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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 DECEMBER 1875 
 
Smilde, 4 Dec. De vereeniging, waarvan in de courant van heden melding wordt gemaakt, is 

gisteravond tot stand gekomen. Een klein vijftigtal leden is bereids toegetreden. Een bestuur van 

vijf leden is benoemd, bestaande uit de heeren mr. L.W. Ebbinge, mr. S. Hellinga Tonckens, N.E. 

Servatius, J. Suir en G.G. Meijeringh, terwijl dit bestuur uit zijn midden heeft verkozen tot 

president mr. L.W. Ebbinge, tot secretaris G.G. Meijeringh en tot penningmeester N.E. Servatius. 

Wij verwachten van deze vereeniging veel goeds. 

Ondertrouwd:     JACOB BLOMBERG. 

Beurtschipper te Smilde, 

en 

HENDRIKJE VRIJS, 

van Laaghalen. 

Smilde, 29 Nov. 1875. 

Geen receptie. 

Eenigste kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 DECEMBER 1875 
 

 
Smilde, 6 Dec. Naauwelijks zijn de wateren toegevroren of men hoort reeds van ongevallen. Hier 

moeten daaronder de volgende gerangschikt worden. In de eerste plaats wilde  

Donderdagnamiddag de wagenmaker P. Geertsema zich over de hoofdvaart begeven, toen hij tot 

aan den hals toe door het ijs zakte en welligt verdronken zou zijn wanneer niet spoedig hulp was 

komen opdagen en hem voor een wissen dood had bewaard. Ten tweeden ging de timmerman S. 

Bennink Zaturdagmorgen j.l. over de draai bij het gemeentehuis, terwijl die zeer glad was, toen hij 

eensklaps uitgleed  en met het hoofd naar beneden op het ijs teregt kwam. De hevige schok die 

hiervan het gevolg was, veroorzaakte eene bloedstorting tengevolge van eene bekomen wonde aan 

het hoofd. Toen wij kort daarna zagen, dat er zand op de draai gestrooid werd, rees onwillekeurig 

de vraag: “of men de put ook wilde dempen als het kalf verdronken is.”  

Bovensmilde, 5 Dec. De leerlingen der naai- en breischool alhier gingen gister met vergenoegde 

gezichten en gevulde handen huiswaarts. De directrices hadden weder, evenals ze dit reeds eenige 

jaren hebben gedaan, aan allen St. Nicolaas-geschenken uitgereikt. 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 13 Dec. Afwezig met kennisgeving de heer van der Veen. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat er is ingekomen: 

a. een schrijven van den schoolopziener in het 2
de

 district dezer provincie, waarbij ZEd., onder 

terugzending der hem toegezonden stukken betrekkelijk de vergrooting van de school te 

Hoogersmilde, mededeelt, dat hij eene verbouwing, als door het voorgestelde plan wordt bedoelt, 

ten sterkste moet ontraden, daar door zoodanige vertimmering de school wel eenigzins vergroot, 

maar volstrekt niet verbeterd wordt en al de bezwaren, welke ’t tegenwoordige gebouw aankleven, 

zouden blijven bestaan. De eenige mogelijkheid, om, met zooveel doenlijk behoud der oude 

school, toch eene gedeeltelijke afdoende verbetering tot stand te brengen, zou zijn, het oude 

gebouw onveranderd te laten staan voor zooveel ’t gedeelte aangaat dat nu bestemd is voor de meer 

gevorderde leerlingen, ’t gedeelte bestemd voor de jongste kinderen te laten vervallen en een 

geheel nieuwe naar eisch ingerigte lokaliteit naast de oude aan te bouwen en zich met het oude 

blijvend gedeelte te behelpen tot dat met den tijd ook daarvoor een nieuw locaal in de plaats kan 

komen, ’t welk met ’t nu in de eerste plaats te bouwen een geheel zou kunnen vormen. 
-vervolg op blad 1875z5 
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