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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 MAART 1872 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

In UEds. geëerd blad van 26 Febr. jl. komt een berigt vooraangaande de feestviering alhier op 1 April 

a.s. en wel van den volgende inhoud: 

1
e
. Dat de schoolkinderen alhier voornamelijk feest zullen vieren. 

2
e
. Dat zij des achtermiddags in de kerk te zamen komen. 

3
e
. En dan door den heer Burgemeester zullen worden toegesproken. 

4
e
. Dat dit alles door muziek uit Deventer zal worden opgeluisterd. 

Op deze vier punten ben ik zoo vrij het volgende te berigten: 

1
e
. Dat dit de grooten hier bitter tegen valt. Of is het feest van 1 April zoo kinderachtig, dat het 

hoofdzakelijk door kinderen moet gevierd worden? 

2
e
. Dat op 26 dezer bij ’t Collegie van kerkvoogden daarvan nog niets bekend was. 

3
e
. Dat dit zeer betwijfeld wordt, daar voor onzen burgemeester de kerk niet veel aantrekkelijks schijnt 

te hebben. 

4
e
. Dat, als het muziek uit Deventer op 1 April hier het feest moet opluisteren - wij hier dan een 

onopgeluisterd feest zullen hebben. 

Was het niet wenschelijk dat de commissie haar programma spoedig bekend maakte, teneinde voor 1 

April door dergelijke berigten niet onfeestelijk gestemd te worden. 

Smilde, 29 Februarij 1871 

Een die niet meer te school gaat, 

maar op den 1sten April toch feest wenscht te vieren. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 MAART 1872 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

Wat was ik blij, toen ik in uw blad van Maandag weer iets van ons feest mogt lezen dat op primo April 

alhier staat gehouden te worden. 

Het is hier muisstil over het feest. Hoort en leest men van andere gemeenten - het is al wat de klok slaat: 

subsidie verleend door den Raad, - en bij ons: het is of er geen Raad is, of dat het hem niet schelen kan. 

Zoo men dan niet wil zorgen voor de grooten, dat ze pret hebben, wel nu! dat men zich dan erbarme 

over de kleintjes, want men zal toch het geld van de goedgezinden niet gebruiken om de kinderen van de 

ongezinden pret te laten hebben. Had ik tenminste dat  kunnen denken, geen cent - maar neen! ik zeg 

noch niets, in de hoop dat de commissie wakker zal zijn en dat de Gemeenteraad wakker mag worden, 

opdat wij aan de Smilde op den eersten April, groot en klein, een feest mogen vieren den dag en de 

gemeente waardig. 

Een kleintje, maar die nooit groot wordt. 

Smilde, 4 Maart 1872. 

Op Donderdag 14 Maart a.s., des avonds te zeven ure, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te 

Smilde, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen Mevr. de Wed. W. VAN RIEZEN aldaar, in het 

openbaar 

worden geveild: 

Een goed onderhouden solide getimmerd 

HEERENHUIS, 

met daaraan verbonden groote SCHUUR en achtergelegen TUIN, staande in de kom der gemeente 

Smilde, nabij de Groote Kerk, kadaster sectie G. nos. 702 en 703, groot 15 a 90 c.; - bevattende het HUIS 

6 boven- en benedenkamers, keuken, kelder, wel- en regenwater, vaste kasten en verdere 

geriefelijkheden tot eene fatsoenlijke woning behoorende. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen ten kantore van den ondergeteekende. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 


