VROEGER EN NU (122)

Sappemeer : boerderij Remkes.

We staan op de drempel van een, naar wij vurig hopen, spoedig virusvrij, voor ons
liggend nieuw jaar. Onze camera bij de voormalige Borgercompagniesterbrug in
Sappemeer staat vandaag oog in oog met de boerderij van Remkes aan de
Noorderstraat.
Links van deze boerderij zagen we vroeger ‘Wasmachinehuis Velo’. Achter de boerderij,
begrensd door de Parkstraat, bevond zich de ijsbaan, waarop door velen heel wat baantjes zijn
getrokken en al waar menig prille Sapmeester liefde is opgebloeid, tijdens het ‘kruuskrazzen’
over de donkere buitenbaan. Rechts van de boerderij van Remkes zag men vroeger de schuur
van voorheen houtwarenfabriek Kliphuis, later de ijzerhandel van Van Dam.
De boerderij, gefotografeerd rond 1950, is ondanks pogingen om het te behouden voor de
toekomst, geheel verdwenen. In ‘Het Nieuwsblad, weekblad voor Hoogezand – Sappemeer en
wijde omgeving’ van donderdag 4 juli 1991 lezen we op de voorpagina : “Laatste kans voor
280 jaar oude boerderij. Hij staat er treurig bij de prachtige oude Veenkoloniale boerderij aan
de Noorderstraat in Sappemeer. Misschien wel de oudste van de Veenkoloniën. Uit 1711
dateert ie. Vergane glorie. Nog net niet ingestort. Rijp voor de sloop. Offertes zijn door
eigenaar J. Remkes al aangevraagd. Na afbraak komt een halve hectare grond beschikbaar,
waarop 7 à 8 huizen gebouwd kunnen worden. Reddeloos verloren dus, dat unieke historische
pand, tenzij …”
Na een brand in het woon- en schuurgedeelte in 1998 werd het pand in hetzelfde jaar nog
gesloopt. Op de plek van de boerderij is naderhand het haventje van het ontwikkelingsplan
“IJsbaanlocatie” aangelegd. Het oude Winschoterdiep op deze plek is in 1986 gedempt.
Met deze honderdentweeëntwintigste parel aan onze historische kettingsnoer, in en rond
Hoogezand - Sappemeer, wensen uw ‘Vroeger en Nu’ redacteuren Janneke Hessing - Alberts
en Wim A.H. Rozema, u, trouwe lezer, voor het nieuwe jaar alle goeds en bovenal :
Gezondheid!
Beeld 1950 : © Archief HVHS-JHA
Redaktie en Beeld 2020 : © Wim A.H. Rozema www.historische-vereniging-hs.nl

Beeld 1950 : © Archief HVHS-JHA
Redaktie en Beeld 2020 : © Wim A.H. Rozema www.historische-vereniging-hs.nl

