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Kiek(j)es
Blik op het Van Loenshofin de voor-oorlogse
.
Jaren
Een stukje o ud En schede dat weinigen zich nog zullen herinneren . De foto is
genomen vanaf de Zuiderhagen ter h oogt e van de vroegere Schoolstraat.
Zij geeft een beeld van he t terrein van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf,
me t een dee l van de w erf, de werkplaatsen , het kantoorgebouwen de centrale.
Links de percelen aan het vroegere Van Loenshof, met nog net zich tbaar een
deel van he t dak van de voormalige winkel van C&A. De stadhuistoren in het
m idden is het enige herkenbare. Op het terrein op de voorgrond werd in de
vijftiger j aren een deel van de dinsdag-markt gehouden. Het maakt n u deel uit
van de Boulev ard en het H.]. van Heekplein .
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sliepsteen

De Hi stori sche Soc iëteit Enschedc- Lon nc ker h eeft
voor haar kw artaalschrift de naam ,11 Slieps teeri'
gekoze n o m de led en te prikkelen hun geest te
stim uleren , het blad in stand te houden do or er
zelf bijdrag en aan te leveren. Gedach t w ord t aan
beschr-ijvin gen van resultaten van eige n
o nde rzo ek . o ntboezem ingen o f zom aar een
gedicht in de mood ersproak, enzovoorts.
,11 Sliepsreen ' is echter niet alleen voo r Enschedekenn ers en leden van de socië teit bed oeld , maar
voo r iedereen , die geï nte resseerd is in w at er in
deze ge me ente ve rlo ren is g egaan o f bew aard is
gebleven in woo rd en gesch rift, bou w w erken en
andere streekeigene zaken.
Joh an Buur sink, ere-v oo rzitter van de sociëteit,
schreef al eens dat iedereen zich wel eens afv raagt :
,W ie ben ik en wa ar kom ik vandaan?' ( . .. ) ,W at
is dat vo or een stad ofland , w aar ben ik kom en
w on en, wa t zij n dat vo o r mensen, die hier no g
meer wonen, wa t zij n hun ge w oon tes' ( . . . ),
kortom: ,Wa t sind dat van leu?'
,O nze stad is een stuk van ons leven en de historie
van Ensched e en Lonnek er is ee n stuk van de
achterg rond wa artegen on s leven zich afspeel t.
Z onder die achtergrond zo uden wij een stuk
leegh eid o m ons heen hebb en . D aarom boeit de
historie van o nze stad ons zo !'
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Volkswoningen L0I1I1eker
door Leo Metternich
G .J. van Heekpark
door H enk Kolkman
Straatnaam (2)
door Leo Nijkamp
Repatrianten
door J aap Theessink
A lledaagse stoJ
door Riet Lu iten
De olde maatkpomp
Kleine monumenten (1)
door Leo N ijka m p
Sporen uit Ijzertijd
door A. Verlindej]. Meinema
Losse notities
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Foto o mslag
Doorkijk door de boogjes van het
Pathmos.

