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Ds. Klerq zeide den kinderen dank voor hun schoon gezang.
De heer M.A. Hoogerbrugge dankte den kinderen voor de eer hem bewezen, wekte ze op tot getrouw
schoolbezoek en hoopte dat ze op hun verder leven de vruchten van de zorg en moeite aan hen
besteed zouden plukken.
Nu gingen de kinderen weder scheep, en zette men de togt voort tot de Grietmansbrug, waar het
schip wendde, en terugkeerde naar de school, onder het aanheffen van verschillende liederen, door
het zangkoor of de kinderen bij afwisseling of gezamenlijk.
In de school teruggekeerd werden de kinderen weder onthaald.
Intusschen was het avond geworden en de tijd daar, dat de feestvierende schooljeugd moest
scheiden. De heer Luitingh dankte de feestcommissie en allen, die tot opluistering van het feest
hadden bijgedragen, waarna de kinderen allen des Heeren zegen toezongen. Ds. Klercq sloot daarop
het feest met dankzegging aan den Heer, waarop de kinderen dankbaar en zeer voldaan huiswaarts
gingen. De feestcommissie en het zangkoor bleven nog eenige oogenblikken genoegelijk zamen.
En nu rest ons nog onzen dank te brengen aan allen, die door hunnen milde bijdragen de
feestcommissie in staat gesteld hebben tot het houden van dit goed gelukt en in de beste orde
afgeloopen feest. Ook den heer M.A. Hoogerbrugge zij dank gebragt voor de loijale en humane
wijze, waarop hij ook nu getoond heeft te zijn een vriend der kinderen.
Met de opname dezer regelen, m. d. r. zal u zeer verpligten
Smilde, 12 Aug. ’80.
Uw dw, dr.
X.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Ik heb in UEds geëerd blad een paar anonieme stukjes gelezen, ten doel hebbende opheffing van het
Veenschap “de Zeven Blokken”.
De argumenten, M. de R., om tot die opheffing over te gaan, komen mij zeer zwak voor en dien ten
gevolge onvoldoende.
De verzekering, dat na de opheffing het toezigt van het gemeentebestuur (zonder een cent kosten)
over de wegen, bruggen en vonders welligt veel beter zal zijn, acht de ondergeteekende niet alleen
hoogst onwaarschijnlijk, maar onmogelijk.
De ingelanden, die de toestanden te Smilde vóór het bestaan van de Veenschappen zich in
herinnering brengen, zullen zich wel twee maal bedenken om tot slooping of inkrimping mede te
werken.
Doch het zoude niet alleen mij, maar zeker alle welgezinde ingelanden hoogst aangenaam zijn,
indien die anonieme heeren sloopers op de eerste algemeene vergadering hunne denkbeelden (naar
mijne overtuiging droombeelden) nader uiteeen zetteden.
De ondergeteekende verbindt zich daartegenover, op die vergadering zijne gronden tot behoud van
het Veenschap nader te ontwikkelen.
Het doel van mijn schrijven is niet om het bestuur van bovengenoemd Veenschap in bescherming te
nemen tegenover de aanklagers, daartoe acht de ondergeteekende het Bestuur voldoende berekend,
en tot verantwoording op de eerste algemeene vergadering bereid, maar alleen om door het behoud
van het Veenschap het heil der gemeente in het algemeen en dat van de ingelanden in het bijzonder
te helpen bevorderen.
Onder dankzegging, M. de R., voor uwe bereidwilligheid, heb ik de eer te teekenen
Smilde, 14 Aug. 1880.
uw dw. dn.
M.A. HOOGERBRUGGE.
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Smilde, 16 Aug. Naar wij vernemen is door de Tielse Brandwaarborg-maatschappij een gratificatie
toegekend aan H. van Dam, H. Wieldraaijer alhier en T. Hoekstra te Appelscha, voor de
krachtdadige medewerking ter blussching van den brand in de schuur van J. Gombert te Appelscha.

