DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 24 DECEMBER 1844

HARDRIJDERIJ op SCHAATSEN
bij de VEENHOOP te SMILDE.
Eenige liefhebbers aldaar gedenken door MANSPERSONEN, inwoners van Drenthe, te laten
verrijden op Vrijdag den 27 December 1844:
3 GOUDEN WILLEMS of f.30 tot prijs,
1 DITO
DITO
of –10 tot premie.
De aanteekening zal op voormelden dag in het Logement de Veenhoop van 10 tot 12 uren
plaatshebben, de nommertrekking ten 1 uur en de rijding precies ten twee uren.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 31 DECEMBER 1844

Smilde, 28 Dec. Gister had alhier de vroeger aangekondigde hardrijderij op schaatsen plaats om 3
gouden Willems tot prijs en een tot premie. 32 hardrijders, waaronder er waren, die uitmuntten
door vlugheid, betwistten elkander de eer der overwinning; de prijs werd verkregen door W.
Dussel van Eelde; de premie door B.J. Bruins van de Smilde. Begunstigd door ’t schoonste en
zachtste winterweder, werd dit volksvermaak, zeldzaam in Drenthe, met honderden, ja duizenden
van toeschouwers vereerd, waaronder Z.E. de hr. Gouverneur der provincie en meer der
aanzienlijksten uit Assen en omliggende plaatsen. Door de zorg van ’t plaatselijk Bestuur en de
goede directie der alhier gevestigde societeit de Eendragt, die dit feest wel heeft willen instellen
en bekostigen, liep alles, niettegenstaande ’t groot getal toeschouwers, zonder de minst stoornis in
de beste orde ten meesten genoegen, met gepaste vrolijkheid af. En dit geeft ons hoop, dat wij ons
in den volgende winter hier weder, op gelijk schouwspel, waar kracht en vlugheid gelden, zullen
mogen verlustigen.

Hoogersmilde, 29 Dec. Heden voormiddag werd de kerk der onlangs gestichte Herv.
Gemeente alhier door Ds. H. Doorenbos, Pred. te Smilde, ingewijd, in tegenwoordigheid
van Z.E. den heer Gouverneur der Provincie Graaf van Randwijck, H.H. Leden van
Gedept. Staten en van ’t prov. Collegie van toezigt op de kerkelijke Administratie der
Hervormden in Drenthe, den hr. Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, ’t Plaatselijk
Bestuur van Smilde en anderen, tot bijwoning van deze plegtigheid uitgenoodigd, en van
eene groote volksmenigte, ook uit omliggende plaatsen.
Ds. Doorenbos had bij die gelegenheid tot tekst genomen de woorden: “dat uwe oogen
open zijn dag en nacht over dit huis “ II Kron. 6 v. 20, en hield daarover eene korte maar
treffende leerrede, die Z.Ew. biddende eindigde, en door de aanwezigen zingende van
Gez. 155 vers 5, liet besluiten. Daarna betuigde ZEW. als tolk der Herv. ingezetenen van
Hoogersmilde, ZE. den hr. Gouverneur en genoemde collegien , den hartgrondige dank
voor de welwillende medewerking ten aanzien der stichting van die gemeente; de hr.
Hoofd-Ingenieur, onder wiens leiding en toezigt de kerk en de pastorij is opgebouwd,
ontving den dank voor deszelfs te dierzake aangewende zorgen, daar deze kerk en
pastorij, hoewel nog niet geheel voltooid, dusver niets te wenschen overlieten; en
eindelijk werd aan allen, die iets tot stichting van genoemde gemeente hadden
bijgedragen, in ’t bijzonder ook aan de commissie, die met belangstelling al ’t moeijelijke
aan die stichting verbonden, had uitgevoerd, deswege de welverdiende erkentelijkheid
betuigd; waarna dit feest met een gepast gebed en dankzegging is geeindigd, en gewis bij
de ingezetenen der buurtschap Hoogersmilde lang in geheugen zal blijven.

