
 
DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 9  JANUARIJ 1835 

 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad ASSEN brengen ter kennisse van belanghebbenden, dat 
volgens Zr. Ms. besluit van den 23sten Julij 1834 nr. 98, het gedeelte van het Kloosterveen, 

gemeente de Smilde, vanaf den Zaagmolen tot aan het eigendom van den heer Feenstra en 

consorten, aan de zuid-zijde der hoofd-vaart van Assen naar Meppel, en van het huis van den heer 
Mr. W.H. Hofstede Jr. tot aan de Norger-vaart aan de noord-zijde der gezegde hoofd-vaart, met 

heden weder aan deze gemeente is toegevoegd; weshalve de bewoners van het gezegde terrein als 

ingezetenen dezer gemeente zullen behooren te worden aangemerkt, en gevolgelijk bij deze 

worden uitgenoodigd om zich betrekkelijk derzelver gemeentelijke belangen aan ons te wenden. 
Assen, den 1 Januarij 1835 

                                                                     Burgemeester en Wethouders voorn. 

                                                                                     H.J. OOSTING 
                                                                                Van wege Dezelven, 

                                                                                       MEINSMA 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 27  FEBRUARIJ 1835 

 

 Heden verlost, voorspoedig, van eene welgeschapene dochter, J. Oortwijn, geliefde echtgenoote 
van 

Smilde, den 24 Februarij 1835                                                    C. FLEDDERUS. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 6  MAART 1835 

 

 Op donderdag den 12den Maart 1835, des avonds te zes uur, zal de ondergeteekende Notaris, in de 
Veenhoop te Smilde, overgaan tot de finale verkoop van twee in het vijfde Blok noordwest-zijde 

der Vaart te Smilde gelegene en aan den heer S.J. Bokma te Grouwe en consorten toebehoordende 

VEENPLAATSEN, den 19den der vorige maand, op voordeelige en tienjarigen termijnen van 
betaling, ingezet, waarvan aanwijs door den Veenbaas Jan Lukas Wolters, te Smilde, zal kunnen 

worden gedaan. 

                                                                                           M. SCHUKKING, Notaris 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 20  MAART 1835 

 

 Heden beviel, van een dood meisje, A. Nijsingh, geliefde echtgenoote van 
                                                                                                                        C.W. ELLENTS KIJMMELL 

Smilde, den 19 Maart 1835 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 10  APRIL 1835 

 

 Vrijdag, den 10 April 1835 

Moest ik voor eenige dagen de bevalling mijner waarde echtgenoote, van een dood kind, bekend 

maken, thans ben ik in de harde noodzakelijkheid aan vrienden en bekenden te doen weten, dat het 
den alwijzen GOD behaagd heeft het jeugdige leven van mijne dierbare gade, Anna Nijsingh, in 

den afgeloopen nacht te half één ure, aftesnijden. Zij stierf, in den ouderdom van 23½  jaar, aan de 

gevolgen van de bevalling en rheumatisme op de borst, nadat ik slechts bijkans één jaar het geluk 
had met haar door het huwelijk vereenigd te zijn. 

Zijn der menschen verliezen groot en drukkend naar mate van de waarde van hetgeen verloren is, 

dan zal niemand, die de overledene gekend heeft, in twijfel trekken, dat mij niet een der zwaarste 

rampen is overgekomen en den hoogsten graad mijner droefheid billijken, dan met dat al 

wensche ik bedaard en aan de wegen der Goddelijke besturing onderworpen te zijn. 

Smilde, den 9 April 1835                                                    C.W. ELLENTS KIJMMELL 


