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De oude begraafplaats is rond 1731 in gebruik genomen en ligt naast de 
voormalige pastorie van de Grote Kerk in het centrum van Hoogeveen. Na de 
oorlog was vrijwel de gehele joodse bevolking van Hoogeveen gearresteerd 
en via werkkampen naar vernietigingskampen gedeporteerd. In 1948 werd 
de synagoge verkocht.

OUDE JOODSE BEGRAAFPLAATS
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In 1799 werd in wat nu de Schutstraat heet een synagoge ingewijd. De 
synagoge aan de Schutstraat in Hoogeveen is gebouwd in 1865-1866 op 
de plaats van een vorige synagoge (1799). Het gebouw heeft een brede 
voorgevel in traditioneel neoclassicistische trant met fronton als 
bekroning, ingangsomlijstingen met pilasters en grote rondboogvensters. 
De 'hoofddeur' in de noordgevel is een schijndeur; de werkelijke ingang is 
in de westgevel onder de galerij.

OUDE JOODS SYNAGOGE
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In Hoogeveen was tot 2008 een trommelslager aangewezen om op 
zondagmorgen de mensen aan te sporen naar de kerk te gaan. Dit gebruik 
stamt uit de 17e eeuw vlak na het ontstaan van Hoogeveen. De trommel-
slager liep langs diverse routes door het dorp Hoogeveen.

BEELD: DE TROMMELSLAGER
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Het voormalige klooster van de paters Carmelieten uit Zenderen is 
gebouwd in de periode 1904-1905. Naar een ontwerp in een sobere 
Neogotische stijl van architect K.L. Croonen uit Almelo. In 1905 werd dit 
klooster in gebruik genomen door paters karmelieten uit Zenderen. De 
paters vertrokken in 1957. De spiegelkraan is afgeleid van een Walkraan, deze kraan werd gebruikt 

bij Houthandel Robaard en de Jonge aan de Alteveerstraat. Deze 
houthandel was gevestigd ter hoogte van de huidige woonwijk 
Houthaven. Met deze kraan werden boomstammen vanaf een schip aan 
de wal gebracht om daar te worden verzaagd in de zagerij van de 
houthandel. De spiegelkraan is een knipoog naar het rijke scheepvaart- 
en scheepsbouwverleden van Hoogeveen. Hoogeveen was in de 19e 
eeuw één van de grootste binnenhavens van Nederland, hierdoor waren 
er dus ook veelscheepswerven in Hoogeveen. Zowel de spiegelkraan als 
de zitbanken zijn qua verschijningsvorm een vrije verwijzing naar die tijd.

HET VOORMALIG KLOOSTER

8DE SPIEGELKRAAN

Het gemeentehuis is gebouwd in 1940 naar een ontwerp van 
architect C.J. Blaauw in de stijl van de Delftse School. De toren van 
het gemeentehuis ligt in de as van de Grote Kerkstraat aan het 
Raadhuisplein; in 1935 werd deze doorbraak in de Hoofdstraat 
gerealiseerd n.a.v. een wijziging van het uitbreidingsplan. De 
centraal in de voorgevel geplaatste entreepartij met dubbele deur 
met zijlichten, voorzien van smeedijzer en een rondboogvormig 
bovenlicht. De toren is op het lage bouwdeel, tegen de kopse 
gevel van het hoge deel geplaatst en bestaat uit een vierzijdig 
gemetseld torenlichaam met uurwerken, achtzijdige 
opengewerkte bovenbouw met carillon, houten balustrade en een 
met leien gedekte concaaf gewelfde spits met houten bekroning.

GEMEENTEHUIS MET CARRILONTOREN
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Ned. Herv. Kerk. Oorspronkelijk 17e eeuwse kruiskerk, in de jaren 1766 tot 
1804 vergroot tot driebeukige hallenkerk. Boven de zuidelijke ingang van 
de kerk is een houten zonnewijzer aangebracht. De wijzerplaat is 
bovenaan gesigneerd. De oorspronkelijke kerk werd gebouwd in een 
classicistische stijl met het Grieks kruis als grondplan. De bouw wilde niet 
echt vlotten, pas in 1664 kon het gebouw in gebruik worden genomen.

DE GROTE KERK
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De zaalkerk van de Remonstrantse gemeente is gebouwd in 1894 naar 
een ontwerp van de regionaal belangrijke architect J. Carmiggelt in een 
rijke Waterstaatsstijl met Neorenaissancistische elementen. Het schip van 
de kerk had een lengte van 15 meter, een breedte van 10,5 meter en een 
hoogte van 8,7 meter. Het aantal zitplaatsen is 250. Tussen de 
hoofdingang en het schip bevond zich aan de rechterzijde (oostzijde) 
inpandig deconsistorie- en catechisatiekamer. Links was de trapopgang 
naar de galerij met een breedte van 5 meter en een lengtevan 10,5 meter. 
Hier werd het orgel geplaatst.

REMONSTRANTSE KERK
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8 VRAGEN
AAN JE WANDELPARTNER

WELKE BIJNAMEN 
HEB JE ALLEMAAL 

GEHAD?

1

WAT GA JIJ ECHT 
NOOIT MEER DOEN?

2

WELKE GEUR BRENGT
GOEDE HERINNERINGEN
BIJ JE NAAR BOVEN?

3

WELK AVONTUUR 
ZOU JE MET MIJ 

AAN WILLEN GAAN?

4

WAT ROEP JE AL JAREN,
MAAR STEL JE OOK

AL JAREN UIT?

7

ALS JE 1 DING
MOCHT OVERDOEN,
WAT ZOU DAT ZIJN?

8

EN... WAAR BESTEED JE MEER TIJD AAN DAN JE ZOU WILLEN?6

WAT ZOU JE MET 
DE EXTRA TIJD DOEN,
INDIEN JE NOOIT MEER 
ZOU HOEVEN SLAPEN?
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