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Kiek(j)es
Leden feestcomité Glanerbrug
uitjaren voor de Tweede Wereldoorlog
Leden van een feestcomi té in Glanerbrug uit de j aren twin tig, gefotografeerd
op het Marktplein (nu Heldersplein), kort voor de start van een optocht.
Van links naar rechts: dokter J. Langelaan (hoge hoed) , R . Berger (strohoed),
Joh. Hering (bolhoed), Joh. R einink (bolhoed) , winkelier Schuite (hoge hoed),
m eester H. Schierbeek (strohoed ), m eeste r Blik (m et jas over de ar m ), meester
Bongaars (stro hoe d), m eester Th. Nijkamp (gleufh oed) , Holl (bolboed), laat ste
onbekend.

Inhoud
Jubileum Sociëteit
door Georg H artong
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Huiz e Hölterhof

D e Histo rische Sociëteit Enschede- Lonncke r heeft
voo r haar kw artaalschrift de naam .0 Sliepsteen'
gekoz en o m de leden te pr ikkelen hu n geest te
stimu leren, het blad in stand te houd en door er
zelfb ijd ragen aan te leveren . Gedacht word t aan
beschrijvingen van resultaten van eigen
onderzoe k, o ntboez e mingen o f zo maar ee n
ge dicht in de moodcrsproak, enzo voo rts.
,n Sliepsteen' is echter niet alleen vo o r Enschedekenne rs en leden van de socië teit bedo eld. maar
voo r iede reen, die geï nteresseerd is in w at er in
deze gem eente verloren is gegaan o f bewaard is
geblev en in woo rd en ge sch rift, bo uwwerken en
andere streekeig ene zaken .
Johan Buursink , ere-v o orzitter van de soc iëteit,
schreef al eens dat iede reen zich wel eens afvraagt:
,W ie ben ik en waa r kom ik vandaan?' ( . . . ) ,W at
is dat voo r een stad of land, waar ben ik ko men
wo nen, wat zijn dat voo r men sen, die hier nog
meer wo nen, wa t zijn hun gewoon tes' ( . . . ),
ko rto m: ,Wa t sind dat van leu?'
.O nze stad is een stuk van ons leve n en de histori e
van Enschede en Lcnneker is een stuk van de
achtergrond w aartegen ons leven zich afspeelt.
Z onde r die achtergrond zouden w ij een stuk
leegheid o m ons heen hebben . Daarom boeit de
histo rie van on ze stad ons zo!'
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n S liepsteen

door Gerrit ter WeiIe
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Organist H .). de V ries
door H. C. J. W ullink
Over ondergoed
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door Riet Luiten
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A rchitect De Bazel
door ir. G . G. Korpershoek
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Aa msveemveg
door Leo Nijkamp
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Stad/mis 60 jaar
door Arie de H aan
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Ceerkel roond
door Ja n W ol ters

19

Foto omslag

Kerk Dolphia dicht
door Frits te Lintelo
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Hölterhof waar de Historische Sociëteit

Losse notities
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25 jaar thuis is.

