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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 AUGUSTUS 1880 
 

HAVER – SMILDE. 

Op Dingsdag 17 Aug. 1880, 

des namiddags te 3 uur, in het Logement van H. SOL te Smilde, publieke verkoop van: 

Vier kampen Haver 

op de tweede dwarsplaats tusschen de Grietmanswijk en Meesterswijk, tegenover KLAASJE DIK te 

Smilde, ten verzoeke van Mejufvrouw JANTJE OFFEREINS, Weduwe wijlen HENDRIK WINTERS te 

Smilde, en 

EEN KAMP HAVER 

bij de Kikkertjes-draai, achter de Weduwe VAN DER VELDE te Smilde, ten verzoek van Mejufvrouw 

GEZIENA OFFEREINS te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 AUGUSTUS 1880 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Het zij mij vergund u een eenigszins volledig verslag te geven van de feestviering der kinderen van 

de Chr. nat. school. 

Zooals reeds gemeld is begaven zich de kinderen, netjes aangekleed, met vlaggen, boogjes etc. aan 

boord van het net versierde vaartuig van den schipper L. Hoving. De ouders gaven blijk van hunne 

instemming door hunne kinderen in Zondagsche kleeding uit te dosschen; de feestcommissie en 

inzonderheid de heer J. de Vries heeft eer van de smaakvolle en goede wijze, waarop het schip was 

ingerigt en het geheele feest georganiseerd. 

Met de kinderen, ten getale van pl. m. 120, den hoofdonderwijzer en de hulponderwijzeres, gingen 

het zangkoor “Excelsior” en enkele ouders aan boord, om den togt naar Appelscha mede te maken. 

Toen allen op het schip hadden plaats genomen, zongen de kinderen een feestlied, bragten een ovatie 

aan den heer H. van Veen en zongen een groet aan de vele belangstellenden, die zich bij de helling 

van Fernhout en bij de brug over de Wittewijk verzameld hadden. 

Daarop liet het zangkoor, dat veel tot afwisseling en opluistering van het feest heeft bijgedragen, 

eenige liederen hooren. 

Gedurende de togt in de Wittewijk werden de kinderen op een krentebroodje en eenige noten 

onthaald, en zoo ging men vrolijk voort tot den dam bij Appelscha. Van hier wandelden de 

leerlingen der hoogste en middelste klasse naar het logement van den heer v.d. Bosch, terwijl de 

kleinen per schuit daarheen werden overgebragt. 

Bij het intreden der flinke zaal zongen de kinderen een welkomstgroet, en werden daarna onthaald 

op limonade of melk, naar verkiezing, op krentebrood en koek, zongen eenige liederen en 

vermaakten zich naar hartenlust in den tuin van genoemd logement. Den heer van den Bosch komt 

alle lof toe voor de flinke inrigting en goede wijze, waarop hij de kinderen en feestgenooten 

ontvangen heeft. De hoofdonderwijzer Luitingh bragt hem daarvoor bij het afscheid, namens allen, 

dank en de kinderen zongen een afscheidsgroet. 

Opgetogen en blijde keerde men daarop weder huiswaarts. Bij de school van den heer ten Hoor 

zongen de kinderen een paar liederen, terwijl de scholieren van dien onderwijzer, voor de school 

geschaard, wederkeerig zich deden hooren en daarna elkander een luid hoerah toeriepen. 

Voor de woning van den heer Tonckens hield het schip nog even stil, waar de kinderen zich weder 

deden hooren en een ovatie bragten. 

In de school teruggekeerd werden zij onthaald op chocolade en krentebrood en deden daarna een 

wandeling, waarop zij een ovatie bragten aan den heer burgemeester, aan ds. Klercq en aan den heer 

M.A. Hoogerbrugge. 

Ds. Eskes, vernemende, dat het voornemen daartoe ook aan hem bestond, had verzocht wegens 

huiselijke omstandigheden daarvan verschoond te blijven; doch deed zijn belangstelling blijken, 

door bij den afloop eenige oogenblikken met de feestcommissie zamen te zijn. 

De heer burgemeester zeide onderwijzer en kinderen dank voor de eer, die ze hem als hoofd der 

gemeente aandeden, en gaf zijn hoop te kennen, dat het feest in dezelfde orde en stemming mogt 

afloopen als het was begonnen en voortgezet. 
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