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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 MEI 1874 
 
Hijkersmilde en Koosterveen, 25 Mei. Tengevolge de benoeming van den heer J. de Vries tot 

kerkvoogd, had er heden achter middag eene stemming voor een notabel plaats. Van de 62 

uitgebragte stemmen, waaronder 2 in blanco , ontving de heer P. Geertsma 53 stemmen, terwijl de 

heeren M. Huisman en E. de Vries elk 2 en de heeren E.R. Homan, J. de Vries en K. Smidt elk ééne 

stem bekwamen, zoodat eerstgenoemde tot lid van het collegie van notabelen is verkozen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 MEI 1874 
 
+ Bovensmilde, 24 Mei. Het krooningsfeest, den 18den in deze gemeente gevierd, was voor de 

schooljeugd een onvergetelijke dag. Den 16den was de school door eenige dames reeds versierd en 

wel op eene wijze, waaruit bleek, dat bekwame handen aan ’t werk waren geweest. Des morgens 

ongeveer half negen was de vrolijke schare, begeleid door de onderwijzers Kalverkamp en Engels, 

reeds zingende en jubelende in beweging om den burgemeester, eenige leden der feestcommissie en 

’t muziekcorps van den heer Engers af te halen. Na deze ontmoet te hebben, begaf men zich, door 

een groote volksmassa vergezeld, zingende, door de muziek begeleid, naar ’t schoolgebouw, waar 

ieder een stuk koek werd uitgereikt. Na door den burgemeester en den predikant Reijerkerk op 

hartelijke wijze te zijn toegesproken, begon men eene wandeling tot voorbij den huize “Rijbrug”, 

waar de feestvierende jeugd door mr. P. van der Veen op suikergoed werd onthaald. Zang en 

muziek werden afgewisseld door daverende hoera’s, leve de Koning! leve de burgemeester! leve de 

feestcommissie! enz. 

In de school teruggekeerd deden de kinderen zich flink te goed aan chocolade en krentebrood. 

Tevens werd ieder een feestgeschenk, het boekje van P.J. Andriessen, uitgereikt. Hierna begon de 

wandeling op nieuw en ’t scheen wel, dat voor de kinderen de bron van zoetigheden onuitputtelijk 

was, want voorbij de pastorij komende, werden ze door ds. Reijerkerk op krakelingen getrakteerd. 

Na afscheid genomen te hebben van den burgemeester, de leden der feestcommissie en ’t 

muziekcorps, keerde men naar  ’t schoolgebouw terug, waar de feestelijkheden niet lang meer 

werden voortgezet, om de vrolijke jeugd de gelegenheid niet te benemen, deel te nemen  aan de 

kinderspelen, die des namiddags in ’t midden der gemeente werden gehouden. 

Dezelfde dames, die zich door de versieringen reeds verdienstelijk hadden gemaakt, kweten zich als 

bedienden op nieuw trouw van den aangenomen taak. Dank zij haar daarvoor toegebragt, alsook 

aan de feestcommissie, de onderwijzers en allen, die er toe hebben bijgedragen om het 

krooningsfeest voor de jeugd van Bovensmilde tot een onvergetelijken dag te maken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 29 MEI 1874 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 27 Mei. Afwezig de h.h. C. Fledderus, P. Wessemius en M.A. Hoogerbrugge. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd. 

De voorzitter vraagt den Raad magtiging om eenige wijziging te maken in de redactie van het 

raadsbesluit der vorige vergadering, omtrent de afschaffing der schoolgelden. Deze magtiging 

wordt verleend. 

Voor informatie worden aangenomen, de missives van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het 

kohier van den hoofdelijken omslag over het loopende dienstjaar en van het kohier van den aanslag 

der honden, alsmede approbatie op de af- en overschrijving, begrooting 1873. 

De geloofsbrieven van het nieuwbenoemde raadslid Jan Wietzes de Vries worden gesteld in handen 

eener commissie, bestaande uit de h.h. J.H. Wind, Jan Drenthen en J.H. Kijmmell, welke 

concludeert tot toelating. Conform wordt besloten. 

Tot de af- en overschrijving, begrooting van het burgerlijk armbestuur over 1873, wordt magtiging 

verleend. 
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