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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 MEI 1865 
 
28 Mei. Met genoegen kunnen we berigten, dat de stoommachine ter bereiding van machinale turf, 

gisteren is begonnen te werken, en verre de verwachting heeft overtroffen. Wel veertig belangstellende en 

nieuwsgierige personen waren er bij tegenwoordig. ’t Was een aardig gezicht, midden in ’t veen, vlaggen 

geheschen en de rook van de locomobiel zich verheffende, en als ’t ware zeggende: komt hier, en ziet wat 

de industrie vermag! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 JUNIJ 1865 
 
+ Smilde, 30 mei. Met genoegen verneemt men, dat zich hier eene commissie heeft gevormd, met het 

doel, om het halve eeuwfeest van de overwinning bij Waterloo waardiglijk te vieren, zoo door het houden 

van een optogt, als illuminatie, afsteken van vuurwerken en misschien andere vermakelijkheden. Van 

harte wenschen we tevens dat ook de schoolkinderen feest zullen vieren, en dat men daartoe, zoo spoedig 

mogelijk, de handen ineen sla. Aan gelegenheidsliederen en dergelijke ontbreekt het niet. 

VERGADERING 
van de LEDEN van CH. NAT. SCHOOLONDERWIJS te Smilde, op Maandag 4 Junij a.s., des namiddags ten 5 

ure, in het nieuwe Schoollokaal aldaar. Inmiddels zijn er voor alle belangstellenden gratis toegangskaarten 

tot de Vergadering bij de ondergeteekenden te bekomen. 

        namens het Bestuur, 

    A. H. ROOZEBOOM, Sec., R. BRIL,  K. FERNHOUT EN H. JONKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 JUNIJ 1865 
 

HARDDRAVERIJ. 

LOGEMENT DE VEENHOOP. 

Aanstaande PINKSTERMAANDAG gedenkt de ondergeteekende te laten verharddraven: 

Tot Prijs: een zeer net bewerkte ZILVEREN TABAKSPOT en 

Tot Premie: een dito ZILVEREN INKTSTEL. 

Alle Paarden worden toegelaten, die tot genoegen der keurmeesters zijn, behalve diegene, welke in eene 

stad de prijs hebben gewonnen. 

d’Aangifte van af elf uur, keuring om twee uur en daarna de rijding. 

           J.H. WIND 

OP Vrijdag, 9 Junij 1865, ’s namiddags te  4 uur, in de Nieuwe Veenhoop van R. BERKENBOSCH te Smilde 

publieke verkoop 

van vier kampen op stam staande KLAVER, op ’t Noorden, naast M. KLOK te Smilde, toebehoorende aan 

Mevrouw de Wed. Mr. JOHs. TONCKENS te Westervelde. 

         Notaris mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 JUNIJ 1865 
 
+ Smilde, 5 Junij. Heden achtermiddag had bij de logementhouder in de Veenhoop, J.H. Wind, de 

geannonceerde harddraverij plaats. Twaalf paarden zijn in de baan geweest. De prijs, zijnde een extra 

fraaije zilveren tabakspot, werd behaald door het zwarte paard, toebehoorende aan den heer van Veen te 

Hoogersmilde, en de premie, een keurig net bewerkt inktstel, door het bruine paard van den heer Groen 

van Donkerbroek. Dit ook in Drenthe meer en meer toenemend volksvermaak, door het schoonste weder 

begunstigd, door fraai muzijk van den heer Bakker van Assen opgeluisterd, werd door een groote massa 

menschen bijgewoond. Openlijk wordt bij dezen den heer Wind dank gezegd voor het aan ’t publiek 

verschafte genoegen. 


