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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 20 DECEMBER 1880

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der
Rederijkerskamer “Nut en Vermaak” te Smilde
Openbare Tooneelvoorstelling
op Woensdag 29 en Donderdag 30 Dec.
’s avonds 7 uur,
op de Zaal van den Heer J.H. WIND.
OP TE VOEREN STUKKEN:
I. NAAR PARIJS,
blijspel in 2 bedrijven.
II. De Huwelijks-Advertentie.
blijspel in 2 bedrijven.
III. WIE IS DE VADER?
blijspel in één bedrijf.
Opgeluisterd door Hoornmuziek.
Entrée: Eerste avond f 0.49.
Entrée: tweede avond f 0.49 en f 0.25.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 DECEMBER 1880

Heden aanschouwde onze zoon HIDDO GOSSO het eerste levenslicht.
Smilde, 18/12 ’80.

O.H. DUUT.
D. BOSSINGA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 DECEMBER 1880

Smilde, 21 Dec. “Nut en vermaak” wil feestvieren. En waarom ook niet? Tien jaren heeft het
gezelschap bestaan, en daar het vieren van herdenkingsdagen nu eenmaal in den geest onzes tijds valt,
waarom zou “N. en V.” dan achterstaan?
’t Is waarlijk een kunstgenot de zoo net, zoo smaakvol versierde bovenzaal van den heer Wind op te
nemen. Groen en vlaggen, vlaggen en groen, alles wisselt zoo keurig, zoo meesterlijk, dat men bij ’t
aanschouwen van al dat schoone zich zelf onwillekeurig moet afvragen: wie stelde dat alles, een
gewoon mensch of een kunstenaar.
Och, wat zal het een genot geven het fraaije gekunstelde en toch ook tevens zoo ongekunstelde spel bij
te wonen, onder de heerlijkste toonen der muziek in een lusthof als die, waarin de zaal van den heer
Wind thans herschapen is.
Naar we met groot genoegen vernemen, hebben ook gezelschappen van buiten het voornemen opgevat
“N. en V. “ thans te zien spelen, en bestaat er bij alle kunstminnaars in onze gemeente zulk eene
agitatie om de tienjarige feestviering een algemeenen luister bij te zetten, dat we met smachtend
verlangen wachten op de dingen, die komen zullen op Woensdag 22 en Donderdag 23 dezer.
Smilde, 20 Dec. Groot, zeer groot is ’t getal van hen, die tegenwoordig onze buurten afloopen, om
gaven te ontvangen. Enkele grijsaards, vele gezonde, flinke mannen, vrouwen, jongelingen en jonge
dochters komen, de een voor, de ander na, bijlangs de huizen bedelen. Vijf maal in een uur om bedelaar
naar de deur te moeten loopen is al geene zeldzaamheid meer. Vraagt men den behoeftigen vanwaar ze
komen, dan is ’t meest van ’t Aardsche- of Looner veld. Aan wie de schuld? Dat de beschreven orde
van zaken lastig, zeer lastig is voor de Smildenaren, weet ieder inwoner van de Smilde al lang bij
ondervinding.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 DECEMBER 1880

Smilde, 21 Dec. In de hedenavond gehouden vergadering van het “Plaatselijk Nut” moesten ter
vervanging van de heeren W.J. Boelken en G.B. ’t Hooft, die respectievelijk als president en secretaris
hadden bedankt twee bestuursleden worden gekozen.
De heer G.B. ’t Hooft verklaarde bij zijne herbenoeming bestuurslid te willen blijven, doch hij kon
zich, wegens den verren afstand, niet verpligten, elke vergadering bij te wonen. De heer Boelken had
verschillende redenen, die hem noopten uit het bestuur te treden; in zijne plaats werd gekozen de heer
H.A. Venekamp.

