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Een inkijk in de K alanderstraat bij De Klomp uit de twintiger j aren. D e
verkeersagent ziet toe o f de m an m et de handkar veilig de kruising overk omt.
Als de elektrische tr am op de lijn naar G lane rb ru g passeerde konden op dit
verkeerspun t, w aar toen twee invalswegen, de G ro na usestraat en de
Oldenz aalsestr aat sam en kwamen, w el eens gevaarlijke situa ties ontstaan.
Het ho ekpand met torentj e is het h otel-café ,Centraal' van A . Top . Het pand
w erd in de oo rlog we gg eb ombardeerd. Tegenwoordig is o p deze plaat s de
Herri a gelegen . Links is nog een deel van het voormalige h otel De Klomp m et
zonn escherm te zien , w aar Lunter en Co een zaak in stoffen en bedden dr eef.
D aar is nu de kantoorboekhandel van Platvoet geve stigd.
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7545 A D Enschede
T el. 053 - Jl 97 24
Ab onnem en tspr ijs:
j l 3,50 per j aar ,
losse nummersj 4,- .
Abonn ement sgeld d ien t bij vo oru itbetaling te
wo rden vold aan.
Daa rtoe wo rd t een accep t-giro kaa rt toegezon d en .
Overige bet alingen d ienen te geschied en o p
postr ek enin g no . 4939( 76 o f rek . no . 59.27.28.560
bij de Alg. Ban k Nederl and .
Bei de reken in gen ten n am e van
de H istori sch e Soci ëteit' Enschcde- Lonne ker,
kwartaalbl ad .n Sliepsteen te Enschede .

Druk : Vand erLo etTfDru kk ers B.V.
Voo r ov ern am e van artikelen of gedeelten
d aarvan is schr iftelij ke toe stemming van de
red actie nodi g.

Inhoud
De Histor isch e Soc iëteit Ensched e- Lonne ker hee ft
voor haar kwart aalsch rift de naam .n Sliepsteen
ge ko zen o m de leden te prik kelen hun gees t te
stim uleren. het blad in stand te houd en d oo r er
zelf bijdra gen aan te levereil. Geda ch t wo rd t aan
besch rijvin gen van resultaten van eigen
o nde rzoe k, on tboeze mi nge n of zoma ar een
ged ich t in d e m o od cr spr oak. en zo voort s.
.n Sliepsteen ' is echter niet alleen voo r Enschedekenn ers en leden van de sociëteit bedoeld , m aar
voo r iedereen , die geïnte resseerd is in wat er in
d eze ge mee nte verlo ren is gegaa n o f bewaard is
gebleve n in woo rd en gesch rift, bou w werk en en
andere streekeige ne zaken.
J ohan Buursin k. ere-v oor zitte r van de sociëteit,
sch reef al eens dat iedereen zich we l eens afv raag t:
,W ie ben ik en waar kom ik vandaan?' ( . . . ) ,Wa t
is dat voo r een stad of land , waar ben ik ko men
won en , wat zijn dat voo r men sen , die hier nog
meer WOllen , wa t zijn h un ge woon tes' ( ,. , ),
kortom: ,Wa t sind da t van leu?'
,O nze stad is een stuk van o ns leven en de histor ie
van Ensched e en Lonn ekcr is een stuk van d e
ach terg ro nd wa arteg en ons leven zich afspeelt.
Zo nder d ie achterg ro nd zo uden wij een stu k
leegh eid om ons heen hebb en. Daarom boeit de
histor ie van onz e stad o ns zo!'
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n Sliepsteen

Wooldrikspark
door Ari e de H aan en
Kl aas Jan Uildriks
Cato Elderink
door Ben Frey
Ypk emeulen
do or T ies Wi egm an
G lanerbrug honderdj aar
do or W . F. Sch we izer
J oodse beg raafplaats
do or H. L. Ko k
Bewoners Smalenbroek
door E. C. Geerdink-v. d . Worp
Erve Schipholt (J)
door W. F. Schw eizer
Losse notities
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Foto omslag
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De vroegere fabrikanten villa in het
W oo ldrikspark

