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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 APRIL 1869 
 
Het voorloopig Bestuur van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde roept de INGELANDEN in dat 

Veenschap op tot eene vergadering, welke gehouden zal worden Woensdag 21 April e.k., des morgens 

precies elf uur, ten huize van J. WIND, in DE OUDE VEENHOOP te Smilde, ten einde over te gaan tot eene 

tweede vrije stemming ter benoeming van nog twee leden van het bestuur, in welke vergadering, 

des noodigs, ook de herstemming zal plaats hebben volgens art. 28 van het reglement op de verveening 

in de provincie Drenthe. 

De stembus zal ten één ure ’s middags gesloten worden. 

Smilde, 12 April 1869       namens de Commissie, 

        Mr. P. V.D. VEEN, Voorzitter 

        A.W. WESTRA V. H., Secretaris 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 APRIL 1869 
 
+ Smilde, 15 April. Ten gevolge het bedanken van ds. Tinholt heeft men heden het beroepingswerk 

hervat. Er is bepaald om den 4den Mei a.s., zonder eene nominatie te maken, een benoeming te doen. 

+ Smilde, 14 April. De heer Hirschil, israel. godsdienstonderwijzer alhier, is als zoodanig benoemd te 

Coevorden en zal over drie weken naar zijne nieuwe standplaats vertrekken. 

Op Dingsdag den 20 April 1869, des middags te vier uur, zullen ten verzoeke en ten huize van ABEL Ds. 

POT, bij de Vroomswijk te Hijkersmilde, in het openbaar 

worden verkocht: 

100 mudden beste AARDAPPELEN. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 APRIL 1869 
 
+ Smilde, 18 April. De heer W.J. Thijssen, chr. afg. predikant alhier, heeft, tot groote blijdschap zijner 

gemeente, ook voor de tweede  beroeping naar Wanswert bedankt. Verlangend ziet men zijn besluit 

omtrent het beroep van St. Anna Parochie, in ’t beging der vorige week ontvangen, tegemoet. 

A.W. WESTRA VAN HOLTHE verzoekt bij de stemming op Woensdag 21 April als lid van ’t bestuur van 

’t Veenschap de 7 bl. te Smilde, niet in aanmerking te komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 APRIL 1869 
 
+ Smilde, 20 April. Men verneemt, dat de afgescheiden gemeente alhier haar leraar, den heer W.J. 

Thijssen, eene persoonlijke jaarlijksche toelage van f 100 heeft verzekerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 APRIL 1869 
 
Smilde, 21 April. Heden heeft hier de stemming  voor de twee nog ontbrekende leden des bestuurs van 

het veenschap “De zeven blokken” plaats gehad. Met volstrekte meerderheid zijn dadelijk benoemd de 

heeren H. van Veen en H. Wolda, zoodat het bestuur bestaat uit de volgende heeren: mr. P. van der 

Veen, J. Joffers, H.P. Sickens, J. Drenthen, Jan W. de Vries, H. van Veen en H. Wolda. 


