Reacties van lezers
Op ' Sc h u ttersveld' nr. 97
Veel lezers w ezen o ns er op dat op de
fraaie foto van de 'lange muur' de
m uur van het Jannink aan de
H aaksbergerstraat te zien is.
De 'zeepkist' is overigens ee n bolderkar.
De redactie we rd cr o ok op gew ezen
dat de he er drs. G .J.H . Lubberink
(1922- 2000 ) van 1963 tot 1976
o nde rdirec te ur van Schu ttersveld w as.
Van 1976 totr çxo vo rmde hij same n
met de heren J. W .C . van H eek en
N. G.R. van H eek de dire ctie .
De heer Lubberink was vanaf 1948 als
scheiku ndige w erk zaam bij
Schuttersveld .
Op ' Ki ekj e Haaksbergerstraat' nr.
97
J ohn ter W eele schrij ft dat de juiste
vo lgo rde van de winkelpanden is:
Meubelzaak Lan gkamp - de Gruyter ter W eele - Voogd - Garritscn dubbel pand H avcrkate bonbons en
tabak swaren - slagerij M ourik kapp er van Veen - juwelier Klew slij te rij de Klok . Aan de rechterzijde
zat juist vóór Br onsern a de AGF-zaak
(gro enten/ fruit), di e later in het pand
van de ijzerwarenhandel kwam .
Wi llem Spijk schrij ft o ns dat de heer
Langka mp van de meubelzaak,
getro uwd was met Ernma de Beer.
H aar zus Roosje de Beer handelde in
vitrages in de Lipp erk erkstraat. Emma
de Beer was nogal ee n kleurrijk figuur,
door vele n 'de Beer' genoem d, al zei
je dat niet tegen haarzelf
Op 'Theeschenkerij Van Heekpark'
nr. 97
W im N ij ho f wijst on s er op dat op 16
j uli 1929 de gebroed ers Jan H erm an ,
Gerrit J an jr. en Arn old van H eek (de
drie firm ant en van Ri gtersbleek) het
Van Lochemspark ove rdro ege n aan de
gem eente. Het G.J. van He ekpark is
op 26 februari 1918 door de tw eede
ech tge no te Christine Mei er en de
dertien kinderen van Ge rrit J an
gescho nken aan de Enschedese
burge rij. De park en grenzen aan elkaar.
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