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VAN FABER
NAAR DE
SLUIS
Hoe zag het er vroeger uit in Hoogezand en
Martenshoek? Waar haalde je je boodschappen,
waar meerden schepen aan en waar werd
gewerkt? Het oude deel van Hoogezand en
Martenshoek kent een levendige geschiedenis
vol scheepvaart en scheepsbouw. Hoogezand
is ontstaan als veenkolonie langs het in de
20e eeuw gedempte oude Winschoterdiep,
dat liep langs de huidige Meint Veningastraat
en de Hoofdstraat. De gebouwen langs deze
route lagen dus oorspronkelijk aan het water.
In samenwerking met de Groninger Archieven
ontwikkelde het Historisch Archief MiddenGroningen een wandeling langs het historische
lint van Hoogezand en Martenshoek.
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Hotel-Restaurant Faber (Meint
Veningastraat 123) is een begrip en
kent een roerige geschiedenis van
rechthuis tot posthuis, gemeentehuis,
theater, hotel en restaurant.
Voormalig post- en telegraafkantoor
uit 1898 (Meint Veningastraat 117)
Herberg De Gouden Koe (Meint
Veningastraat 59) is een van de
oudste panden in dit deel van
Hoogezand en nu een bloemenwinkel.
In ‘Ons huis’ (Meint Veningastraat
27) was een vereniging gevestigd
met als doel ‘de werkende
volksklasse door middel van
cursussen en cultuur te verheffen’.
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De Sluiskade heette vroeger: de
Drukke buurt. Terwijl schepen
voor de sluis moesten wachten
deden de schippersvrouwen hun
boodschappen bij de kruidenier,
bakker en slager. Zo ontstond
hier een levendige detailhandel, en
kwamen er meerdere kroegjes.
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verzetsman waarnaar deze
straat is vernoemd.
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Karton en Hoogezand horen
bij elkaar. Hier aan de Meint
Veningastraat 114 opende in 1869
strokartonfabriek HooitesBeukema haar deuren.

Aan de Sluiskade 13-27 staat het
voormalig fabriekscomplex van
ijzergieterij De Muinck Keizer.
Hier werd als eerste in Nederland
gietstaal gemaakt. Later werd het
een kanonnenfabriek en een
machinefabriek.

De route is tevens te volgen via de app
Spacetime Layers. Hier staan nog veel meer
omschrijvingen van historische panden in.

Bodewes van de scheepswerven is
een bekende naam in Hoogezand.
De scheepswerf hield
kantoor aan de Werfkade 24.

PAUZETIPS
Hotel-Restaurant Faber (ma-vr),
Fleurshop Bloemen (Sluiskade 40),
Coraxe Eeterij (dagbestedingsrestaurant,
Meint Veningastraat 10).

Waar nu bakker Meijer zit, zat
vroeger bakker Meint Veninga
(Meint Veningastraat 90). Hij was de

STARTPUNTEN
Hotel Faber (Meint Veningastraat 123,
Hoogezand) of de Sluiskade.
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