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Beide rekeningen ten name van
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De Langestraat bij he t kru ispunt De Klom p in de twintiger jaren, toen er nog
een tram liep . C en A (links) wa s gev estigd in het hoekpand bij ingang va n de
Haver straat. Aan de overkant het Blijdensteinhuis waarin jarenlang de
Bibliotheek was gev estigd. Het pand ging in de oorlog verloren. N u is daar de
inga ng van de Hofpassage .

Inhoud

De H istor ische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft
voo r haar kw art aalsch rift de naam .n Sliepsteen '
gekoz en o m de leden te pr ikkel en h un geest te
stimuleren, het blad in stand te houd en door er
zelfbij dr agen aan te leveren. Gedacht wo rdt aan
beschrijvinge n van resultaten van eige n
o nderzoek, ontboezem in gen o f zo m aa r een
ged icht in de m ood er spr o ak , enzovoorts,
.n Sliepsteen is echte r niet alleen voo r Ensched ekenners en leden van de sociëteit bedoeld, maar
voo r iedereen, die geïnteresseerd is in w at er in
deze ge meente verloren is gegaan o f bewa ard is
ge ble ven in w o ord en geschrift, bouwwerken en
andere streekeigene zaken,
Jo han Buur sin k, ere-voo rzitter van de sociëteit,
schree f al eens dat iedereen zich w el eens afv raagt:
,W ie ben ik en waar kom ik vandaan?' ( " ,) ,W at
is dat voor een stad of land, waar ben ik kom en
wo ne n, w at zijn dat voo r mensen , dil' hier nog
meer w o nen, wa t zij n hun gewoo ntes' ( ",) ,
ko rtom: .Wat sind dat van leu ?'
,O nze stad is een stuk van ons leven en de histo rie
van Enschede en Lon ueker is een stuk van de
achterg rond w aartegen o ns leven zich afspeel t.
Zo nde r die achtergrond zo uden wij een stuk
leegh eid o m ons heen hebben . Daarom boeit de
historie van onze stad ons zo!'
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S liepsteen

Buitel/sociëteit A B
door Chr. Leerkamp
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Ramie Union (1)
door F. A. J acabs
.Grooten Stoom' verbrand
door Ties Wiegman
Windmolen ,Vrede'
door Ties Wiegman
Tw ee har elmuuskes
gedicht Belmie W esselink Sr.
Borg fJan Enschede
door A . L. H ulshoff
Erve Schipholt (1)
door W . F. Schweizer
Eerste z iekenhl/is
door Ties Wiegman
Losse notities
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Foto ornslag
Restaurant AB voorgoed geslot en
(Foto Twentsche Courant)

