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De SHSE L houdt zich bezig met de
historie van de gemeente Enschede
(de vroege re gc meenten Ensche de en
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Sliepsteen

Foto: collectie H . Bakker

Bovenstaand e fot o is uit 1924 . D e fot ograaf is onbe kend.
De straat was een verbinding tussen de Brinkstraat en de Veenstraat. Eerst was
de naam R ietm olen steeg. maar bij R aadsbesluit van 26 februari 1923 werd dat
Ri etmolenstraat. Op de fot o kijken we naar het kru ispunt met de Bri nk straat.
De witte gebouwen waren de ach terzij de van de pand en Brink straat 95/97.
N aar het mid den toe zien we de ovc rkapping van de mater ialenloods van
aannemer/stukadoor Bakke r. Het daarnaast gelegen 'k ubu sblok' waren
etag ew oningen , gebouwd in 1923. In de flauwe bo cht naar rechts was de
snoepwinkel van Gri et. Voor één cent kon j e hier allerlei lekk ers kop en , als
toverb allen , drop en zoeth out. N a dit winkeltje kwam tot de zijs traat (de
Lornbok straat) een rij afdakswo ningen met o .a. de sigarenwinkel van Hagel s.
Aan de overzijde van de Lombokstraat was de kruideni erswinkel van Dalen oord.
Daarn a volgden acht woningen die niet waren aangesloten op het elektriciteitsnet
en ook een watercloset misten . N a een stu k grasland volgde dan een aantal
part iculiere wo ning en (bew oond door o.a. Boll, Term iglo en Platvoet).
Bij de hoek m et de Veenstraat stond een vervallen bo erd erijtje , waa rin
waa rschijnlijk de weduwe Wooldrik woonde. De bomen op de foto werden
niet lang na 1923 gekapt. Aan deze kant woo nde o.a. W . M elching (assurantiën).
O ok w as aan deze kant van de straat de tuinderij van Kor s. O ver de tuinderij
heen ke ekje op de ach terka nt van het zieke nhuis ' Z ieke nzo rg' .
Als j e de Veenstraat ove rstak, kw am j e bij slager D erers en fietsenmaker
Busschers en liep je zo de Hessenweg in. (De man op de foto is mijn
grootvader J. Bakke r).
(Hans Bakker)
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Illustratie cover:
Steenbakkerij 'De Poeterij ' werd
gedreven onder toezicht van JJ. van
Deinse (midden op de foto) doo r een
ploeg arbeiders afkomstig uit
Lippeland , de 'Lipsche j ongs' .
Foto Tubantia ca . 1900

