bekomen zeide te hebben van Gedeputeerde Staten dezer Provincie, bevolen de werkzaamheden van 

het bouwen van de brug over de hoofdvaart bij de Jonkerswijk te staken, doch hebben de aanbesteders 

(’t bestuur van ’t veenschap “de Zeven Blokken”) gemeend hieraan geen gevolg te moeten geven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 FEBRUARIJ 1873 
 
+ Bovensmilde, 1 Feb. Gisteravond vierde de zangvereeniging, onder de leiding van den 

hoofdonderwijzer G.A. Kalverkamp, voor de zevende maal haar jaarlijksch feest. Bij monde van den 

secretaris A. Drenthen werd den directeur een cadeau vereerd als bewijs van erkentelijkheid voor zijn 

belangeloozen ijver en opoffering. Den ganschen avond was men prettig bijeen en door de luimige 

stukjes, welk ten beste werden gegeven, werd de vrolijkheid niet weinig verhoogd. 

Heden achtermiddag trof ons een gevoeligen slag, onze dochter GEERTJE verloor door een noodlottig 

toeval het leven, in den ouderdom van 18 jaren. 

Smilde, 30 Jan. 1873. 

H. HULST. 

H. HULST-KUIPER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 FEBRUARIJ 1873 
 

+ Kloosterveen en Hijkersmilde, 2 Febr. Tengevolge periodieke aftreding van twee kerkvoogden 

had hier heden eene stemming plaats. 83 stemmen, waaronder geene van onwaarde, werden 

uitgebragt. Hiervan bekwam de heer P. Wessemius 80 en de heer F.H. Ossel 79 stemmen; terwijl nog 

6 ander personen elk ééne stem bekwamen. Beide genoemde heeren, aftredende leden, zijn alzoo met 

bijna algemeene stemmen herbenoemd. 


