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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 FEBRUARIJ 1862

Smilde, 19 Febr. Wordt er van tijd tot tijd in de nieuwsbladen melding gemaakt van hoogen
ouderdom van menschen, (soms ook van dieren) wij kunnen van hier berigten, dat in de vorige
maand hier overleden is de weduwe T. Stoelwinder in den ouderdom van 95 jaren. Zij was de oudste
dezer gemeente. Hier kunnen we nog bijvoegen, dat in deze gemeente nog eene hoogbejaarde
weduwe leeft met name T. Strik, die in ’t begin dezer maand haren 91sten verjaardag heeft beleefd
en den Zondag te voren en den Zondag daaropvolgend zich onder het gehoor van den leeraar den
weleerw. heer Doorenbos bevond, die zich dan ook gedrongen gevoelde, haar openlijk met dit
zeldzaam voorregt geluk te wenschen. Deze weduwe woont geheel alleen en kan zich in alles nog
zeer goed redden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 22 FEBRUARIJ 1862

+ Smilde, 21 Febr. Gisteren avond heeft het concert (zie het no. dezer Courant van ll. Dingsdag)
hier plaats gehad. Wij zijn niet te leur gesteld: een genotvollen avond hebben we mogen smaken.
Was de verwachting groot, veroorzaakt door de berigten, uit de hoofdplaats der provincie over dit
muziekcorps medegedeeld, die verwachting werd nog verre overtroffen. Die vlugheid en die
juistheid van uitvoering verwekte bij kenners verwondering. De jongelieden Runeman en Stuvel, 12
en 11 jaren oud, zullen virtuozen worden op fluit en viool. De chromatique, waarop de heer van
Duijn “Robert le Diable” uitvoerde, scheen een moeijelijk te behandelen instrument, maar heerlijk
en schoon waren de toonen, die het voortbragt, treffend en roerend. In aanmerking genomen den
korten tijd, die de heer van Duijn te Assen is, en het personeel waaruit het corps bestaat, moeten we
bekennen, dat er een ijzeren wil en taai geduld toe behoort, om het zoover te brengen.
Aan het slot van ’t concert werd door den heer van Kuijk, Predikant te Hoogersmilde, een kort, maar
hartelijk en zeer gepast woord van dank gebragt aan het muziekcorps en het publiek, dat ieders
goedkeuring wegdroeg. En wij herhalen het, waar de kunst en het weldadig doel zoo samenwerken,
daar smaakt men waarlijk genot.
Op den 24 Februarij a.s. zal des voormiddags te 10 uren, ten huize van J.H. WIND te Smilde eene
bijeenkomst
gehouden worden van alle belanghebbenden bij de Molenwijk en de waterleiding naar ’t
Oranjekanaal, ten einde over de belangen daaromtrent te beraadslagen; zullende er wijders rekening
worden gedaan van de gehouden administratie over de Leidingsloot
De ondergeteekende noodigt alle belanghebbenden dringend uit, de Vergadering bij te wonen, welke
Maandag ek. (24 Feb.) in DE VEENHOOP, zal gehouden worden
door aangelanden
aan de Molenwijk te Smilde en MARKGENOOTEN in de Veenen van Hoog- en Laag-Halen.
Assen, 21 Feb. 1862
P.J.L. EEKHOUT

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 FEBRUARIJ 1862

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag den 4 Maart a.s., des voormiddags te elf
uur, ten huize van AREND BLOEMBERG bij de Tip te Hijkersmilde, in het openbaar verkoopen:
2 KOEIJEN, - 7 Drentsche SCHAPEN, 2 WINTERVARKENS, HUISMEUBELEN, waaronder een 5 octaafs
PIANO en een KOLOMKAGCHEL, VEENGEREEDSCHAP, - eene partij ROGGESTROO, MEST en hetgeen
verder ter verkoop zal worden aangeboden.

