Losse notities
Monumentenbordj es succesvol
HetWitte'Huis
VlDa metth8etlJisen ',t~ln 1907
gebouwd In opctrachtvan
""""""': /"f"".•- de 'textielfabrikant
Jan Herman van ;Heék. naar' een ontwerp van
de architect Cl! Beltman AGzn Engelse
1anch.llsstlP Is .van invloed geweest op
deze archltectw'.
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Bij het 25-jari g bestaan van de Stichting Hi storische Socit eit EnschedeLonn ek er in 1993 w erd het Ca to Elder inkfonds gesticht. N a plaatsing van de
gede nkstee n in de M arktstraat voor het hu is waa r Ca to Elde rink langdurig
woonde, besc hi kte het fonds nog ove r midd elen.
M ct med ew er kin g van de SHSE L en het Ca to Eldc rinkfonds ontwikke lde n Ari c
de H aan en Paul Stege ma n plann en om bordj es met korte, informati eve te kst te
plaatsen aan 50 gemeentelij ke en rijksmonumcntcn binnen de singels.
Servi ceclub ' Kiw ani's ' onde rste unt dit initi atief. Momentcel zij n 15 bo rdje s
geplaatst en zij n er 13 in bestelling, zodat dc actie nu al een suc ces ge noe md
mag word en. De Enschedese bin ne nstad w ordt aan eigen inwon ers en toeristen
zinvo l in histori sch e co ntex t gepresenteerd.
Tot nu toe zijn de vo lge nde bordj es geplaatst:
• woo nhuis J.J. van D ein se N oorderhagen 4Sd
• voo rmalige joodse school Stadsgravenstraat 69
• j ood se begraafplaats Kne ed w eg
• begraafplaats Espoortstraar
• 'Boercnk crk hof Dc ur ni ngcrsrraat
• wo onhuis/magazijn C hristiaan j an ssen O ldenzaalsestraat 110
• villa 'Het Wittc Hu is' Ol denzaalsestraat 125
• villa 'Schuttersveld' H engclosestraat I 13( aan het hek )
• vrocgcrc Am stcrdarnsch c Bank/ Incassob ank Piet H einstraat 4- 8
• villa 'D e G ro ot e Schuur' M.H.Tromplaan 23
• voormalig gemeente huis Lonnck er H en gclosestraat 52- 54• N ot ariskantoor(vro eger Dr.Van Delden) H engelosestraat 42
• voorma kigc Twcntsch c Bank H o edemakerplein I
• w oon hui s Kortenaerstraat 3

'H et rV itte H uis', Oldcnraalscstraat
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