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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 FEBRUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 3 Febr. Gisteren avond had het concert door ’t Zanggezelschap, onder directie van den heer A. 

Spier, ten voordeele der armen, op de bovenzaal van den logementhouder J.H. Wind, plaats. De goede 

verwachting werd niet teleurgesteld. De onderscheidene zangstukken werden juist en naauwkeurig 

uitgevoerd. De Kastelein, of twist in ’t zanggezelschap, een waarlijk moeijelijk zangstuk werd juist en 

zuiver gezongen, en wij zijn zeker de tolk van ’t publiek, dat vrij aanzienlijk was, als we verklaren, dat 

de heer Spier met zijn gezelschap ons een zeer genoegelijken avond heeft verschaft. 

De bruto opbrengst van dit concert is f 31,25. 

Bepaalde toewijzing 

op Zaturdag den 10 Februarij a.s., des avonds te 6 uur, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te 

Smilde, ten verzoeke van JENE MARTENS OOSTERGA en kinderen, van: 

Een opstrekkende BOERENPLAATS met daarop staand HUIS benevens 9 bunders BOUW- en WEILAND en 

6 bunders VELDGROND aan de Zuid-Oostzijde der Drentsche Hoofdvaart bij de Leembrug te Smilde. 

         A..J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 FEBRUARIJ 1866 
 
Smilde, 7 Febr. Gisteren hebben de jagers alhier, in bijzijn van onzen veldwachter en opzigter der jagt J. 

Kalbfleisch, in de bosschen van den heer P. van der Veen een zoogenaamde klop- of  drijfjagt gehouden 

en zijn zoo gelukkig geweest twee moervossen te schieten. Den eene is door C. de Jong en den anderen 

door H. v.d. Velde het licht uitgeblazen. 

VERKOOPING VAN 

levende Have 

op Woensdag den 14 Februarij a.s., ’s morgens te 10 uur, ten verzoeke van en bij de woning van Mevr. 

de Wed. C.W.E. KIJMMELL te Smilde, van: 

11 beste MELKKOEIJEN, 5 dito JONGBEESTEN , 4 dito HOKKELINGEN en 1 FRIESCH SCHAAP. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 FEBRUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 8 Febr. Het zanggezelschap: “de Eendragt” onder leiding van den heer J. de Vries, hield den 

31 Jan. jl. potverteering, bij welke gelegenheid de secretaris B. Spijkman, uit naam van alle leden, den 

directeur, voor zijn onvermoeiden ijver nu een jaar lang aan het gezelschap bewezen, zes zilveren 

messen aanbood. De directeur dankte onder gepaste bewoordingen voor dat geschenk. Daarna reikte de 

directeur uit naam van zijn gezelschap den secretaris eene prachtige lamp over voor de moeite en het 

afstaan der kamer tot gebruik van de zangoefeningen. Ook deze dankte voor dat geschenk en wenschte 

dat het gezelschap nog vele jaren mogt blijven onder de leiding van J. de Vries.  

Daarna sprak de directeur over het schoone van de zangkunst en werd de avond verder onder 

verversching, zang en luim doorgebragt. Bij het scheiden verzocht de directeur de leden, den 6 Febr. ten 

zijnen huize te komen. Ook deze avond werd onder het gebruik van verversching en onder zang en luim 

zeer genoegelijk doorgebragt. 

10 Febr. Ll. maandag mogt de wed. H. Strik alhier het zeldzamen voorregt genieten van, in goeden 

welstand, haar vijf en negentigsten verjaardag te vieren, bij welke gelegenheid zij een bezoek ontving 

van het hoofd dezer gemeente met zijne vrouw. Genoemde weduwe heeft voorzeker wel mindere 

verjaardagen dan het 95
ste

 gehad. 


