VROEGER EN NU (128)

Hoogezand : de Reensche Compagnie.
We staan weer eens met onze camera aan de rand van winkelcentrum de Hooge Meren,
op de voormalige Eendrachtsweg, nu de Van der Duyn van Maasdamweg en we kijken
naar de Reensche Compagnie. De Reensche Compagnie bestaat sinds 1969 en is een
woningstichting, die appartementen verhuurt in het Stadshart van Hoogezand.
We vinden hier woonruimte voor senioren, verdeeld over twee complexen, gelegen aan de
Van der Duyn van Maasdamweg en aan de Tak van Poortvlietstraat. Inmiddels is men tevens
een bouwproject gaan realiseren in het ‘Stadshart Tussenhof Hoogezand’ : het
appartementencomplex ‘Atlantaborg’. De Stichting Reensche Compagnie is opgericht in 1969
als woon- en dienstencentrum voor senioren, met ook de functie als wijkcentrum.
Een dergelijk multifunctioneel complex was in de jaren ‘60 uniek voor Nederland. Onze
toenmalige Koningin Juliana kwam dan ook op 8 oktober 1969 naar Hoogezand om dit unieke
complex officieel te openen. Nadat de koninklijke helikopter was geland op een weiland op de
hoek van de Troelstralaan en de Groen van Prinstererstraat, werd de koningin verwelkomd
door burgemeester Boekhoven en de Commissaris der Koningin in Groningen, Dr. Ebels. Met
het hijsen van de officiële Reensche Compagnie vlag was de opening een feit.
De naam Reensche Compagnie verwijst naar de plek, waar nu de twee
appartementencomplexen staan aan de Van der Duyn van Maasdamweg en de Tak van
Poortvlietstraat en dat in de zestiende en zeventiende eeuw bestond uit hoogveen. In het begin
van de zeventiende eeuw werd het gebied ontgonnen door een groep Utrechtse heren. Deze
groep heren hadden zich verenigd in De Reensche Compagnie.
Rechts op de oude foto zien we een aantal woonschepen in het Kieldiep en in de berm staat
een witte Volkswagen, type kever, met, als we goed kijken, een blauwe kentekenplaat, met
daarop in witte letters en cijfers : ET-36-76. Op een handige internetsite
(www.kentekenseries.nl) kun je van alle door de RDW, de Rijksdienst Wegverkeer Veendam,
afgegeven kentekens nagaan in welk jaar het betreffende voertuig werd geregistreerd en voor
het eerst de weg op ging. Voor onze kever is dat het jaar 1961.
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