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Smilde, 12 Dec. Gister had in het naburige Hijkerveld eene jagt op vossen plaats door eenige onzer 

jagers. ’t Bleek, dat er zich nog wel reintjes in onze omgeving ophouden. Al spoedig kreeg de heer 

Roelf Fledderus een rekel van groote afmeting en met een fraaijen huid onder schot. Aan te leggen 

en den wilddief te vellen was ’t werk van een oogenblik. Reeds stervende greep het dier nog naar de 

honden. De lengte van den snuit tot ’t uiteinde van den staart bedroeg niet minder dan een honderd 

achttien centimeters. Later had Jan de Jonge ook nog de voldoening een rekel te bemagtigen, die 

echter kleiner van afmeting was en, door ’t lood verminkt, minder geschikt voor opmaken. 

Bovensmilde, 12 Dec. Tot diakenen bij de Ned. Herv. gem. zijn gekozen de hh. Jak. Boer en H. 

Christerus, terwijl tot ouderling is benoemd de heer L. Pool. 

Smilde, 13 Dec. Tot diakenen bij de Christ. Ger. gemeente alhier zijn gister verkozen de heeren: K. 

Strik, M. Jansen, Boomker, K. v.d. Meer, M. Schans en A. Spijkman. In plaats van den ouderling 

J.A. de Vries, die bedankt had, werd bij stemming diens broeder Jakob de Vries verkozen. 

Smilde, 15 Dec. De voorstelling van “Nut en Vermaak” is aangekondigd. Wat die voorstelling ons 

zal geven, lazen we in de advertentie: drie uitgezochte “beelden uit ’t leven.” Of ’t spel bevallen zal? 

Dat is voor ons, die gisteravond eene repetitie door ’t gezelschap bijwoonden, geene vraag meer. De 

rolverdeeling kwam ons voor, met de meest mogelijke zorg geschied te zijn. Ieder persoon heeft een 

rol, voor hem uitermate geschikt. 

’t Is of bij het herdenken van het tienjarig bestaan van ’t gezelschap door de leden eene kracht 

ontwikkeld wordt, die haast aan het buitengewone grenst. Laat het publiek zich niet onbetuigd, dan 

zal deze voorstelling in alle opzigten de best geslaagde in tien jaren genoemd kunnen worden. 
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Smilde, 17 Dec. De directie der stoomboot “Smilde I” heeft dezer dagen aan de boot eene 

belangrijke verbetering aangebragt. Al dikwerf toch had men bij duisternis zeer veel oponthoud, 

doordien men van af de boot bij de vele bruggen en draaijen, alsook bij ’t ontmoeten en passeeren 

van schepen niet voldoende en ver genoeg vooruit kon zien. Thans heeft men, met hulp van den heer 

Dieters te Assen, deze hindernis geheel weggenomen. Vóórop de boot prijkt thans een lantaarn, die, 

wat constructie en licht betreft, ons geheel onverbeterlijk toeschijnt. De vlam wordt met gasolie 

gevoed en verspreidt zulke heldere stralen, dat men op een afstand van wel vijftig meters alle vóór 

zijnde voorwerpen zeer naauwkeurig kan opnemen. Dat deze verbetering ook voor den wakkeren 

kapitein direct pleizieriger is, laat zich begrijpen. Toen de maan gisteravond ons geen licht kon 

toezenden, kwam het nut van het schoone kunstlicht ten zeerste uit. 
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Mede namens mijne zoons betuig ik mijnen hartelijke DANK voor de vele deelneming, mij betoond 

bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot. 

Smilde, 18 Dec. ’80.      Wed. G.A. KALVERKAMP-BOERHUIS. 
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