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Foto omslag: Het markante woonhuis aan de
Olden zaa lsestra at. dat Christiaan Jan ssen in
1871 liet bouwen.

De H istori sch e Soci ëteit En schede-Lonneker heen voo r
haar kwarta alschrift de naam ..n Sliepst een" gekoze n o m
de leden te prikkelen hun geest te sti mule ren. he l blad in
sta nd Ie houden door er ze lf bijdragen aa n te leveren .
Gedacht wordt aa n beschrijvingen van resultaten van eigen
onderzoek, o ntbo ezem inge n of zo ma a r een ged ich t in de
rnoode rsproak, e nzo voo rts.
..n Sliepstcen' is echter niet alle en voo r Ensche de-ken ners
en leden van de soc iëte it bed oeld , ma ar voor iederee n. di e
geï ntere sseerd is in wa l er in de ze gem eente verlo ren is
gegaan of bewaard is geb leven in woord en gesc h rift.
bo uwwe rken cn andere streeke igen za ken.
Joh an Buursink, ere- voorzitter van de soc iëteit. sch reef al
eens dat iedereen zich wel eens afv raagt: "Wie ben ik en
waa r kom ik vandaan?" (...) "Wa t is da t voor ee n stad of
la nd. waar ben ik ko men wone n. wat zij n dat voor men sen ,
die hi er nog meer won en . wat zij n h un gewoo ntes (...).
kort om : "Wa l sind da t van leu?"
"O nze sta d is ee n stuk van ons leven en de histori e van
Enschede en Lonneker is ee n stuk van de achtergrond
waartegen ons leven zic h afspeelt. Zonder die ac h tergrond
zo uden wij een stuk leegheid om O Il S heen hebb en . Da a rom
boeit de histori e van o nze sta d o ns zo !"
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n Sliepsteen

Een jaar of tien geleden stond het er nog: het sein huisje bij de 'bewaakte ' spoorwegovergang van de Oldenzaal sestraat. Op de achtergrond het horecabedrij f 't
Spoortje, voorheen Te Vaarwerk en da arvoor Rob ers (Robe rs Bets) geheten. De
dienstdoende NS-Mensen keken uit op het vroegere woonhuis va n Christiaan
Janssen op de hoek Olden zaal sestraat-Oosterstraat, waaraan op de volgende
bladzijde aandacht wordt besteed.
De spoorlijn naar Duitsland is sinds 26 septembe r 1981 niet meer in gebruik. In
1985 zijn vergeefs po gingen gedaan een railbusverbinding met Gronau te krijgen.
Onlangs hebben de gemeenten Enschede en Hengelo gezamenlijk nog een s aan
de be l getrokken en herstel van de internationale verbinding bepleit.
(Foto Twentsche Courant)
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