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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 JANUARIJ 1883 
 

VEENKUILEN EN HOUT. 

Smilde. 

De GEWONE JAARLIJKSCHE VERKOOP der 

Veenkuilen 
te Smilde, op de Grietmanswijk en de Suermondswijk, van de Erven den Heer Mr. C.W.E. 

KIJMMELL, zal plaats hebben op 

Vrijdag 9 Februarij 1883, 

des avonds 7 uur, ten huize van Wed. J.K. HOMAN te Smilde. 

Aanwijs geeft J. DIJKSTRA. 

Te gelijker tijde verkoop der  

Veenkuilen 

op de Suermondswijk te Smilde en SCHILHOUT bij de Molenwijk en 2 perceelen WEEKHOUT op 

de Korte Wijk aldaar voor mevr. de Wed. Mr. J. TONCKENS. 

Aanwijs geeft C.H. DE JONGE te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 26 JANUARIJ 1883 
 
Smilde, 25 Jan. Gisteravond gaf de koorvereeniging “Bovensmilde” ten huize van de wed. Homan 

het aangekondigde concert, ’t welk …. de verwachting nog verre overtrof. En dat is veel gezegd. 

Genoemd koor toch heeft een zoo goeden naam, dat ieder hoorder regt meent te hebben op iets 

schoons. De heer Boelken, burgemeester, maakte zich de tolk van ’t publieke, toen hij in 

welgekozen bewoordingen dankte voor de genotvolle uren ons door de “Koorvereeniging” verschaft 

en den wensch uitsprak, dat een derde concert weldra moge volgen. Niets dan lof werd gehoord over 

de uitstekende leiding van den heer G.B. Staal en de waarlijk schoone voordragt der zangers en 

zangeressen. Na den afloop van ’t concert gaf de ook elders welbekende heer A. Manak eenige 

komieke voordragten ten beste. Er werd hartelijk gelagchen, doch – zeer vele konden een gevoel 

van leedwezen niet onderdrukken, dat zulk een talent zich niet wijdt aan het tooneel. Den heer 

Manak zou o.i. daar eene schitterende toekomst wachten. We betuigen hem voor zijn welwillend 

optreden onzen hartelijken dank. Van aangeboden bal werd een vrij druk gebruik gemaakt. De 

muziek van den heer van Buuren bewees daarbij hare goede diensten. ’t is onnoodig te zeggen, dat 

alles afliep in de beste  orde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 JANUARIJ 1883 
 

Palmslag – Smilde. 

Op Vrijdag 2 Februarij 1883, 

des avonds te 7 uur, zal, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek bij palmslag worden 

verkocht: 

Eene Behuizinge, 

ERF en HOF, staande en gelegen aan den straatweg te Smilde, groot 15 aren, 10 centiaren, ingezet 

op f 1093.- 

Ten verzoek van L. HOVINGH te Smilde en kinderen. 

Na afloop daarvan: 

1. Verkoop van HOUT, een partij STEEN, pl. m. 20.000, afkomstig van het afgebrande Huis op 

“Ruimzigt”, en eene partij HOOI. 

ten verzoeke van J. VRIJNS. 

2. Verkoop van 8 Eikenboompjes en eenig Weekhout, achter het Huis van de Wed. WILLEM DE 

VRIES. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 


