VROEGER EN NU (130)

Kielsterstraat Hoogezand
Na 260 weken fotograferen, research en schrijven zijn uw redacteuren van de
Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer e.o. aangeland bij aflevering 130 van
onze serie ‘Vroeger en Nu’. We staan vandaag in het hart van Hoogezand, op de
spoorwegovergang van Staatslijn 162 B, in de Kielsterstraat, de huidige Kerkstraat en
we kijken in zuidelijke richting.
De oude plaat voert ons zo’n 110 jaar terug in de tijd. We zien links een kruidenierswinkel,
waarin later de galanteriezaak van Wijma was gevestigd. Daarnaast het woonhuis van de
familie T. van der Ark, het pand van garage Buitenhof en tenslotte de kruidenierszaak van de
weduwe Zijlstra. Wat opvalt, als we naar de voorgevels van de huizen kijken, is de grote
verscheidenheid van de bouwstijlen. Daar is hier anno 2021 niet veel meer van te zien.
Ook de kaarsrechte bomenrij rechts is verdwenen en deze heeft plaatsgemaakt voor moderne
straatverlichting. In 1910 ontbrak, zoals te zien, de openbare verlichting nog en hulde deze
Kielsterstraat zich ’s avonds en ’s nachts net als de rest van Hoogezand - Sappemeer in een
diepe duisternis…
Achter ons, aan de noordzijde van de spoorlijn, café Hoving, later The Corner en het Tolhuis,
waar men, om verder te kunnen reizen, in vroeger dagen tol moest betalen. Links op de
nieuwe foto zien we een alom bekende cafetaria en rechts, waar nu de nieuwe woningen zijn
verrezen stichtte mr. F.F. Beukema in 1917 de ‘Kantoorboekenfabriek F.F. Beukema’, in
1921 omgezet tot ‘Kantoorboekenfabriek Atlanta’. Vele mensen uit onze regio vonden bij dit
bedrijf een werkplek.
Op dit lang braak gelegen terrein in het ‘Stadshart’ van Hoogezand, de ‘Tussenhof’, wordt nu
een mix van huurappartementen en koop- en huurwoningen gerealiseerd, zoals de
‘Atlantaborg’.
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