
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 16  SEPTEMBER 1834 

 
De ONDERWIJZERS-POST te HOOGERSMILDE, gemeente Smilde, waaraan een inkomen 

van f.209-32 verbonden is, echter zonder genot eener vrije woning, ten gevolge het 

ontslag van den Onderwijzer Jan Bisschop, vacant geworden zijnde, zoo zal, ter 

vervulling daarvan, op den 26sten dezer maand September, in het Gemeente-huis de 

Veenhoop alhier, een vergelijkend examen gehouden worden; tot welk examen worden 

uitgenodigd Onderwijzers, ten minste den derden rang bezittende; terwijl zij, welke 

hiertoe genegen zijn, verzocht worden, om vóór of uiterlijk op den 20sten der genoemde 

maand, de vereischte bewijzen vrachtvrij aan den heer Burgemeester der gemeente 

intezenden, en hiervan te gelijk kennis te geven aan den heer Schoolopziener op het 

tweede district van Drenthe, alhier wonende. 

Smilde, den 9 September 1834 

                                                                        De Burgemeester der Gemeente 

                                                                               C.W.E. KIJMMELL LZ. 

 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 18  NOVEMBER 1834 

 
Al diegenen, welke iets te vorderen hebben van of schuldig zijn aan den boedel van 

wijlen Kasper Willems Enzingh, gewoond hebbende te Smilde en aldaar overleden den 

16den September dezes jaars, worden verzocht hiervan opgave te doen vóór primo 

December eerstkomend, aan onderteekende executeurs-testamentair. 

Smilde, den 11 November 1834                                            C.W.E. KIJMMELL LZ. 

                                                                                                       W.J. VENNIK 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 26  DECEMBER 1834 

 
De erfgenamen van Kasper Willems Ensingh, te Smilde, zijn voornemens, op donderdag 

den 8sten Januarij 1835, te Smilde, in het logement de Veenhoop, des avonds te 6 uur, 

publiek te veilen, om veertien dagen daarna, zijnde donderdag den 22sten Januarij, 

finaal te verkoopen: 

een BURGERHUIS, waarin vele jaren een winkel-bedrijf is uitgeoefend, met annexe ruime 

Schuur; alsmede onderscheidene kampen wel toegemaakte Groenlanden, en eindelijk 

een derde aandeel in een Huis en Grond, mandeelig met K. Smit en C.D. Wessemius, 

alles staande en gelegen te Smilde, aan de Hoofdvaart. 

Nader te bevragen bij den here C.W.E. Kijmmell Lz. en W. J. Vennik, te Smilde, en bij 

den Notaris te Westervelde 

                                                                                                       H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 30  DECEMBER 1834 

 
Smilde, den 26 December. Gister is, te Oude Smilde, van eene welgeschapene dochter 

verlost Femmegie Boerhof, geliefde echtgenoote van 

                                                                                                         J. KLIJN 


