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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 DECEMBER 1863 
 
+ Smilde, 1 Dec. De dag, waarop voor 50 jaren de Prins van Oranje te Scheveningen aan land stapte, 

werd hier gisteren feestelijk herdacht. Reeds vroeg in den morgen wapperde van eene menigte huizen de 

Nationale driekleur en Oranjevlag, en ongeveer tien uur verzamelde zich een 500tal schoolkinderen in 
de fraai versierde scholen van Kloosterveen, Hijkersmilde en Hoogersmilde. Na eenige volksliederen 

gezongen te hebben, deden de kinderen, allen in feestgewaad en met de Oranjekleur en vlaggetjes 

voorzien, van de feestcommissien en eene meenigte ingezetenen vergezeld, die van Kloosterveen met 
een achttal ruiters en muzijk voorop, eene wandeling, die van Kloosterveen naar de kant van 

Bovensmilde en van Hijkersmilde naar Hoogersmilde; terwijl die van Hoogersmilde op de hoogte van 

het “Oranje-kanaal”, juist tegen het huis van den heer secretaris Bakker, de kinderen van Hijkersmilde 

ontmoetten. Na wederzijdsche groete der onderwijzers en het zingen van een volkslied, keerden  de 
kinderen van Hijkersmilde terug, wordende door die van Hoogersmilde een eind wegs vergezeld, 

waarna men onder: “leve Hijkersmilde!”, “leve Hoogersmilde!” vivat “Oranje boven!” elk naar zijne 

school terugkeerde. Ook die van Kloosterveen waren van hunne wandeling teruggekeerd en nu werden 
de kinderen der verschillende scholen op koffij en koek onthaald, om zich van de, voor sommige, vooral 

kleine kinderen, vrij groote wandeling eens wat uit te rusten en zich wat te verkwikken. Hierna verlieten 

de kinderen van Kloosterveen en Hijkersmilde wederom hunne scholen en ontmoetten elkander volgens 
afspraak bij het huis van den heer C.W.E. Kijmmell, oud-burgemeester van Smilde en trokken zoo 

gezamenlijk naar de kerk, waar zich reeds een buitengewoon talrijk publiek had verzameld. Hier trad de 

predikant H. Doorenbos op en hield eene gepaste toespraak, die, in zooverre daarvoor vatbaar, door den 

onderwijzer Venekamp werd beantwoord, waarop door het publiek, onder begeleiding van het orgel, 
werd gezongen Ps. 68  vs. 10. Hierop werd door den onderwijzer Meijeringh een toepasselijk vers 

voorgedragen, waarna de plegtigheid door den Predikant Doorenbos met een kort woord werd gesloten. 

Uit de kerk komende, keerden de kinderen naar hunne scholen terug, die van Kloosterveen met de 
muzijk, die van Hijkersmilde met de eerewacht voorop, waar het kleine volkje volop werd onthaald op 

chocola en krentebroodjes; ook hebben ze eene feestplaat ontvangen. Nog moeten we hier bijvoegen, dat 

door de kinderen der verschillende scholen gezamenlijk of afzonderlijk , serenades zijn gebragt aan den 
heer burgemeester, heeren wethouders, de predikanten, leden van de plaatselijke schoolcommissie, rijks- 

en gemeenteontvangers, notaris, leden der feestcommissien, enz., die allen de duidelijkste bewijzen 

gaven van daarmede zeer ingenomen te zijn. Toen de meeste kleintjes zich zeker ter ruste hadden 

begeven, vermaakten de oudere en meer bejaarden zich nog tot laat in den nacht op de bovenzaal van 
den logementhouder Wind, door wien het Asser muzijkcorps, na afloop van het kinderfeest, was 

geëngageerd. Wij kunnen niet voorbij van den heer Bakker en zijn corps onze hulde te brengen voor de 

geschiktheid, die zij bij dergelijke gelegenheden aan den dag leggen. – Zóó heeft men te Smilde, hoewel 
wat laat, maar toch nog niet te laat feest gevierd. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 DECEMBER 1863 
 
+ Smilde, 16 Dec. In de gisteren gehouden raadsvergadering is besloten eene nieuwe oproeping te doen 

voor sollicitanten naar de vacante hulponderwijzersbetrekking te Hijkersmilde. – De aftredende leden 

van de plaatselijke schoolcommissie, de heeren: C.W.E. Kijmmell, J. H. Wind, en J. Drenthen, zijn 

herkozen; terwijl de heer A. Spier is benoemd in plaats van den heer C. Fledderus, die bedankt heeft. 

De ondergeteekenden, LEDEN VAN DE FEESTCOMMISSIE te Hoogersmilde, rekenen zich niet verpligt aan 

een anoniem schrijver in eene Courant PUBLIEKE VERANTWOORDING te doen omtrent de 

FEESTGELDEN, geschonken voor de kinderen alhier. Belangstellende ouders, die een feestgave 
geschonken hebben, zullen wij evenwel gaarne de verlangde inlichting geven. Ze kunnen zich dan 

vervoegen bij de leden, die op Dingsdag den 23 December, ’s middags van 12 tot 1 uur, OPENBARE 

REKENING zullen doen en zich tot dat einde zullen bevinden in het Logement van de Wed. FLEDDERUS. 
       De Leden van de Feestcommissie: 

        J. Noorman 

        P. Fledderus 

        H. Hoeks 
        M.J. Hofman 

        E. Heidema 

        H.W. Hoeks 


