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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 6 APRIL 1875

35jarige Echtvereniging
VAN

DANIËL JIPPES
EN
HILTJE BOXMA.

Kloosterveen, 5 April 1875.
Hunne dankbare kinderen en
behuwdkinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 APRIL 1875

Raadsvergadering.
Smilde, 3 April. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer H. van Veen.
De notulen der vorige zitting worden gelezen en, na eene kleine wijziging in de redactie,
goedgekeurd.
Daarna worden eenige ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde zijn gesteld:
1e. De benoeming van één lid van ’t burgerlijk armbestuur.
De voordragt bestaat uit de heeren H. Rebenscheidt en C. Blenken. Wordt benoemd de heer H.
Rebenscheidt.
2e. De benoeming van vier leden van de plaatselijke schoolcommissie.
Door den heer Hoogerbrugge, als eenig overgebleven lid dier commissie, worden voorgedragen de
heeren: mr. L.W. Ebbinge, mr. L. Kijmmell, mr. P. van der Veen, H.P. Sickens, W. van Veen, C.L.
IJsendijk, N.E. Servatius en W.S. van Buuren. Door het dagelijksch bestuur zijn daarbij nog acht
andere personen gevoegd, namelijk de heeren: E.R. Homan, S. Kooger, J. Homan Kijmmell, L.F.
Mulders, H.C. Prins, A. Spier, A.J.C,. Tellegen en Jan W. de Vries.
Achtereenvolgens worden benoemd de heeren mr. L. Kijmmell, mr. L.W. Ebbinge, C.L. IJsendijk,
mr. P. van der Veen. De heer van der Veen verklaart die benoeming niet te kunnen aannemen
wegens zijn leeftijd en zijne verwijderde woonplaats. In zijne plaats wordt benoemd de heer W.S.
van Buuren.
3e. Inzending van een adres ter verkrijging van een spoorweglijn Assen-Heerenveen via Smilde.
De voorzitter deelt, mede, dat in de gemeente Ooststellingwerf moeite wordt gedaan om den Raad
dier gemeente te bewegen tot het doen van de noodige stappen ter verkrijging van een
spoorwegbaan van Assen naar Heerenveen langs Smilde, Appelscha, Oosterwolde, Makkinga en
Oldeberkoop. Voorzoover hem bekend is heeft de Raad dier gemeente in dezen nog geen besluit
genomen, maar hij ziet er geen bezwaar in om dezerzijds het initiatief te nemen en aan de
Regeering een adres aan te bieden er bekoming der voor deze gemeente natuurlijk zeer
wenschelijke lijn. Hij gelooft echter niet dat deze lijn spoedig tot stand zal komen. In elk geval acht
hij het wenschelijk, dat men de geprojecteerde lijn doortrekke tot Lemmer.
De heer Hoogerbrugge wenscht dat men zich in dezerzijds met het Gemeentebestuur van
Ooststellingwerf versta.
De voorzitter denkt er juist zoo over en zegt dat door hem alleen is bedoeld, dat Smilde even goed
het initiatief kan nemen als de aangrenzende gemeente Ooststellingwerf.
De heer van der Veen gelooft, dat er nog te weinig jaren zullen verloopen tot de indijking van het
zuidelijke gedeelte der Zuiderzee, dan dat ooit een lijn Assen-Lemmer in verband met de
stoomvaart van daar op Amsterdam productief zal kunnen worden. Hij zou in het adres willen
gewezen hebben op het wenschelijke in ’t algemeen.
Zonder stemming wordt daarop het dagelijksch bestuur opgedragen om in dezen in overleg te
handelen met Ooststellingwerf.
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