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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  10 MAART 1855 
 
Smilde, 9 Maart. Gisteren avond hield ons muzijkgezelschap de Harmonie op de bovenzaal van den 

heer Wind eene buitengewone algemene vergadering, waarin met algemeene stemmen de heer Klijn 

tot lid werd aangenomen. Om zeven uur gaven de werkende leden op bovengenoemd plaats een vocaal 

en instrumentaal concert. De zang- zoowel als de muzijkstukken werden over ’t algemeen met 
juistheid voorgedragen en naauwkeurig uitgevoerd, zoodat het opgekomen publiek zeer voldaan 

huiswaarts keerde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  17 MAART 1855 
 
Smilde, 16 Maart. Eene menigte ingezetenen bijna alle van Bovensmilde zijn, naar men verzekert, 

voornemens dit voorjaar van hier te vertrekken en wel naar Schoonoord. Men spreekt zelfs van 60 
huisgezinnen, alle van de arbeidende klasse. 

- Het getal sollicitanten naar de vacante school te Hoogersmilde bedraagt 18, twaalf van den tweeden 

en zes van den derden rang. Hiervan zijn 12 uit Drenthe, 3 uit Groningen, 3 uit Overijssel en 1 uit 
Friesland. Toen voor 15 jaren deze betrekking benevens die te Hijkersmilde ook vacant was, beliep 

het getal sollicitanten naar de beide scholen 35. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 MAART 1855 
 
Smilde, 17 Maart. Voor een paar dagen is wederom de longziekte uitgebroken op den stal van H. van 

Goor te Hoogersmilde. 

 20 Maart. De schipperij komt in beweging. De vaart van hier naar Meppel is van ijs bevrijd. Gister is 

de eerste praam met turf reeds afgevaren en wordt heden door meerdere gevolgd. Deze hadden alle de 

last voor de vorst geladen, de wijken en de vaart van hier naar Asen zijn nog geheel met ijs bezet, 

zoodat het nog wel eenige dagen kan aanhouden, eer de ledige pramen in het veld kunnen komen te 

laden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  24 MAART 1855 
 
Smilde, 21 Maart. Gisteren en heden – heden alleen voor de kerkdienst – had alhier in het 

gemeentehuis had het vergelijkend examen voor de vakante school enz. te Hoogersmilde plaats. Van 
de 18 zich aangegeven hebbende sollicitanten waren 15 opgekomen. Na afloop der werkzaamheden 

werden er een zestal geformeerd, bestaande uit: (alph.) Kuipers van Gasselte, Limburgh van 

Groningen, Runeman van Westerwolde, Sunderman van Ide, gem. Vries, Ulehake van Nieuw-

Drouwen en Westerhof van Zwartsluis. 

22 Maart. Als iets zeer opmerkelijks en buitengewoons kunnen wij van hier berigten, dat de 

hoofdonderwijzer J.T. Boerhuis, die bijna 75, zegge vijfenzeventig jaren heeft bereikt, nimmer eenen 

bril gebruikt. Het fijnst gedrukt en geschreven schrift leest ZEd. nog met groot gemak, zoowel bij 

kaars- als bij daglicht; en dat ZEd. nog een buitengewoon vast en sterk gestel bezit, blijkt daaruit, dat 
hij gedurende dezen strengen en kouden winter de kerkdienst altijd, zelfs driemaal des zondags, heeft 

waargenomen, zonder die eenmaal door een zijner ondermeesters of iemand anders te laten verrigten. 


