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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 NOVEMBER 1863 
 

Smilde, 19  November. 

Gisteren avond had de geannonceerde feestviering door het zanggezelschap “Oefening” in het logement 

“de Nieuwe Veenhoop” plaats. Nadat de muziek eenige stukken had uitgevoerd, beklom de directeur 
van ’t gezelschap het spreekgestoelte en droeg het “Drentsch Volkslied’, voor de ingezetenen van 

Smilde, toepasselijk gewijzigd, voor, dat dadelijk door het zanggezelschap, met accompagnement van de 

muziek, werd gezongen. Daarna hield de spreker eene korte toespraak en schetste de geschiedenis van 
de Fransche overheersching van 1810 tot 1813, waarna ’t geheele publiek, op verzoek, onder 

begeleiding der muziek, zong: “Bescherm o God”, enz. Bij afwisseling liet zich het zanggezelschap en 

de muziek hooren en tot laat in den nacht bleef men vrolijk bijeen. De niet kleine zeer sierlijk 

gedecoreerde zaal was letterlijk eivol, zoodat maar een klein getal van een zitplaats kon gebruik maken; 
zelfs moesten eenigen, geen kans ziende er in te komen, weder terugkeeren. Ofschoon soms wel wat 

luidruchtig, is alles toch éénig afgeloopen. 

+ Smilde, 23 Nov. Met genoegen vernemen we, dat ook hier de schoolkinderen nog zullen deelen in de 
algemeene feestvreugde – te Bovensmilde hebben ze den 17 reeds feest gevierd – en wij hopen, dat 

commissiën rijkelijk in staat zullen worden gesteld, om den kinderen het ook te kunnen laten proeven, 

dat zij feest vieren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 NOVEMBER 1863 
 
+ Smilde, 25 Nov. Men verneemt, dat de persoon J. Tik, van wien onlangs in deze Courant is berigt, dat 

hij werd vermist, onder de gemeente Noordhorn, dood in een sloot is gevonden. 

++ Smilde, 21 Nov. De stoomboot, die hier bij het doen der proefvaart tal van nieuwsgierigen naar 

buiten lokte, is voor velen welkom, wijl in deze stoom-eeuw zooveel stoffelijks met versnelde vaart 

vooruitgaat. Terugkomende van Assen naar Meppel, was op de hoogte waar wij ons bevonden, de vaart 
sneller dan op de heenreis. De deining was, naar ’t ons voorkwam, niet sterker dan doorgaans bij het 

doorvaren der trekschuit. Wat we evenwel zouden wenschen is, dat de boot met minder gedruisch door t 

water voer; de straatweg aan de eene en de veel bereden zandweg aan de andere zijde, zijn gevaarlijk 
voor paarden, welke spoedig schrikken. De beide paarden in onze nabijheid werden angstig, toen de 

boot ons voorbij voer. 

++ Is het waarheid, dat het Bestuur der gemeente Smilde het plan heeft om de kinderen in de vier 
scholen aldaar te doen feestvieren en ieder kind ook eene dier schoone platen te doen uitreiken op den 

dertigsten? 

Wij kunnen de verzekering geven dat zulk een besluit voor vele ingezetenen ten hoogste aangenaam zou 
wezen. De meeste te Smilde hebben van Neerlands herstelling geen ander genot gehad dan dat ze 

hoorden, dat elders feest werd gevierd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 NOVEMBER 1863 
 
+ Smilde, 25 Nov. ’t Was heden juist een jaar geleden, dat ons zanggezelschap: “Oefening”, staande 

onder de leiding van den hoofdonderwijzer Meijeringh, werd opgericht. Deze avond was door het 

gezelschap uitgekozen om den directeur op eene aangename wijze te verrassen. ZEd. werd door het lid 
C.F. Seidel, onder een gepaste toespraak, een extra fraaije schildpaddden sigarenkoker met zilveren 

beslag namens ’t gezelschap aangeboden, waarvoor de directeur zijner hartelijke dank betuigde en ’t 

gezelschap aanspoorde, op den ingeslagen weg voort te gaan en zich alzoo meer en meer in de schoone 

zangkunst te volmaken. 


