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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG  25 APRIL 1855 
 
De COMMISSIE, benoemd bij resolutie van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN in de Provincie Drenthe, 

de dato 31 October 1854, no. 30, ten einde, in gevolge van het Reglement op de Verveeningen in de 

provincie Drenthe vastgesteld door de Staten dier Provincie den achtsten November 1853, 

goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 26 November 1853 no. 75, op te maken de voordragt der 
toekomstige benaming, omschrijving, grenzen, verdeeling, inrigting en wijze van beheer van de daar 

te stellen Veenschap Kloosterveen voor zooveel onder de gemeente Smilde gelegen, maakt bekend 

dat het daartoe door haar ontworpen BIJZONDER REGLEMENT gedurende  de maand Mei 1800 vijf en 
vijftig ter inzage en beoordeeling van de belanghebbenden ter Gemeentehuize te Smilde zal 

voorliggen, en dat hetzelve daarna met de ingekomene bedenkingen, zoo die er zijn, aan Heeren 

GEDEPUTEERDE STATEN zal worden ingezonden, ten fine als vereischt. 
SMILDE, 11 April 1855 

C.W.E. KIJMMELL, E. TONCKENS, Mr. P. VAN DER VEEN, P.J.L. EEKHOUT, BAUKE JONKER, H. 

BAKKER, Mr. A. VOS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  28 APRIL 1855 
 
Smilde, 27 April. De markt, eergisteren alhier gehouden, was redelijk van runderen, varkens, schapen 

en geiten voorzien. De runderen waren, de allerbeste uitgezonderd, niet duur, evenmin de schapen en 
geiten; voor varkens werden echter hooge prijzen bedongen. Over ’t geheel was alzoo de handel niet 

bijzonder levendig. – Onder de vermakelijkheden moeten we vooral noemen het Theatre des Variétes, 

onder directie van den heer J. de Gelder. Deze heeft in zijne welingerigte schouwburgtent  menigeen 
genoegelijke oogenblikken verschaft; vooral was dit gisteren avond het geval. De tent was eivol en 

men keerde hoogst voldaan huiswaarts.  Een belangrijke aanwinst noemen wij het later aangekomene 

korps muzikanten, van welk ZEd. op de kermisdag niet zoo goed was voorzien. Wij kunnen niet meer 

in bijzonderheden treden, maar durven ieder die hiertoe in de gelegenheid komt, gerustelijk aanraden, 
den heer de Gelder en zijn gezelschap te bezoeken. Wij vernemen dat ZEd. voornemens is morgen 

avond nog weer te spelen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG  2 MEI 1855 
 
Smilde, 28 April. Gisteren achtermiddag is even voorbij het tolhek aan de Leembrug een wagen van 

Hoogersmilde door de diligence Concordia zoodanig aangereden, dat de voerman door den schok uit 
zijn wagen en op de straat viel, het eenspan in stukken brak en de wagen nog andere kleine letsels 

bekwam; zoodat men met veel moeite met lang oponthoud de reis heeft kunnen vervolgen. Gelukkig 

dat de boer een zeer mak paard voor den wagen had, anders zouden de gevolgen erger hebben kunnen 
worden; nu is hij zelf met eene ligte kneuzing er afgekomen. ’t Zou intusschen zeer wenselijk zijn, dat 

de diligences met wat meer voorzigtigheid werden bereden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG  9 MEI 1855 
 
Smilde, 7 Mei. Heden avond had alhier de aangekondigde soirée musicale door de Liedertafel 

Orpheus uit Assen, ten voordeele van de ongelukkigen door den watersnood, in de zaal van het 
logement de Veenhoop plaats, Was de verwachting groot, dezelve werd niet teleurgesteld, maar verre 

overtroffen. Ook de stukken, uitgevoerd door den heer Obbes op de piano en door den heer Bakker en 

zijn zoontje op de cornet a piston, droegen ieders goedkeuring weg. Eere hun, die hunne talenten, zelfs 
met opoffering van eigen finantien, niet alleen aanwenden, om anderen een genotvollen avond te 

verschaffen, maar ook tot steun van ongelukkigen. Men verneemt dat de zuivere opbrengst f 27 à f 28 

heeft bedragen. 


