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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 MAART 1872

INGEKOMEN STUKKEN
Programma van het feest te Smilde op 1 April 1872.
6 uur. Hijschen der vlaggen van openbare gebouwen.
7 uur. 2 kanonschoten tot opening van het feest.
8 uur. Luiden der klokken.
9 uur. Dankstond in de verschillende kerken.
11½ uur. Kinderfeest te Hoogersmilde met muziek van het corps hoornblazers van Meppel.
12½ uur. Aanvang van het kinderfeest te Hijkersmilde. Onder begeleiding van het muziekcorps
begeven zich de kinderen van de scholen naar de Groote Kerk. Feestzang der kinderen. Rede van den
heer mr. A. de Ruijter de Wildt. Orgelspel van den heer Keiner.
1½ uur. Kinderfeest te Bovensmilde met muziek.
3 uur. Feestelijke optogt van jongelieden, van de Veenhoop uit in onderstaande orde.
a. Eene afdeeling Eerewacht te paard tot opening van den optogt.
b. Het muziekcorps.
c. Banierdrager.
d. Commissaris van orde.
e. Gecostumeerden te paard, voorstellende: Lumey graaf van der Marck, Barthelt Enthes de
Mentheda, Willem Blois van Treslong, Jacob Cabiljau.
f. Zegewagen getrokken door vier paarden met eene allegorische voorstelling van Brielle’s inneming
en hare gevolgen - omringd door watergeuzen.
g. Gecostumeerden te paard, voorstellenden: Jakob Simonsz. de Rijk, Nicolaas Ruyckhaver, Homme
Hettinga, Daam van Haren.
h. Jakob Meerstens met vaandel.
i. Roobol, Luiten, Kol, van Lumey, aan het hoofd van:
j. een vendel Hellebardiers.
k. Een wagen met twee paarden waarop Alva met de attributen der tyrannie, uitgeluid door een
Watergeus achter op den wagen staande - omringd door Watergeuzen.
l. Vaandeldrager.
m. Een vendel Musketiers.
n. Eene afdeeling eerewacht te paard tot sluiting van den optogt.
6 uur. Vriendschappelijke bijeenkomst van de deelnemers aan de feestviering op de groote zaal bij
den heer J.H. Wind. Feestrede door den heer M.A. Hoogerbrugge. Bijdragen van de heeren Feenstra
en M. Reyerkerk L.O.zn. Slotrede door den voorzitter der Feestcommissie.
9 uur. Vuurwerk.
10 uur. Verlichting van den koepeltoren met bengaalsch vuurwerk.
’s Avonds illuminatie van de Eereboorgen de scholen te Boven- en Hoogersmilde.
27 maart 1872.
De Feestcommissie.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 APRIL 1872

Heden overleed, zeer onverwacht, onze innig geliefde moeder JANNA MELES RIJTEMA, in den
ouderdom van 72 jaren.
De hoop, dat haar heengaan vrede moge zijn, trooste ons bij deze smartelijke beproeving.
Smilde, 28 Maart 1872.
J. DE VRIES,
mede namens broeders en Zuster.
Algemeene kennisgeving.

