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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 26 NOVEMBER 1879 
 

OPENBARE TOONEELVOORSTELLING 

DOOR DE LEDEN DER REDERIJKERSKAMER 

“NUT EN VERMAAK” 

Woensdag 26 en Donderdag 27 Nov. e.k., 

in de Zaal van den Heer J.H. WIND te Smilde. 

Op te voeren stukken: 

No. I. 

JANUS TULP, 

blijspel in 4 bedrijven. 

No. II. 

DE MAN MET HONDERD KWALEN, 

blijspel in één bedrijf. 

Opgeluisterd door Hoornmuziek. 

Aanvang ’s avonds 7 uur precies. 

Entreé: 1ste avond f 0.49. 

2e avond f 0.49 en f 0.25 

HET BESTUUR. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 NOVEMBER 1879 
 
Smilde, 27 Nov. De in dit blad aangekondigde tooneelvoorstelling door de Rederijkerskamer “Nut 

en Vermaak” heeft gisteravond in de zaal van het heer Wind alhier plaats gehad. De stukken, die ten 

toneele werden gevoerd, waren: “Janus Tulp”, blijspel in 4 bedrijven, en “De man met honderd 

kwalen”, blijspel in 1 bedrijf. Beide stukken werden flink uit gevoerd. Acteurs en actrices waren 

rolvast en toonden te begrijpen, dat het toneel eene afspiegeling moet zijn van ’t leven. Wij gelooven 

dan ook de tolk te zijn van allen, die de voorstelling bijwoonden, als we lof en dank toebrengen aan 

den heer directeur en aan al de heeren en dames, die ons een nuttigen en aangenamen avond hebben 

bezorgd. Wij roepen “Nut en Vermaak” dan ook een hartelijk “Tot weerziens” toe, want inderdaad! 

zulke perziken smaken naar meer.  

Smilde, 26 Nov. Hedenavond werden in de Chr. Ger. kerk door de heeren van Goor en Hulst, 

predikanten te Assen en te Vries, de aangekondigde redevoeringen gehouden ter bevordering van het 

Chr. Ger. onderwijs. Eene zeer aanzienlijke schare woonde de voordragten bij na welker afloop zich 

eene vriendschappelijke discussie ontspon over het al of niet verkieslijke van het Chr. Ger. boven het 

Chr. Nat. onderwijs. De heeren van Goor en Hulst gaven aan het eerste de voorkeur, doch 

oordeelden het laatste beter dan dat op de openbare school. 

Smilde, 27 Nov. Evenals uit eenige andere Drentsche en Overijsselsche gemeenten, is ook uit onze 

plaats door het gemeentebestuur aan den Minister van Waterstaat een adres gerigt, in zake de 

verbetering van het Rijks vaarwater van Meppel tot de Zuiderzee. 

KENNISGEVING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat ’t eerste 

Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1879, is opgemaakt en van en met 

Vrijdag den 28sten November tot en  met Zaturdag den 13den December 1879 op de Gemeente-

Secretarie ter inzage zal liggen. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

Boelken, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 


