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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 JULIJ 1880 
 

Smilde, 26 Julij. Vrijdag e.k. denken de onderwijzers Venekamp en ten Hoor met hunne leerlingen 

feest te vieren. Als het der directie van den Asser Dierentuin mag behagen, zal ook per schip een 

bezoek aan Drenthe’s “Natura Artis Magistra” worden gebragt. Daar het geheele feest door muziek 

zal worden opgeluisterd, stellen velen zich dien dag veel genoegen voor. Mogten wind en weder 

diendende zijn. 

Smilde, 26 Julij. De jaarlijksche inspectie over de godsdienstige Israëlitische school alhier, door den  

opperrabbijn van het ressort Drenthe, had heden plaats in tegenwoordigheid van de leden der 

Israëlitische schoolcommissie. Uit het gehouden onderzoek bleek het den rabbijn-Inspecteur, dat hij 

ook openlijk te kennen gaf, dat de kinderen sedert de  laatste inspectie goede vorderingen hadden 

gemaakt onder leiding van hun onderwijzer, den heer I. de Haan, die zeker in deze verklaring een 

prikkel zal gevonden hebben, om op den ingeslagen weg voort te gaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 30 JULIJ 1880 
 HOOGERSMILDE. 

Maandag 2 Augustus a.s. 

zullen, des namiddags ten 3 uren, op het veld, publiek worden verkocht: 

DE VRUCHTEN, 

staande op de plaats bewoond door R. GRIT en A. SCHREVINK. 

Aanwijs door H. OLDEKAMP te Hoogersmilde. 

 

 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 31 JULIJ 1880 
 

Assen, 30 Julij. 

De schooljeugd van de openbare gemeentescholen te Hijkersmilde en Kloosterveen, ten getale van 

ongeveer 170, hadden heden feestdag. 

Op een vaartuig, waarvan het dek tot een groene tent was gemaakt en dat de Nederlandsche vlag in 

top had, maakte zij een pleiziertogt naar Assen, en wat zij er ’t eerst bezocht, de muziek van het 

gezelschap van Buuren aan ’t hoofd, was de Dierentuin. Dat zij hier alles goed bekeek, zal men wel 

begrijpen en dat zij er onder vrolijk gezang de versnaperingen gebruikte, hun door de zorg der ouders 

en kindervrienden aangeboden, spreekt van zelven. 

Uit den Dierentuin deden de kinderen, altijd door het muziekgezelschap begeleid, eene wandeling 

door de stad en gingen daarna weer scheep naar de Veenhoop, waar luchtballons zullen worden 

opgelaten, teneinde daarna in de scholen, met de kleineren die waren achtergebleven, onthaald te 

worden en de namiddag vrolijk door te brengen. 

De feestvierende kinderen, allen van vlaggen en kroonen voorzien, waren in Zondags-tenue, en wij 

moeten zeggen, even als wij het ook moesten getuigen toen de jeugd van de school van Bovensmilde 

hier was, de moeders van de Smilde hebber er eer van. Het jonge volkje zag er keurig netjes uit. 

Dat er geld genoeg was voor dit kinderfeest, behoeven wij niet te zeggen. Als het geldt de kinderen 

pleizier te doen, dan is elke hand mild. 

’t Muziekgezelschap-van Buuren maakt den togt van Assen naar de Smilde meê en zal ook de napret 

aldaar helpen vervrolijken. 

De heeren Venekamp, hoofdonderwijzer, en de Jong, hulponderwijzer (de heer ten Hoor kon wegens 

huiselijke omstandigheden niet meegaan), en eenige belangstellende ingezetenen van Smilde, 

zorgden op den togt voor het toezigt en deden dat met genoegen. 

De Smilder jeugd zal nog lang van dat reisje naar Assen spreken. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 AUGUSTUS 1880 
 

KENNISGEVING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Gemeente-

rekening over het jaar 1879, van en met Maandag den 2den tot en met Dingsdag den18den Augustus 

1880, op de gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen en, in afschrift, tegen betaling 

der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld.   BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


