
blad 1859g 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 MEI 1859 
 
Smilde, 9 Mei. Zaterdag avond j.l. vierde het alhier onder de leiding van den onderwijzer J. Venekamp 

bestaande zanggezelschap feest, daartoe vergaderd op de bovenzaal van het Logement de Veenhoop van 

den heer Wind. Te acht ure opende de bestuurder met eene rede over het doel en het nut van ’t gezelschap 

de vergadering. 
Na ‘t aanheffen van een drietal meerstemmige zangstukken werd hem onder gepaste toespraak door het lid 

P. Woltman, namens het gezelschap een cadeau aangeboden, bestaande in een fraaije zilveren tabaksdoos 

als blijk van erkentelijkheid; ’t overige van den avond werd in gulle vreugde doorgebragt, hoogst voldaan 
over ’t genot, op deze bijeenkomst gesmaakt, keerde men huiswaarts en wij twijfelen niet, of deze avond 

zal er veel toe bijbrengen om den onderlingen vriendschapsband te versterken en den bloei der 

zangvereeniging te bevorderen. 

Die genegen is eene 

TURFPRAAM 
te kopen, of ZETSCHIPPER te worden, vervoege zich bij 

          R. POTS 

          te Kloosterveen 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 MEI 1859 
 
Smilde, 11 Mei. J. de V. en P.D. alhier, beloofden aan den meid van eerstgenoemde een mud boekweit als 

zij dat droeg van het huis van J. d. V. tot aan dat van G. t. O., nog al een aanzienlijken afstand. De meid 

onderneemt het en heeft het geluk de vracht over te brengen, waarop genoemde personen haar geen mud 

boekweit, maar elk f 2-75 geven. Misschien zal de meid wel elke week, of mogelijk nog wel vaker dat 

reisje onder die voorwaarden willen doen. 

Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER E.G. AUWERDA, echtgenoote van  

Smilde den 10 mei                                             J. Wijchgel 

 1859        genees-, heel- en vroedmeester 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 MEI 1859 
 
Op het mooiste gedeelte van de Smilde (Drenthe), aan den straatweg en de Hoofdvaart, in de nabijheid der 

Friesche straatweg, bestaat gelegenheid voor een Heer met eene Dame, of een Heer of een Dame, ter 

inwoning met kost enz., te bekomen eene VRIJE GEMEUBILEERDE KAMER. 

Reflecterenden gelieven zich te adresseren met franco brieven, onder letter W., - Hulppostkantoor te 

Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 JUNIJ 1859 
 
Smilde, 31 Mei. Heerschten hier gedurende den geheelen winter en voorjaar de natuurlijke pokken, - zij 

hebben nog niet opgehouden. – Weldra kwam hier de kinkhoest bij, die thans vrij erg woedt, en nu 

beginnen zich ook de mazelen te vertoonen, zoodat we hier wel door besmettelijke ziekten worden 

bezocht. 


