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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JUNI 1890 

 
Topgras – Smilde. 

Op Vrijdag 13 Juni 1890, 

des avonds te 6 uur, ten huize van M. WIND te Smilde, zal publiek worden verkocht: 

Het Topgras 

van de Landerijen op de tweede plaats van af de Kijmmellswijk te Smilde, ten verzoeke van en 

toebehoorende aan mevrouw de Wed. Mr. L. O. TONCKENS te Assen. 

Aanwijs te bekomen bij H. DE JONGE te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Topgrasverkooping te Smilde. 

Op Zaterdag 7 Juni 1890, 

des avonds te 7 uur, in het Logement “de Oude Veenhoop” te Smilde, zullen, ten verzoek van den 

Heer JOHs. HOMAN KIJMMELL, publiek worden verkocht: 5 perceelen TOPGRAS, op de plaats 

gelegen aan de Kijmmellswijk, op het terrein door nummers aangewezen. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde  

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 JUNI 1890 

 
Smilde, 6 Juni. Zooals toen is vermeld, werd voor eenige weken beslag gelegd op het schip. bevaren 

door den heer C. Stellingwerf alhier, die men meende, dat ten onrechte zich beschouwde als eigenaar 

van bedoeld vaartuig. Na onderzoek is dat beslag opgeheven, en is de heer S. als eigenaar erkend. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 7 Juni. Gekozen bij de Ned. Herv. gemeente alhier als ouderling: de 

heer H.L. Boonstra (vacature-J.O. Smit) en als diaken J. van Veen (vacature-Pol). 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 JUNI 1890 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 10 JUNI 1890 

 
Smilde, 9 Juni. In den laatsten tijd hebben hier ettelijke ongelukken plaats gehad, de alle betrekkelijk 

goed zijn afgeloopen. Een 3-jarig zoontje van H. de R. viel in de hoofdvaart en werd, toen het reeds 

zinkende was, door den vader opgemerkt, die het nasprong en redde van een wissen dood. Ook een 

schippersmeisje tuimelde in de vaart en werd tijdig geholpen. Zaterdag weder viel een zoontje van 

den heer de V. in het kanaal; ook nu werd de drenkelinge behouden aan wal gebracht. 

Hoogersmilde, 9 Juni. De landbouwer G. Oevermans alhier zou hedenmorgen met zijne vrouw, voor 

wie het  rijden noodzakelijk werd geacht, met den wagen uit. Hij zat nog alleen in den wagen, toen het 

paard, men weet niet door welke oorzaak, schrikte en op hol ging. De wagen kwam tegen een 

eikenboom en werd erg beschadigd; door den schok stortte Oevermans voorover en werd door het 

losgekomen paard een einde mede gesleept. Hij heeft zich in den rug bezeerd en is genoodzaakt zich 

stil te bed te houden. De ramp trof dubbel, doordien nu ook de ongelukkige vrouw thuis moest blijven. 

Smilde, 10 Juni. Men deelt ons mede, dat gelden bijeengebracht worden ten behoeve van den 

eventueelen bouw eener Roomsch Katholieke kerk alhier. 

Puik best Rijstmeel 

te bekomen bij 

J. KUIPER, Smilde. 


