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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 APRIL 1890 

 
Smilde, 1 April. Door de zangschool “De Jeugd”, onder leiding van den hoofdonderwijzer, den 

heer J. Eikema,, werd gisteravond op de bovenzaal van den heer M. Wind haar jaarlijksch concert 

gegeven, ’t welk werd opgeluisterd door muziek van het gezelschap van den heer Sommer van 

Groningen. De heer E., die zich reeds eenige jaren met veel tact en energie met de leiding en het 

onderricht der jeugdige zangers en zangeressen heeft belast, opende de bijeenkomst, die ook door 

de ouders en inteekenaren werd bijgewoond, met eene rede, waarin hij o.a. te kennen  gaf, dat het 

plan, om in ’t laatst van het vorige jaar eene uitvoering te geven, verhinderd was geworden door 

ziekte, sterfgeval, vertrek van eenige leden naar elders enz. Hij hoopte thans met zijne élèves de 

aanwezigen een aangenamen avond te verschaffen en dankte de heeren en dames, die op de lijst 

hadden ingeteekend, voor hunne bijdragen. Daarop werden een 9tal zangstukken ten gehoore 

gebracht en wij moeten volmondig erkennen en gelooven ook de tolk van de toehoorders te zijn, als 

wij mededeelen, dat de heer Eikema allen lof toekomt voor de geheel belangelooze toewijding aan 

de edele kunst en voor de uitstekende wijze, waarop hij de knapen en meisjes in den zang weet te 

onderwijzen. Alle nummers werden keurig gezongen en sommige op herhaald verzoek nogmaals 

voorgedragen. Na afloop werd door den heer Hazewinkel aan den heer E. dank betuigd voor het 

geschonken genot. Nadat de jeugdige zangers eenige verversching hadden gebruikt, werd 

overgegaan tot dansen, afgewisseld door eene comische voordracht door de dames Polak en 

Hoogenberk, terwijl mejuffrouw Soer nog een woord van dank tot haren onderwijzer richtte. Ten 

slotte deelen wij nog mede, dat de bediening bij den heer Wind niets te wensen overliet. 

Puik best Rijstmeel 

te koop bij 

J. KUIPER, Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 5 APRIL 1890 

 

Aanbesteding – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens op Vrijdag den 18den April 1890, 

des morgens ten 10½ uur, ten Gemeentehuize aldaar: 

a. te herbesteden eene verbouwing aan de Openbare School te Hijkersmilde; 

b. aan  te besteden het vergrooten en verbouwen van de Openbare School te Kloosterveen. 

De Bestekken en Teekeningen zijn van af  heden ter Gemeente-Secretarie ter inzage en aldaar 

verkrijgbaar op franco aanvrage en tegen inzending van f 0.75 voor ieder Bestek. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben door den Architect P.J. KRAMER te Smilde op den 15den, 16den 

en 17den April 1890, telkens des morgens ten 10 uur, aan te vangen bij de School te Kloosterveen. 

De Bestekken zijn voorts ter lezing te Smilde: in de OUDE- en NIEUWE VEENHOOP; te Assen: in het 

Hotel KUIPERS; te Meppel: in het Hotel BONTEKOE, en te Oosterwolde: in Logement van LUITING. 

Smilde, 3 April 1890.      De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Smilde, 3 April. Te Bovensmilde zijn in een huis ongeveer 50 glasruiten verbrijzeld. Zelfs de ramen 

zijn gedeeltelijk stuk geslagen. 

35jarige Echtvereeniging 

VAN 

R.A. BOS SR. 

EN 

J.J. HUMMEL. 

Hoogersmilde, 5 April 1890. 


