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Bei de reken ingen ten name van oe Histo rische
Soci ëtei t Ensc hcdc-Lonnek er, kwartaalblad
'n Sliepsteen te Ensche de.

.r 12..r

Druk: D ruk ke rij Wo rmgoor b.v.. Al mel o.
Voor o ve rna me va n artikelen of gedeelten daarva n is
sch riftelijke toestemmin g va n de reda ktie nodi g.
Foto o ms lag: Villa 't Bou whu is in het pa rk van de
leefgemeen sch ap verstandelij k geha ndicapten
"P hiladclphia" te Lon nckcr,

In dit nummer va n 'n Sliepsteen wordt onder me er aandacht besteed aan d e vroe gere weefspoelenfabriek en houtdraaierij van Nijhuis aa n de O ld enzaal sestraa t.
een belangrijk toel everingsbedrijf voor de industrie. De onderneming ontstond
uit een niet lang na de stads b ra nd van 1862 gesticht houtdraaierijtje, dat zich
specialiseerde in h et mak en van kruiwagenwielen en sch ietkloten voo r de veel
beoefende klootschietsport. Na de omsch ak eling op de produktie van industri ële
houtprodukkten kwam het bedrijf tot grote bloei.
In het begin van deze eeuw vormd en de Nijhuizen met vrienden een orkes tje en
beleefden da araan veel p lezier. Uit die tijd stamt bo ven staande foto. Eerste rij: 'n
hoaltd reajer Johan N ijhuis, zoo n van de oprichter van de weefspoelenfabriek :
loodgieter Ja nsen: Harry Michorius, h o rlogerie Haverstraat; Gerard Borch ert, later directeur va n de wolspinnerij Ten Bos in Wierden en Frans Beck rna n n, di e
aartshisschop van Pana ma werd . Tweede rij: Theo Borchert. textielzaak. broer
va n Ge rard Bo rch ert; Jo ha n N ijh u is, neef; Tinus van de Lande, comestibles aan
de H aak sberge rstraa t en A ntoo n N ijhu is, co mpagno n va n Jo han.

Inhoud
De H isto rische Soci ëteit En sch ed e-Lon nck er heeft va ar
haa r kwart a alschrift de na am "n Sliepstcen " ge kozen o m
de leden te pri kkelen bun gees t te stim ulere n, bet bla d in
sta nd te ho ude n door c r zelf bijdragen aa n te leveren.
Ged acht wo rdt aan beschrijvingen van res ultaten van eigen
o nderzoe k. o ntboezemin gen of zo maa r een ged ic ht in de
rnoodersproak, enzo voo rts.
,,11 Sliep steen is echter niet allee n voor Ensc hede-ke nners
en leden van de soc iëteit bedoeld , maar voor iede reen. die
geïnteresseerd is in wat er in deze gemee nte verlo ren is
gegaa n of bewaa rd is geb leven in woo rd en geschri ft.
bouww e rken en a nde re streekeige n zaken.
Joh an Buu rsin k, ere-voo rzitter van de soci ëteit. schreef al
eens dat iedereen zic h wel eens afvraagt: "Wie ben ik e n
waar ko m ik va ndaan?" (...) "Wat is dat voo r ee n stad of
land. waar ben ik kom en won en. wat zijn dat voo r mensen.
die h ier nog meer wonen, wal zij n hun gewoo nles (...),
kortom : "Wat sin d dat va n leu?"
"Onze stad is een stuk van o ns leven en de histo rie van
Ensc hede en Lonn eker is ee n stuk van de achtergrond
waartegen o ns leven zich afspeelt. Zond er die achtergrond
zo uden wij een stuk leegheid om o ns heen hebben. Daarom
boe it de historie van o nze stad o ns zo!"
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Boerderijen Lonneker (III )
door J.H R. Wiejker

3

G raven, zerke n en in zaten (II)
door Herman Dalenoort
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Firma Nijhuis (weefspoel)
door Ricus Hensenberg
Lezers la ten ons weten
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'n Ao len Bram Ledeboer
door Jaap Theessink
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't Is m in 'n ko p slaagn!
door Graedsk e
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Van h uis-met-verlof tot Assi nkhof
door Klaas Jan Uildriks
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