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D eze keer ee n ki ekj e van wa t nu kruispunt D e Klomp - Espo o rtstraa t Lipperk erkstraat is. T oen de foto werd gen omen heetten D e Klomp en d e
Espo o rtstraat beid e nog Gro nausestraat, die bego n bij het H em a-kruispunt en
do o rliep tot de Duitse grens. De foto is genomen vanaf de Lipperkerkstraat
stadinw aarts en gez ien de vlaggen (m et wimpel) en de ereboog kw am de
koningin die dag o p bezoek in En schede, w aarschijnlijk in 1929 .
R echts een klo k, be vestigd aan het pand van blo emist Steinmet z. Daarn aast ee n
eindje terug de bakk erij van Dal enoord . bek end van zij n ro ggebrood. In
richting ce ntru m aan de rechterzijde onder m eer de panden van garage M oil en
notaris Van der Ven; later w oonde hier KNO - arts R eijutjes.
In het grote pand links oe fende h uisarts Av en arius zij n praktijk uit. Verder
richting binnenstad sto nde n onder m eer de werkplaats van rijwi elhandel
Brunstin g, h uisarts Van H aaften , bakk erij Wevers (later Hu eting) en op de hoek
van de Ve enstraat de w inkel van M eijer van G oor (later Kelderrnan ).
Op het kruispunt li nks achte r lag de pastorie van de N .H . Gemeente, waarin
domi ne e Schrieke (later dominee Vo ors) w oonde. D e pastorie is afgebroken en
op dez e plek staat nu ee n flatgebo uw. Hier tegenov er sto nd de t extielfabriek van
E . ter Kuile ('n Bril) .
Acht er de pastorie wa ren lo kalen waa r catec hisatie werd gegeven en verder de
Lipperke rkstraat in waren bakk er Vierd ag en de firma Ha arman (v uurwerk). Aan
de overkan t van de Lipp erker kstraat w as h et huis van tandarts A afke H ofkam p
en iets verderop , h oek Wilhelminastraat , ij ssalon La Venezia.
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Z oa ls de boer zijn ge ree dscha p aan
n sliepsteen aan scherpt om het be ter
te kunn en gebru ike n, zo w il de
red acti e bestaande en ni euwe
ve rhalen over de hi storie van
Ensch ede aansche rpen , uitbr eiden ,
.
.
van nieuwe gegevens vo orzien en
vo o r ied er een beter leesbaar maken .
Ook ee n o nde rwerp van lIW hand ,
m et resultaten van eigen o nderz oe k
of uit eige n ervaring, is van harte
welkom. Alle teksten worde n w el
eerst "oaw er n sliepsteen haalt. "

