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Kiek(j)es
Overweg Hengelosestraat in de twintiger jaren
D e spo o rw eg overga ng H engelose straat bij de kruisin g M olen straatDeurninger straat in de twintiger jaren. In het midden de klok . R echts de
vroegere villa van Abrah am Ledeboer, waarin J ac. Kleibo er , org ani sat or va n
nationale evene men ten, later een pen sion dreef. Grote tentoonstellingen in
Enschede w erden door hem georganiseerd, zoal s d e FF in 195 I, w aarover een
artikel in dit numm er. Uiterst re chts, bij de omhoog staande spo o rbo me n is
nog he t baanwachter shuisje zichtbaar en d aarachter de wijkpost van de politi e.
Links is een der tr appen te zien van de houten loopbrug over de spo o rlij n . H et
wi tte herenhuis in het midden is, evena ls het pension Kleiboer, afgebroken . Dit
heeft d e verruiming van het kruispun t mogelijk gemaakt.

Admi"istratie, abOmlemetlfe" er advenenties.
J an Lippers
S. de V liegerstraat Z2
7545 A D Enschede
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Hcngelo sche Overweg. Enschede.

Abonnem ent sprij s:
j '3 .50 per jaa r.
losse nu m mers! 4,- .
Abo nnementsge ld dient bij vooruitbetaling te
w o rden voldaan.
Daartoe w o rdt een accep t-gi ro kaart roegezo nd en .
O ve rige betalingen dienen te gesc hiede n o p
po strekening no . 49 39 176 of rek. uo. 59.27 .28 .560
bij de Alg. Bank N ederland .
Beide rekenin gen tcn name van
de Histo rische Sociëteit Ensch ede-L onn ckcr ,
k wartaalblad ,n Sliepsrcen' te Ensched e.
Druk: Vand erLoeff/Druk kers B.V.
Voor o vernam e van artikelen of gedeel ten
daarvan is schriftelij ke toestem min g van de
redactie nodig .

Inhoud
A rchitecten Beltman
De H istorische So ciët eit Enschede- Lon neker heeft
voo r haar kwart aalsch rift de naam .n Slicpsteen'
geko zen o m de leden t e prikke len hun geest te
stim ule ren. het blad in stand te houd en doo r er
zel f bijdragen aan te leveren. Gedacht wo rdt aan
besch rijvingen van resultaten van eige n
on derzoek, ontboezem ingen o f zo maar een

gedicht in dl' m oodcrspr o ak. enzo voo rts.
.n Slicpstecn' is echter niet alleen voo r Ensch edekenners en led en van Je soc iëteit bedoeld , m aar
vo o r iede reen, die ge ïnteresseerd is in wa t er in
deze gemee nte ve rlo ren is geg aan of bew aard is
geblev en in wo o rd en ge schrift. bo uw w erken e n
andere streekeigene zake n.
Joh an Buu rsink, ere-v oo rzitter van de soc iëteit,
schreef al eens dat iedereen zich w el eens afv raagt:
.Wi e ben ik cn waar kom ik vandaan?' ( . . . ) ,W at
is dat voo r een stad of land, wa ar ben ik kom en
w on en , w at zijn dat voo r mensen, die hier nog
m eer w o nen, w at zijn hun ge woonte s' ( . .. ),
korto m: .W at sind dat van leu?'
.O nze stad is een stuk van on s leven en de histor ie
van Enschede e n Lonn eker is een stuk van de
achterg rond w aartegc n ons leven zich afspeel t.
Zo nde r die achtergro nd zoude n wij een stuk
leegh eid o m ons heen hebben . Daarom boeit de
historie van onze stad ons zo !'
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W eeskinderen in def abriek
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T entoonstelling FF
door Ties Wiegman
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Oudjes van Van Heek & Co
personeelsliedje
Ramie Ul/iOI/ (2)
door F. A . Jacobs

13

14

Foto omslag
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Het vroegere sta tion va n de
Spoorwegen in Enschede, gebouwd
door Be1tman Deventer en getekend
door H . Kortink

Het z iekenhuisweze n
door Dick T aat
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