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In 1938 vierd e de Prins Hen drik H armonie in G la ne rb rug het dertigj arig besta an.
Leden va n het ere-comité en va n het b estuur poseerden met de muzikanten voor
de hoofdingang van het Verenigingsgebouw St. Joseph a an de Kerkst raa t.

Op de eerste rij zittend : ere- voorzitter Th. H. Nijkamp, dirigent 1. va n Veen, pastoor G.R Pi ep er, KAB- voo rzitter H . Broshuis en kapelaan P.J . Ru ssch er. D aa rac ht er n aast h et vaan del Joh. de R ijter, de lintend raagsters en onder me er de
heren A. Lieven, Joh. Reinink (voorzitter) en G . Oonk. De muzikanten zij n
slec h ts voor een deel zich tbaar.

Voor overname van artikelen of gedeelte n daarva n is
sch riftelijke toestemmin g va n de red akt ie no d ig.
Foto omsl ag (S tichting Edw. van Heek): De Boekelos e
Stoomblekerij anno 1989. Op de voorgrond rechts de
heer W.H . (He lmich) van He ek.
Detailfoto's pag. 1().11 (J . Bökkerink Tw. Cou rant).

ff1nslitpsfttn
De H istorisc he Socië teit Ens che de -Lo rmeke r heeft voor
ha ar kwart a al sehrift de na am "n Sliep steen" gekozen o m
de led en te prikkelen h u n geest te stimule ren, het blad in
stand te ho ud en do or er zelf bijdragen a an te leveren .
Gedacht wo rdt aan be schrijving en van resultaten van eigen
o nderzoe k, ontboez emingen o f zom aar een gedicht in de
moodersproak , enzovoorts.
,, 11 Sliepstecn" is echter niet allee n voo r Ensc hede-kenners
en leden van de soc iëteit bedoe ld, maar voo r iedereen , die
geïnteressee rd is in wat er in deze gemeen te verlo ren is
gegaa n o f bewaard is ge bleven in woo rd en gesc hrift.
bouwwerk en en ande re stre eke igen za ke n.
Joh an Buursink, ere-vo o rzitter va n de soc iëteit, sch reef al
eens dal iedereen zic h wel eens afvraagt: "Wie ben ik en
waa r ko m ik van daan?" (...) "Wat is dat voo r een stad of
land. waar be n ik ko men wonen. wat zijn dat voor mensen,
die hier nog meer wonen, wat zij n h u n gewoo ntes (...),
kortom : "Wa t sind da t va n leu ?"
"Onze sta d is een stuk van o ns leven en de historie va n
Enschede en Lonneker is een stu k van d e ach tergro nd
waartegen o ns leven zich a fspeelt. Zo nd er die ach tergro nd
zo uden wij een st uk leegheid o m ons heen hebben. Daarom
boeit de historie van onze stad o ns zo!"

2 n Sliepsteen

H et grensdorp wa s destijds vier muzi ekkorpsen rij k. Beh alve de Prins H endrik
H arm onie waren he t Kunst n aar Kr acht, Wilhelmina en Juliana. H et laat stgenoemde orkest is n a de Tweed e Wereldoorlog o pge heven (Fo to a rchief gem.
E nsc hede).
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