Reacties van lezers
Op 'Rijksm use um' nr. 94:
H et Rijksmuseum T wc nthe is
gebouwd door de Fa. W . Hartmann .
Dl' f unilic laat o ns we te n dat do or dl'
strenge w inte r van I <)2 Xh .<) dl' bou w
twe e maand en heeft stilgelege il.

O p 'Kiekjes' nr. 94:
Dl' heer H . Sicbum uit Enschede w ijst
o ns er op dat dl' C. F. Klaarstraat in
I <))<) ee n zijstraat van de
H aaksbergerstraat w as.
Mw. J. G . Schukkink- Lansink uit
H aaksbergen meldt dat Z ieke nh uis
Zi ek en zorg in de Veenstraat niet
m eteen na de op ening van de
nieuwbou w in 194 I gcslo ten is. Z e
he eft er na de bevrijding ( 1945) no g als
vcrp leegster gewerkt, met als dir ecteur
Dr. Avcnarins.
Ook de heer M eijcr uit Borne schrijft
o ns dat de Fa. Ge br. Koe link het
gebo uw niet dir ect in gebruik heeft
kunn en nem en. Hij heeft er na de
oo rlog als leerlin g van de R.K.
j on gen ssch ool aan de N oorderh agen.
m issiekal enders verk o cht aan patiënten .
Naast dit zieke n huis sto nd nog een
groot houten gebo uw, hieri n w as later
de o pe nbare bibli otheek gevestigd.
De heer Bakk er meldt dat het
zieke nhu is, na de ve rhuizing, we rd
bezet door de Duitsers. In die tij d
woonde hij zelf in de nabijheid van het
zie ke n huis en zag m eerd ere malen
Duitse soldaten m en sonterende
strafexercities uitvoeren op het
voorplein.

Op 'Kiekjes' nr . 93:
De heer Tich eler uit Enschede heeft
met hulp van de Sliepstee nre dac tie zij n
jeug dvriend uit de H en gclosestraat
ter uggevonde n .

Op 'Ind ische buurten ' nr. 94:
Over de ono fficiële naam
Lom boksweg in Gla ne rbrug wordt
vo lgens de heer F. H ardi ck in zij n
familie verteld, dat ee n vooro uder
betro kk en was bij ee n gro te vec h tpartij
in die straa t. Daard o or zo u deze straat
in de vo lksmo nd de Lombok sweg zij n
ge noe m d, m ed e do or dl' bekende slag
0 111 Lombok in die tijd.
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