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Voor de nieuwkomers in het w oo nproject Colo nna de, dat o.a. ee n deel van de
oude Veen straat beslaat, is het m isschien aardig te we ten dat hier ee ns het
ziekenh uis 'Z iekenzorg' sto nd me t een imposant e voorgev el die eerder aan een
mu seu m voor ou dhe de n of ee n school doet de nken dan aan een zieken huis.
D eze voorgevel was het resultaat van ee n ingrijp en de ve rbouw ing door architect
Beltman. die ee rde r in 1897 het ziekenhuisïje) had gebo uw d en in 190 7 had
ve rgro ot en uit gebreid . Op 30 dec ember 19 I 4 we rd het vern ieuwde zieke nhu is
herop end en het zo u in fun ctie blijven tot 9 oktober 1941, to en de nieu wb ou w
aan de D e Ru yt erlaan betrokken w erd . Wat van de inventaris nog bruikbaar
was, we rd m eegen om en naar de nieu wb ou w. H et restant werd kort daarop
verkoc ht op een openbare veiling in H et Volkspark . H et oude gebo uw w erd
direct door de Dui tsers in gen omen voor legering van militairen . In au gustus
1942 werde n de gebroe ders Koelink de nie uwe eigenaren. In j uli 194 3 we rd het
door de gemeente tijdelijk ingericht als noodverpl eeghu is voor evacue es. Tot
19 54 zo u het als zoda nig in gebru ik blijven . H et ziekenhuis aan de Vee nstraat
we rd gesloo pt bij de aanleg van de Boul cvard-r ça
O nlangs he eft het archi ef van de H istorische Soc iëteit Ensche de- Lonne ke r via
m evro uw D e Vries R eilingh ee n prachti g fot o- album in bezit gekregen , dat bij
haar afsche id als dir ectri ce in 1923 aan Zuster H endrika 1300ij was
ge presentee rd . De hier afged rukte fot o dateert uit december 19 14.
ç.
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Sliepstee n g ek o zen : Zoa ls dl' boer zijn
gereedsch ap aan 11 sliepstee n aanscherpt 0 111 he l
be ter te ku nnen gebru iken, zo willen wij de
bestaande vcrhalen over dl' histo rie VJn Ensc hede
aaanschcrpcn me t nieuwere gegevens en voor
iedereen m eer leesbaar maken . O ok uw bijdrage
m.b.v. resul taten VJn eigen on derzoek,
o ntboezem inge n o f zo maar ee n gedicht in de.'
moe derspro nk. (' 111 . zijn van harte.' welko m.
Alle hij drag en wo rden we l eerst "o awc r 11
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