Open Monumentendag Hoogeveen 2012: Groen van Toen
Deel 2: Overige activiteiten
Het groen in Hoogeveen: Van
Park naar Park. Wandeltocht
langs oud en jong groen.

bij het museum, telefoon 0528 231530.

Speciaal voor Open Monumentendag
2012 is er een tweedaagse wandelroute
door Hoogeveen ontwikkeld. Deze route
is voor de geoefende wandelaar ook als
lange wandelroute in één dag te
wandelen. De wandelroute voert langs
parken en groenstroken binnen de
bebouwde kom van de plaats Hoogeveen. U komt langs oude vaarten,
grensdijken, nieuwe natuur, oerbossen,
wederopbouwparken en recreatiezones.

“De slopers van Hoogeveen”

Dinsdag 11 september

Lezing in de bibliotheek van Hoogeveen
(tel. 0528-268131). Wie oude foto’s ziet
van Hoogeveen verzucht vaak “Wat is er
veel gesloopt in Hoogeveen.” Dat slopen
werd niet lukraak gedaan. Tijdens de
Wederopbouw veranderde Hoogeveen in
rap tempo; industrieën werden naar
Hoogeveen gehaald, nieuwbouwwijken
werden gepland en gebouwd en de
infrastructuur werd onherkenbaar
aangepakt. Aan de ontwikkeling van
Hoogeveen lag gedegen onderzoek ten
grondslag en ook de gemeenteraad liet
zich niet onbetuigd met visionaire
plannen. De neerslag van de nieuwe tijd
is overal in Hoogeveen zichtbaar.

U kunt de route vanaf 1 september
gratis downloaden via de site van Open
Monumentendag Hoogeveen,
www.monumentendag.hoogeveennet.nl

Voor uw agenda:

Tijdens de lezing gaan we in op deze
ontwikkelingen sinds WO II en wat ten
gevolge van deze ontwikkelingen
allemaal verdween. De sprekers en
virtuele rondleiders zijn Marga
Zwiggelaar en Albert Metselaar.

Zondag 9 september
Lezing Groen van Toen
'De natuur' door de eeuwen
In het kader van Open Monumentendag
2012 wordt een lezing gehouden in
Museum De 5000 Morgen in Hoogeveen.
De lezing wordt verzorgd door Marga
Zwiggelaar. Tijdens de lezing zal vanuit
verschillende kanten de manier waarop
mensen tegen 'het groen' aankeken,
worden belicht. De hedendaagse mens
heeft van 'de natuur' welhaast een
knuffelobject gemaakt. Dat is niet altijd
zo geweest. Eeuwenlang werd natuur in
verband gebracht met gevaar. In ieder
geval was het niet de plek waar je heen
ging voor ontspanning. De idee over de
natuur kreeg zijn neerslag in de kunsten,
de literatuur, de filosofie, maar ook in
park- en tuininrichting. De lezing wordt
gehouden vanaf 15.00 uur. Gezien de
beperkte ruimte wordt u verzocht u van
te voren op te geven. Dat kunt u doen
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Vrijdag 14 september
Groen EN Toen, dat komt prachtig bij
elkaar op het oude gedeelte van de
begraafplaats van Hoogeveen. U bent om
19.00 uur welkom bij de ingang aan de
Zuiderweg. Beheerder Erwin Hooge zal u
meenemen op een wandeling, waarbij
dit keer eens niet de geschiedenis, maar
de natuur centraal zal staan. Planten,
vogels, insecten, bomen, ze vormen een
bijzondere mix, mede door de wijze
waarop de begraafplaats beheerd wordt.
Met het komen van de duisternis wordt
de sfeer adembenemend mooi, zodat we
stil gaan worden van het moois wat we
mogen zien.

Zondag 16 september
Om 20.15 wordt bij het Joodse
monument bij de Joodse begraafplaats
aan de Zuiderweg het begin gevierd van
Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar. Dat
gaat gepaard met eeuwenoude signalen
op de bazuin, de sjofar, en zegenbeden
met citaten, waarin het blazen wordt
toegelicht. Er wordt getrakteerd op een
passende lekkernij en er wordt
vooruitgezien op een heel nieuw jaar.
Dit volgens een oude traditie, die in
Hoogeveen levend wordt gehouden door
o.a. het Genootschap Nederland-Israel
en het Bazuincentrum. Dit jaar is de
Baptistengemeente De Schutse actief
betrokken bij de viering, door middel
van een themadienst, vooraf aan het
blaasmoment. De dienst begint om 19.00
uur. Wie op tijd aanwezig is kan in alle
rust het monumentale gebouw in zich
opnemen. De dienst wordt geleid door
ds. Bosscher. Het zal geen verrassing zijn
dat de bazuin hierin een centrale plaats
zal innemen. U kunt er ook gerust voor
kiezen om alleen het buitengedeelte
mee te maken.
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70 jaar geleden werd in dit zelfde
gebouw voor het laatst Rosh Hashanah
gevierd. Dat was op zondag 13 september 1942. De sjofar speelde één van de
hoofdrollen. Keer op keer vulden zijn
klanken de Hoogeveense synagoge, en
drongen door tot in het hart van de
toehoorders. De sjofar had een vaste
plaats in de liturgie van die dag.

Woensdag 3 oktober
Tussen 18.00 uur en 21.00 uur vindt in
en bij de voormalige synagoge aan de
Schutstraat (nu Baptistengemeente De
Schutse) de herdenking plaats van het
feit dat 70 jaar geleden de Joodse
gemeenschap van Hoogeveen werd
weggevoerd. Er zal gesproken worden
door de heren H.Braaf en M. Leons. Een
avond met muziek en zang, gedichten en
namen. De namen van hen die niet terug
zijn gekeerd zullen worden voorgelezen
bij het Joodse monument, nadat de
aanwezigen in een fakkeloptocht de
wandeling van synagoge naar monument
hebben gemaakt. Het monument is
geadopteerd door kinderen van de
Calvijnschool en de Schuthoek. De
herdenking wordt georganiseerd door de
Historische Kring Hoogeveen en het
Genootschap Nederland-Israel.

Grote Verzoendag viel op maandag 21
september 1942. Na het slotgebed het
heiligste gebed van de Joodse gemeenschap, klonk één lang aangehouden
sjofartoon (Tekiah-Gedolah). Het was de
laatste keer dat dit in Hoogeveen
mogelijk was. Sinds 1999 wordt ter
herinnering aan degenen die niet terug
zijn gekeerd ieder jaar geblazen op de
vooravond van Rosh Hashanah, omdat de
Joodse dag begint met de nacht ervoor.
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Donderdag 11 oktober
Eerste avond van een begrafeniscursus,
in de bibliotheek van Hoogeveen. Over
de dood nadenken is niet altijd eenvoudig. Toch is er veel te zeggen over
‘dood en begraven.’ Hoe werd er vroeger bijvoorbeeld over begraven gedacht,
welke rituelen werden gebruikt, hoe zag
het graf er eigenlijk uit? Naast een
historisch overzicht van de begrafeniscultuur, besteden we ook aandacht aan
de vele hedendaagse mogelijkheden. Ter
afsluiting van de cursus volgt er een
excursie op de begraafplaats van
Hoogeveen. Uw cursusleiders zijn Marga
Zwiggelaar en Albert Metselaar. Voor
meer info: Bibliotheek Hoogeveen (tel.
0528-268131).
Drentstalige kerkdiensten
Taal is een belangrijk onderdeel van
onze cultuur en de Drentse taal leent
zich net als alle andere talen voor alles
wat men zou willen zeggen. Twee monumenten in Hoogeveen, de Kerkboerderij
en de Hoofdstraatkerk, hebben dit
najaar een Drentse dienst.

Zondag 21 oktober
19.00 uur bent u welkom in de Kerkboerderij. Het wordt een bijzondere dienst
met een koor uit Borger dat een Drentse
mis zingt.

Zondag 4 november
19.00 uur is er een Drentse dienst in de
Hoofdstraatkerk, met vooraf een ronde
van de tamboer.
Monumentje op de Hollandscheveldse
begraafplaats.
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