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MAANDAG 10 SEPTEMBER 1883

Smilde, 8 Sept. Het kinderfeest werd gister om 10 uur geopend met de volgende toespraak van den
voorzitter der feestcommissie, den heer Hoogerbrugge:
Kinderen! Het is mij hoogst aangenaam, met een getal van pl. m. 800 kinderen, namens de
feestcommissie het feest te kunnen openen, dat ons heden wacht.
Het programma der feestcommissie belooft veel, maar voor mij is het aangenaamste nommer, dat er
op voor komt, het kinderfeest, omdat ik mij bewust ben, dat, indien de kinderen blijde zijn, de
ouders niet treuren, maar in hunne vreugde deelen.
Beweeg u op deze plaats dezen dag vrij en ongedwongen, geniet in ruime mate wat u voor lichaam
en geest zal worden aangeboden, opdat deze dag voor u een der gelukkigste uwer kinderjaren
worden moge, en hiermede verklaar ik het kinderfeest geopend.
De kinderen verdeelden zich daarna in twee deelen, een deel bij het carousel en het andere deel bij
het marionettenspel en den heer Bamberg; zij wisselden elkaar van tijd tot tijd af.
Te elf uur werd hun allen koek uitgedeeld en werden zij op oliekoeken onthaald. De vreugde lag op
het gelaat van allen. De ouders en vele anderen namen op een afstand met blijkbaar welgevallen
deel aan het feest. Menigmaal hoorde men zeggen: het kinderfeest is het schoonste van alles. Te
zijner tijd kondigde de voorzitter der feestcommissie aan dat om 2 uur het feest der kinderen zou
eindigen, daar dan de volksspelen aanvingen en bedankte den houder van het carousel alsmede den
heer Bamberg en de houders van het marionettenspel voor de verrassende uitkomsten hunner
werkzaamheden.
Ten twee uren vingen de volksspelen aan, waar ruim 100 personen aan deelnamen en welke tot aller
genoegen zijn afgeloopen; bij de verschillende spelen was een groot aantal ingezetenen en
vreemdelingen tegenwoordig.
Ten 2 ure begon mede de harddraverij, waaraan elf paarden, waaronder bekende harddravers,
deelnamen.
De donkerbruine ruin “de Haas” van den heer L. S. Dooper te Balk, pikeur S. Hettinga, en de
blauwbleste merrie “de Goede” van den heer L. Raangs te Adorp, pikeur W. de Boer, bleven het
langst in de baan. Bij den tweeden rit van den laatsten strijd kwam het paard “de Haas” in de baan
zijner tegenpartij; daar dit in strijd was met het reglement, eischten de keurmeesters een nieuwen rit,
waarmede de pikeurs tot heden geen genoegen namen. Zoodra aan den eisch der keurmeesters zal
zijn voldaan, zullen prijs en premie worden toegekend.
Ten 4 uur had de oplating van vier luchtballons plaats, die uitnemend slaagde: men hoopt later te
vernemen waar die zijn neergekomen.
Na afloop der harddraverij begaven zich de feestgenooten naar de keurig versierde feesttent, welke
eivol werd. Menige toast werd daar uitgebracht.
Deze tent, het eigendom van den heer Schuurman te Assen, bevatte ongeveer 1000 personen.
De zorg voor versnaperingen was toevertrouwd aan den heer J.H. Wind en dus in goede handen en
ook de bediening liet niets te wenschen over.
’s Avonds is de illuminatie en het vuurwerk goed gelukt.
Het landbouwfeest is uitstekend afgeloopen, voor velen heeft het tot vier uren geduurd, geen de
minste onaangenaamheid is er voorgevallen; allen waren voldaan.
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Smilde, 10 Sept. Onder de eerebogen, die hier zijn opgericht ter gelegenheid van de
landbouwtentoonstelling, was in het bijzonder der vermelding overwaardig, die, welke prijkte voor de
scheepstimmerwerf van den heer M. Fernhout en door diens knechten met beleid en ijver op de brug
werd daargesteld. Deze bevatte welig groen met heerlijke bloemen dooreengewerkt de insignes van
den landbouw, zooals hooiharken, schoffels, spaden, vorken en nog eenige andere werktuigen, als
mede voortbrengselen des bodems, twee zware koolen, aardappelen van zonderlingen grootte en
vorm, terwijl de nationale driekleur ruim vertegenwoordigd was. Ook was rogge, stroo en haver niet
vergeten. Ieder, die dezelve passeerde, schonk daaraan zijne bijzonder aandacht, alsook aan derzelver
illuminatie.

