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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 NOVEMBER 1867 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Eere, wien eere toekomt! 

Omtrent het ongeluk, den 26 Oct. ll. in de hoofdvaart alhier voorgevallen, (zie deze Courant van 

Dingsdag daaraan volgend) vernemen we nader, dat de persoon Arent van der Velde, knecht op de 

werf van M. Fernhout, met gevaar van zijn leven de vrouw van E.V. uit den wagen heeft gered. Hij 

toch moest zich zwemmende naar den wagen begeven, onder water door in de wagen trachten te 

komen, dewijl door het omvallen van den wagen het bovenste van het kleed met het water gelijk 

stond; dienzelfden weg moest hij met den vrouw, die achterover in den wagen lag, ook volgen, en dat 

alles, terwijl het paard nog voor en aan den wagen verbonden was. Naauwelijks heeft hij de vrouw op 

het droge, of hij is terstond weder behulpzaam om paard en wagen uit het water te redden. 

Van harte wenschen we, dat deze persoon, die vroeger ook al een kind uit het water heeft gered, voor 

deze zijne menschlievende daad moge beloond worden! 

Smilde, 2 Nov. 67.          M. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 NOVEMBER 1867 
 
Op heden overleed, in den ouderdom van 75 jaren en 8 maanden, mijn geliefde echtgenoot JACOBUS 

BIJNEMA, betreurd door mij, zijne kinderen en kleinkinderen. 

Smilde, 5 November 1867       H.M. WESSEMIUS, 

         Wed. J. BIJNEMA 

N.B. Vrienden en bekenden gelieven deze algemeene tevens als bijzondere kennisgeving aan te 

merken. 

Bij NICOLAAS BARKHUIS aan den Witterweg te Smilde is komen aanloopen 

een witte Friesche Ram. 

De Eigenaar kan dezelve tegen vergoeding der kosten terugbekomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 1867 
 

Verkooping, 

op Woensdag den 20 November a.s., des voormiddags te 10 uur, ten verzoeke van DIAKEN van 

Kloosterveen en Hijkersmilde, in het ARMWERKHUIS te Smilde, van: 

Eenige KOEIJEN, VARKENS, 12.000 ponden best HOOI, STROO, eene partij getopte RUSSCHEN, 

PAARDEBOONEN, AARDAPPELEN, KOOLRAPEN, MANGE-WORTELS, WERKTUIGEN tot de 

MATTEMAKERIJ en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 NOVEMBER 1867 
 

Verkooping 
op Zaturdag den 23 November a.s., des middags 12 uur, bij de Veenhoopsbrug te Smilde, ten 

verzoeke van WIJTSE SIEGERS DE VRIES te Hoogeveen, van eene aanzienlijke partij gekapte 

DENNEN, zeer geschikt voor BALKEN, STIJLEN, PLATEN, SPOREN, enz. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


