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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 MEI 1863 
 

HARDDRAVERIJ 

te Smilde 
Op PINKSTERMAANDAG gedenkt de ondergeteekende te laten verharddraven door Paarden, welke nog 

geen prijs hebben gewonnen en overigens ten genoegen der Keurmeesters zijn. 

Als PRIJS: Een nieuw zilveren KOFFIJKAN met KOMFOOR; als PREMIE een dito THEEPOT met 

KOMFOOR. 

Aangifte der Paarden ’s middags vóór een uur.     J.H. WIND 

         Logement de Veenhoop 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 MEI 1863 
 
+ Smilde, 25 Mei. Heden achtermiddag had alhier bij den heer J.H. Wind, logementhouder in de 

Veenhoop, de aangekondigde harddraverij plaats. Acht paarden namen deel aan den wedstrijd. De prijs 

zijnde een extra fraaije zilveren koffijkan met komfoor, werd behaald door de zwarte merrie genaamd 

“de Kleine’ toebehoorende aan den heer H. Bakker van Kloosterveen (bij Assen), bereden door deszelfs 
zoon R. Bakker; de premie, zijnde een niet minder fraaije zilveren theepot met komfoor, werd gewonnen 

door de bruine langstaartige merrie van den heer A. de Jong van de Dedemsvaart. Door heerlijk weder 

begunstigd, werd dit volksfeest door eene menigte menschen bijgewoond. Van harte wenschen wij, dat 

de logementhouder Wind ons volgend jaar wederom zulk eene uitspanning verschaffe. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 MEI 1863 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van donderdag den 28 Mei jl. vindt men een berigt over 

den uitslag den gehoudene harddraverij op Pinkstermaandag te Smilde, waarin gezegd wordt, dat de 
prijs en premie bestaan hadden uit extra fraaije zilveren voorwerpen. Dat berigt, welligt gevloeid uit de 

pen van uwen correspondent, is zeer onjuist, daar die voorwerpen bestonden uit nieuw zilver, zooals in 

de  couranten van 21 en 23 Mei bekend is gemaakt. De berigtgever is – niet òf bij de harddraverij 
geweest òf heeft zich te dier zake al zeer slecht laten inlichten, en wij raden hem aan, om voortaan bij de 

inzending van stukken zich vooraf beter van de waarheid te vergewissen. Ten einde verkeerde 

gevolgtrekkingen te voorkomen, verzoek ik u, om dit in een eerstkomend no. uwer courant te plaatsen. 
Smilde den 29 Mei 1863        J.H. WIND 

         Logement de Veenhoop 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaterdag a.s., des namiddags te een uur, ten huize en ten 

verzoeke van den kastelein FOKKO J. CREMER, tegenover de Norgervaart te Smilde, in het openbaar 
verkoopen: 

Eene groote partij 

MANUFACTUREN 

als: LAKENS, BUKSKING, KATOENEN en WOLLEN STOFFEN, enz. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 JUNIJ 1863 
 
+ Hoogersmilde, 29 Mei. Heden is alhier, ter voorziening in de aanstaande vacature, het volgend 12tal 

van candidaten opgemaakt: L.G. ten Bruggenkate, U. Dons, F.U. Germs, D. Goedhuis, S.G. Geertsema 

Beckering, J. Helder, R. Hoornsma Cannegieter, J.E. Moltzer, J.H.A. Offerhaus, J. Reitsma, A.L.G.I. 

Soeters en H.C. Speckman. 
De kerkeraad, wenschende te handelen overeenstemming met den geest des tijds, heeft besloten, na 

genoemde h.h. gehoord te hebben, alle mans-lidmaten in de gemeente op te roepen, ten einde uit dat 

12tal een 3tal te benoemen en daarnevens hunne stem uit te brengen voor het beroep. 


