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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 MAART 1857 
 
Bovensmilde, 26 Feb. Heden morgen had hier een ongeluk plaats, dat de allernoodlottigste gevolgen 

had kunnen hebben, maar betrekkelijk gunstig is afgeloopen. K. Steenbergen van Zuidwolde en zijne 

zuster passeren per chais de Smilde. Bij het tolhek aan den Witterweg komende, schrikt het paard voor 
eenige korenzakken, die aldaar op den vaartswal staan. Het paard begint te steigeren, loopt achteruit 

en ….paard en chais met de beide menschen storten van boven neder in de zeer diepe vaart. De 

tolgaarder van Aalst haalt dadelijk eene ladder en red hiermede Steenbergen en deszelfs zuster, waarna 
met vereenigde kracht ook het paard en chais uit het water worden gehaald. Behalve eenig letsel aan 

gereipe en chais, is dit ongeval zonder verdere ongelukken afgelopen. 

1 Maart. Met genoegen kunnen we van hier melden, dat door de onlangs overleden weduwe L. 

Hovingh aan de armen dezer gemeente is geschonken eene som van tweehonderd gulden. Deze edele 

daad vinde vele navolging! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 MAART 1857 
 
Smilde, 4 maart. Gisteren legden de zoon van R. Joldersma, zijne moeder en de vrouw van G. 

Joustra bij de Grietmansbrug een familiebezoek af. Op de terugreis werd het paard door eenige bij de 

straat loopende jongens met kluiten geworpen, waarvan het gevolg was, dat het op hol ging. De vrouw 
van G. Joustra springt van den wagen, valt achterover en bezeert zich achter aan het hoofd zoo erg, 

dat ze heden morgen nog bijna sprakeloos lag. De vrouw van Joldersma, ongeveer 60 jaren oud, glijdt 

van den wagen, zonder zich veel te bezeren, het paard holt ondertusschen voort, twee raden van den 
wagen raken los en de zoon raakt er eindelijk ook af, maar houdt het eene leidsel nog in de hand, 

waardoor het paard eene schuinsche rigting neemt en in het raam van het huis van J.R. Zweers loopt, 

waar het in stilstand komt. De zoon en zijne moeder zijn er met ligte kwetsuren afgekomen, doch de 

vrouw van G. Joustra, bij wie dadelijk geneeskundige hulp is ingeroepen, is nog in bedenkelijken 

toestand. 

TE HUUR 

tegen 1
e
 mei aanstaande: 

Een HUIS met onderscheidene Vertrekken, SCHUUR, TUIN en kamp LAND, gelegen in het midden 
der gemeente SMILDE, bij de Timmerswijk. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris A.J.C. TELLEGEN, en den bewoner A. VAN HAGE te 

Smilde. 

DE FINALE VEILING 

der Vaste Goederen, 

nagelaten door wijlen JAN BISSCHOP te Hoogersmilde, zal plaats hebben op DINGSDAG den 19 maart 

1857, des voormiddags te elf uur, ten huize van de Weduwe FLEDDERUS te Hoogersmilde. 

      Notarissen SERVATIUS en VAN LIER 

De erven wijlen mejufvrouw de Wed. L. HOVINGH te Smilde, zullen op Vrijdag den 13 Maart 18857, 

PUBLIEK, op boelgoeds conditiën Verkoopen: 

min of meer 350 Dagwerken 
in vuren staande turf, op 2 plaatsen tusschen Meesterswijk en Grietmanswijk, op 2 plaatsen tussen 

Grietmans en Jonkerswijk, en op 3 plaatsen tusschen Jonkers en E. Hendrikswijken; voorts een aantal 

VEENGEREEDSCHAPPEN, aanwezig in het huis van E.R. HOMAN te Smilde. Die gading maken komen 
in de eerste plaats des voormiddags negen uur bij de Weduwe T. EMMING op de Meesterswijk te 

Smilde, zullende de toewijzing van den turf geschieden des avonds te 7 uur in het logement van JOH. 

WIND, terwijl alsdan tevens zullen worden geveild: 

TWEE TURFPRAMEN 
met alle opgoed, en TWEE BOKKEN, alles liggende in de hoofdvaart te Smilde. 

        Notaris: H.H. VAN LIER 


