
blad 1869c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 JANUARIJ 1869 
 

Klomp- en Weekhout 

te Smilde 

Op Maandag den 1 Februarij 1869, ’s middags te 3 uur, zullen te Smilde, ten verzoeke van den Heer E. 

TONCKENS, publiek worden verkocht: 

Eenige POPULIERENBOOMEN, geschikt voor KLOMPHOUT, en eenig WEEKHOUT op het Kijllot te 

Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 JANUARIJ 1869 
 
+ Hoogersmilde, 28 Jan. Eergisteren hadden we hier hardrijderij op de schaats. Van de zestien 

grootendeels beste rijders werd de prijs, 6 zilveren tafelmessen, behaald door Roelof Jans Veldhuis, 

terwijl de premie, een zilveren pijpenroer, viel ten deel aan Johannes Hummel, beide van Hoogersmilde. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 FEBRUARIJ 1869 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

         Smilde, 

Het zanggezelschap “de Eendragt”, onder de leiding van den heer J. de Vries, vindt den 26sten jl. zijn 

gewoon jaarlijksch feest. Bij die gelegenheid werd den president uit naam der leden door den secretaris 

een fraai theeservies ter hand gesteld, dat onder hartelijke dankbetuigingen aangenomen werd. Ook de 

wed. Oosting, die hare kamer aan het gezelschap ten gebruike afstaat, werd een cadeau vereerd. De 

avond werd verder, onder zang, voordragt en toasten, vrolijk doorgebragt. 

Op den 2den jl.  werd door den president aan de leden een genoeglijke avond verschaft. 

           Een lid 

Bij den ondergeteekende zijn te bekomen puike Hollandsche Tuinzaden en, op aanvragen, 

grof en fijn Dennenzaad. Verzoekt vriendelijk gunst. 

  C. VUURENS 

  op de Kweekerij van den heer H.P. Sickens 

  te Smilde 

Te huur: 

Een HUIS, staande en gelegen te Smilde, nabij de Veenhoop, bewoond door AREND JACOBS POLAK, 

koopman aldaar, en toebehoorende aan LUCAS VAN DER VELDE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 FEBRUARIJ 1869 
 

A. NABER, 

Mr. Smid te Smilde, vraagt tegen Mei a.s. twee Smidsknechten , P.G. 

Adres, brieven franco, doch liefst in persoon . 


