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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 FEBRUARIJ 1881

Smilde, 5 Febr. Tot vader en moeder in het werkhuis te Coevorden zijn benoemd J. Rodenhuis en
echtgenoote alhier.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 8 FEBRUARIJ 1881

Smilde, 7 Febr. De Israëlietische gemeente alhier vierde Vrijdag j.l. een feest ter gelegenheid van de
inwijding eener nieuwe Wetsrol, geschreven door den heer Koekoek, Isr. onderwijzer te Hoogeveen.
De heer I. de Haan, leeraar bij genoemde gemeente en voorzitter der commissie tot verkrijging
daarvan, opende ’s morgens circa 9½ uur in de synagoge het feest met een aanspraak tot de talrijk
opgekomen bezoekers, schetste de vele moeijelijkheden, waarmede de commissie aanvankelijk te
kampen had, maar toch door goeden wil en krachtdadigen ijver eindelijk er in mogt slagen om het
beoogde doel te bereiken. Vervolgens werd de wetsrol binnengebragt en de gebruikelijke
ceremoniën verrigt, waarbij eenige kinderen, meiskes, net uitgedoscht, bloemen strooiden. Nadat
eenige psalmen en gebeden waren uitgesproken trad als feestredenaar op de heer opper-rabbijn van
het ressort Drenthe, wonende te Meppel. De heer I.S. Hillesum hield een kernachtige redevoering
over de heilige leer en wat daarmede in verband staat, terwijl eindelijk nog eenige schoolkinderen in
koor eenige psalmen zongen. Eergisterochtend bij de morgendienst werd nogmaals door den opperrabbijn eene predicatie gehouden, waarmede de kerkelijke buitengewone festiviteiten geëindigd
werden. ’s Avonds werd tot besluit onder gepaste vrolijkheid op de bovenzaal van den heer J.H.
Wind alhier een bal gegeven, opgeluisterd door muziek en café-chantant van de heeren Culp te
Groningen, waarbij soms de lachspieren niet weinig in beweging werden gebragt. Zoo eindigde dan
een tweetal dagen, die bij de Israël. gemeente-leden nog lang in geheugen zullen blijven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 FEBRUARIJ 1881

Hijker- en Hoogersmilde, 7 Febr. Hedenavond kreeg de zangvereeniging alhier zijn beslag. Ruim
dertig personen hebben zich als leden laten inschrijven, een algemeen reglement is daarna
ontworpen en bereids muziek ontboden van de koorvereeniging te Amsterdam. Met medewerking
van ’t gezelschap te Bovensmilde stelt men zich voor zoo spoedig mogelijk de openlijke
vergaderingen van onzen protestantenbond door gezang op te luisteren. De heeren Spier en ten Hoor
hebben de leiding der oefeningen op zich genomen, terwijl tot penningmeester is benoemd de heer J.
Homan en tot secretaris de heer L. de Jong.
Kloosterveen en Hijkersmilde, 7 Febr. Bij de laatste verhuring van zitplaatsen in de kerk onzer
Ned. Herv. gemeente bleven vele banken onverhuurd. Voor en na werden deze banken nu gedurende
de godsdienst-oefeningen door andere personen bezet, zoodat kerkvoogden het noodig oordeelden
van den kansel en door aanplakking aan de deuren der kerk het publiek te verzoeken geene andere
plaatsen in te nemen, dan die waarop het regt had. Daar ook deze maatregelen zonder gewenschte
uitwerking bleven, hebben bestuurders der kerk zich tot den burgemeester gewend, zoodat nu eenige
personen voor dien ambtenaar zich zullen mogen verantwoorden omtrent hunne, in veler oogen
afkeuringswaardige handelingen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 11 FEBRUARIJ 1881

Smilde, 10 Febr. Met groot genoegen hoorden we gisteravond op onze vergadering van het
plaatselijk Nut eene boeijende, met zorg bewerkte rede voorlezen door den heer G.B. Staal. De
spreker had tot onderwerp gekozen “het breiden”. Nadat eerst de geschiedenis van het breiden was
nagegaan, werd de kunst beschouwd als nuttig en als edel. Alles werd meesterlijk uiteengezet en
velen zullen nog lang denken aan het genoegen, dat deze rede, die ook als meesterstuk van stijl
genoemd mag worden, algemeen verschafte.
De heer J. Venekamp kwam met “Hendrik Waanders en Waanders Ete” op den catheder en deed ons
bijna aanhoudend schudden van lagchen. Dat de heer Venekamp zijne zoo schoone novelle op een
volgende keer verder uitbreide, is aller wensch.
Nog een drietal bijdragen werden geleverd en zeer voldaan keerde men ook van deze vergadering
huiswaarts.

