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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 OCTOBER 1869 
 
+ Smilde, 24 Oct. Heden is door de Chr. Ger. Gemeente, onder leiding van harer vroegeren predikant 

ds. W.J. Thijssen, tot herder en leeraar verkozen de heer Bos, predikant te Meeden. 

+ 25 Oct. Gisteravond heeft de Israëlitische gemeente alhier tot leden van den kerkeraad benoemd de 

heeren A.P. de Haas, H. Zaligman, Mozes Bloemendaal, E. Polak, J. van Esso, L. Koltoff en H. Elshof. 

Laatstgenoemde heeft intusschen bedankt, voor wie later eene nieuwe verkiezing zal plaats hebben. 

Getrouwd:            Mr. Lambertus Kijmmell 

van Smilde, 

en 

Tjadina Alberdina Swart 

Kollum den 21 October 1869. 

Eenige kennisgeving 

VEENSCHAP “DE ZEVEN BLOKKEN” 

te Smilde. 

Het BESTUUR van het “Veenschap de Zeven Blokken” brengt ter kennis van de ingelanden, dat de 

BEGROOTING van voor den omslag over het jaar 1869 van af Vrijdag den 28 October e.k. tot den 6den 

November d.a.v., ter visie zal liggen in het logement DE OUDE VEENHOOP bij JOH. WIND te Smilde, en 

dat degenen der belanghebbenden, die daartegen bezwaar hebben in te brengen, zulks gedurende dien 

tijd aan gemeld Bestuur kunnen doen. 

Namens het Bestuur voormeld: 

Mr.  P. VAN DER VEEN, 

voorzitter. 

D.A. HAMERSTER DIJKSTRA, 

Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 OCTOBER 1869 
 
+ Smilde, 28 Oct. De heer J.C. Luitingh, hoofdonderwijzer aan een der Christelijke scholen te 

Middelburg, heeft, hoewel gelijk benoemd tot 2den hoofdonderwijzer aan de school voor havelooze 

kinderen te Amsterdam, het beroep als hoofdonderwijzer aan de Christelijke school alhier aangenomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 29 OCTOBER 1869 
 
+ Smilde, 26 Oct. De heer H.P. Sickens, die volgens den rooster als bestuurslid van het Veenschap “De 

Zeven Blokken” uitviel, is met bijna algemeene stemmen herkozen. 

+ Smilde, 27 Oct. Onze najaarsmarkt, heden gehouden, was tamelijk van vee voorzien. Koeijen bragten 

van f 70 tot f 160 op; jongbeesten van f 30 tot f 97; varkens van f 10 tot f 60; Friesche schapen van f 6 

tot f 18; Drentsche schapen van f 3 tot f 9; geiten van f 2 tot f 8. Over ’t algemeen was de handel nog al 

geanimeerd. Het ongunstige weer was oorzaak, dat er niet bijzonder veel pleiziervolk was. Ook de 

kraamkers, die niet talrijk waren, konden op hunne verdiensten niet bijzonder roemen. 

Voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid van ons huwelijk ondervonden betuigen wij 

onzen HARTELIJKEN DANK. 

Smilde, 27 Oct. 1869        Mr. L. KIJMMEL 

T.A. KIJMMEL-SWART 


