Kiek(j)es

Uitgave van de
Stichting
Hi storische So ciët eit
En sched e-Lonnek er
Elfde j aargang, numme r

~~,

1995

Adntinistrat ie , abonnemen te n e n
ad ve rte nt ie s:

Elly Ul ld riks -Beerta
Veenstraat 2 12
75" AW Ensc hede
Telefoon ° 53- 4318296
Abo nnemen tsprijs:

f 16,- per jaar,
lo sse nu mm ers f 5,Ab o n neme nt sgeld dien t bij vo o ruitbetaling te
worde n vold aan.
D aarto e w o rdt een acc ept-girokaart
toegezonden.

Overige betalingen dien en te gesch ieden op
postrek ening na , ~9 3 91 76 of
rek. no . 59.27.28.560 bij de ABN-AMRO .
Beide rek en ingen teil name van
de Histo rische Soc iëteit Enscbedc- Lonucker.
kw artaalblad n Sliep steen te Enschede .

Op zegging abonn ement vóó r

I

december

Dr uk : Vand erl. ocff/ D ruk kers B.V.
R ed actie:
(; eo rg H art o n g. eindredacte ur ad interim
Bere nd Jager
W il M crsclaar- Schaink , secretaresse
Leo Mcrrcmi ch. fotogra fie en vormg ev ing
G crdie Spe e- Ke lkhuis T ankc, co ör dinati e

Klaas Jan U ildriks
T ekeningen:
Anton R euvers
Vaste medew erkers:
Paul Abels
Prit s te Lintelo
L ee Nij kamp
Adric R odin g
Siebe R ossèl
Jan Wi efker
T ies Wi egman
n.b. : deze lijst is voo r uitbreiding vatbaar

Re dactieadres.
Wil Me tsel aa r-S ch aink
Potsweg 94
7523 LB Ensc he d e
Telefoon : 053 - ~ 33 8247

Marthalaan begin van deze eeuw
D e M arth alaan tussen O liemo lensinge l en Espoortstraat in het begin van deze
ee uw. R echts ligt achter de afrastering met witte paaltjes nog ee n per ceeltje
ro gge. Hi er kw am in 19 0 9 de villa Blijden stein, M arthalaan 5 gereed, die na de
Tweede W ereldoorl og w erd ver bo uw d tot bejaard entehuis en sindsdie n
M artha-O ord heet. De tw ee villa's op de foto, M arth alaan 3 en M arth alaan I
zij n afgebroke n. Bij de uitm onding van de laan hebb en de vroegere villa's D e
Merelhof (rec hts) en H et R aven horst (lin ks) met tuin en aan de Espoortstraat
plaats gemaakt voor twee riante woonflats m et dezelfde naam . H et gebied heeft
beh oord tot het oude Woo ldrikserve, nu W ooldrikspark , dat lang in bez it is
geweest van de familie Ter Ku ile. D e M arthalaan is geno emd naar de in 19 01
gebo re n j on gste dochter van mr. E.H .K.j. ter Kuil e, die de aanleg van de laan
en het o ntstaan van de fabrikantenwij k bevorderd e.

Reda ctionele bijdrag en worden g raag o p dit
adres teg em o et ge z ien .
Voo r ov ername van artikelen of ge dee lten
daarvan is schriftelij ke toeste mm ing van de
redactie nod ig.

Afkorti ngen:
G. A.E.
Ge mee nt ea rc hief Enschede
S. H .S.E .L. Stichting H isto rische Soc iëteit
A.G .
Archief G ro lsch
M.J .
Muscu m j annink
Ap.G.
Aposto lisch Genootschap
j. v.O .
Jan van Ooyik
K.J.U .
Klaa- Jan Ui ldriks

De Historisch e Soci ëte it Enschcdc - Lonnc kcr
heeft voo r haar kw art aalscbri fi de naam n
Sliepstee n ge kozen om de led en, maar ook
abonnees en andere belangstellende n te prikkelen
hun geest te stimuleren, het blad in stand te
houd en doo r er zclfb ijdragen aan te leveren.
Gedac ht wor dt aan besch rijvingen van resultate n
van eigen onderzoek, ontb oezemi ngen of zomaar
een ge dicht in de moo dersproa k, enz.
Vo or meer in fo rmatie over de Stichting
Hi sto risch e Sociëte it Enschcd e- Lon ne kcr :
Secretariaat:
R iet Luiten - Strijker
Vuchrelandcn S

7542 M D Enschede
T elefoon 05 3 -~77 I !4X
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De Eusrhedeschc Bierbrouwerij Ilaar eell aquarel
vall A . Prins. fo to A .G .

