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 Zuiderspoor op 13 november 1963 langs de Buurserstraat. Foto: Roef Ankersmit

De fabrieken in de stad loeiden dag en nacht. Stoommachines 
braakten door hoge, haastig opgetrokken pijpen hun zwarte rook 
naar buiten. De schoorstenen van Enschede, bijeengehouden door 
ijzeren banden, gaven zo de kolkende maag van de stad verlichting. 
Dag en nacht werd de stad gevoed. Oneindige hoeveelheden kolen 
verdwenen binnen hoog opgetrokken muren om de zuchtige stad 
te voeden. De stad braakte onophoudelijk haar rokende kots over 
de daken. 

Zuchtige stad

Door Thijs Boelens

De stad brandde gecontroleerd om 
te overleven. Wagonladingen vol, 
uit Duitsland, België en Engeland, 
later zelfs uit Rusland, rolden dag 

en nacht de stad in. Sporen verschenen, 
dwars over eeuwenoude grenzen van 
familiebezit. Zucht maakt gemakzuchtig: 
sporen werden op losse zanddijken ge-
legd om hoogteverschillen te overbrug-
gen. De laatste meters legden de zware 
locs af over het Zuiderspoor. De kolen-

boeren stonden klaar bij hun loodsen 
om de stad te verlossen, om die onzicht-
bare, maar angstaanjagende brullende 
muil van de stad vol te stouwen. 

De boeren aan de rand van de stad 
zagen de schoorstenen met hun ijzeren 
banden verschijnen en al snel sneden 
repen staal door het land. De locomo-
tieven over het Zuiderspoor trokken 
hun vracht naar de stad, zoals de boer 
zijn hooi naar de stal. De stad braakte 
zijn rook, de koeien scheten hun stront. 

Lakens en linnen, melk en vlees.
De zucht verdween uit de stad. Het 
Zuiderspoor raakte overgroeid. De 
afgebeulde arbeiders waren verlost van 
de brullende stad. De drooggelegde 
drinker dringt zich op; heimwee naar 
de hel. Repen staal werden van het land 
getrokken. De aderen van de stad, die 
de dagelijkse dosis de stad injoegen, 
stierven af. Tractoren rijden nu de stallen 
in en uit. Eeuwenoude familiegrenzen 
zijn rechtgetrokken, eeuwenoude boer-
derijen gesloopt. De koeien zijn weg, de 
locomotieven verdwenen. Stroinkslan-
den werd kindvriendelijk woonerf. Maar 
twee reusachtige beuken staan er nog. 
Vlakbij het Zuiderspoor. 
Als het stil is en de wind door de beuken 
ruist, hoor je het geluid van de remmen-
de locs, bijna op bestemming. Het vee 
graast rustig, allang niet meer bang voor 
het knerpende staal. 
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Onze documentatie is te raadplegen 
in Prismare, ruimte 1.07. Roomweg 
167 maandag 10-12 uur en  vrijdag 
14-16 uur. Contribanten ontvangen 
ons kwartaalblad ’n Sliepsteen www.
shsel.nl 
De Historische Sociëteit Ensche-
de-Lonneker heeft bij de belasting-
dienst de status van culturele ANBI. 
Dat betekent dat een gift aan de 
sociëteit voor 125 procent kan worden 
afgetrokken van de inkomstenbe-
lasting en voor 150 procent van de 
vennootschapsbelasting. 
Een ANBI is een algemeen nut be-
ogende instelling. Die mag zich 
culturele ANBI noemen als de instel-
ling voor minstens 90 procent actief 
is op cultureel gebied. De Historische 
Sociëteit is dat.

https://www.facebook.com/
SHSEL/

Terwijl deze column geschreven 
wordt is er een enorme discussie 
ontbrand over het kunstwerk dat 
wij de gemeente Enschede aanbie-

den. Een zeer fraai geschilderde impres-
sie van de voormalige spoorlijn naar 
Ahaus. Maar… u heeft het waarschijnlijk 
wel meegekregen. Dat hoofd!
De commissie die dit kunstwerk geor-
ganiseerd heeft had de opdracht goed 
omschreven, een prijs afgesproken en 
de levertijd vastgelegd. Regelmatig gin-
gen leden kijken hoe het werk vorderde 
en wij zeiden tegen elkaar: “Het wordt 
mooi.” Goed werk van Sonna Krom, de 
kunstenaar.
Tot op 26 september een merkwaardig 
en niet met ons besproken element 
opdook. Een groot dominant hoofd bo-
ven de wegrijdende trein. Veel discussie 
met de kunstenaar en zich verhardende 
standpunten. De kunstenaar zocht de 
publiciteit. En dan ontstaat een brede 
maatschappelijke discussie. Heeft de 
opdrachtgever het recht een werk te 
beoordelen en wezensvreemde elemen-
ten, die niet besproken zijn, af te wijzen? 
Veel mensen gaven een reactie. Ook uit 
onze kring. Het laatste woord is in dit 
dispuut over rol en taak van opdrachtge-
ver en opdrachtnemer nog niet gezegd. 
Wel heeft ons cadeau door de publiciteit 
enorm veel extra aandacht gekregen 
en dat is voor de SHSEL natuurlijk winst. 
Het gemeentebestuur heeft de muur-
schildering bij monde van de wethouder 
Diepemaat met blijdschap aanvaard. 

Een zaak die mij veel meer bezighoudt 
is of onze Sociëteit, die zich inzet voor 
behoud van cultuurhistorische waar-
den, het moet laten gebeuren dat ons 
buitengebied steeds verder verloedert. 
De kleinschaligheid van het landschap 
is aan erosie onderhevig. Houtwallen 
verdwijnen stilletjes, percelen worden 
aan elkaar gekoppeld en op het land is 
vooral mais en raaigras te vinden. Enor-
me grasvlakten zonder klaver, bloemen 
etc. Weinig natuur, nauwelijks insecten, 
geen voedsel voor vogels, al met al een 
optelsom die redelijk dramatisch is. 
Voor de begunstigers van de Sociëteit, 
die zich ook vaak als fietser of wande-
laar in het buitengebied van onze regio 
begeven, moet duidelijk zijn dat actie 
gewenst is. Samen met partners moet 
ook ons oude cultuurlandschap als waar-
devol element mee door ons beschermd 

Cultuurhistorie en natuur
worden. Willem 
van Dragt, 
een voormalig 
wethouder 
van onze stad 
en komend uit 
de agrarische 
wereld, riep in 
de Gemeente-
raad altijd dat 
de boeren het 
landschap ge-
maakt hadden. En… dat die het ook in 
stand hielden. Dat laatste is nu niet meer 
vanzelfsprekend. Het zou goed zijn dat 
hierover in Twente een maatschappelijke 
discussie op gang gebracht wordt. In 
november verschijnt een publicatie over 
deze ontwikkeling en de Sociëteit zou 
zich mee verantwoordelijk mogen voe-
len voor het organiseren van zo’n debat. 
In mijn omgeving zijn de eerste contac-
ten hierover gelegd en ik hoop dat onze 
mensen meedoen om deze groeiende 
aantasting van ons nog steeds fraaie bui-
tengebied tegen te gaan.
Er gebeuren verder nog veel mooie 
dingen vanuit onze Sociëteit. De foto-
verhalenbijeenkomsten in de wijken 
worden zeer druk bezocht. Veel nieuwe 
leden worden ingeschreven. De jubile-
umeditie van Tubantia 1968 is een fraai 
bewaarexemplaar geworden. Het geeft 
een interessante terugblik op groot en 
klein nieuws uit ons oprichtingsjaar. Wij 
bemoeien ons actief met het zichtbaar 
maken van fraaie elementen uit de voor-
malige BATO-fabriek. Cultuurhistorisch 
interessant erfgoed. Er wordt gewerkt 
aan het presenteren van een groot 
aantal gevelstenen die in ons bezit zijn 
op een muur in de stad, met de verhalen 
van de verdwenen fabrieken en gebou-
wen. Het boek over Hogeland is bijna 
klaar. Glanerbrug heeft een publicatie 
over opnieuw een stuk geschiedenis 
bijna klaar. Een echt oude grenssteen 
is ‘boven tafel’ en zal herplaatst gaan 
worden. Kortom, een steeds actievere 
Historische Sociëteit wil zich laten zien. 
Laat het ons weten als u ook bij wilt 
dragen aan de doelstelling om de stad 
mooier te maken en de bijzondere 
geschiedenis van Enschede in beeld te 
brengen en te houden.
In goed Twents; “de kop d’r veur” en dan 
niet boven de trein natuurlijk.

Dick Buursink, voorzitter

http://www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:geertbekkering%40shsel.nl?subject=
http://www.shsel.nl
http://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
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 Bert Kollenhof en Albert Platvoet onthullen het kunstwerk

 Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van wethou-
der Jeroen Diepenmaat en stadsdeelwethouder Arjan Kam-
perman is op zaterdagochtend 27 oktober om 11.00 uur het 
schitterende, door Sanna Krom vervaardigde, kunstwerk aan 
de Buurserstraat, bij de doorgang naar de Kokkelmanlanden 
onthuld. De onthulling werd verricht door Albert Platvoet en 

Bert Kollenhof. Beiden hebben veel tijd en aandacht besteed 
aan de totstandkoming van dit cadeau van de jubilerende 
Historische Sociëteit aan de Enschedese bevolking, dat mede 
mogelijk is gemaakt door financiële ondersteuning van de 
Rabobank en Initiatiefkracht Enschede. Enschede is een fraai 
kunstwerk rijker.

Onthulling kunstwerk Buurserstraat

Zoekplaatje
 De Historische Kring 

Boekelo-Usselo-Twek-
kelo vraagt of iemand 
weet waar deze fraaie 
opname gemaakt is.
Reacties kunt u sturen 
aan Herman van der 
Horst:
koenido@hetnet.nl  

mailto:koenido%40hetnet.nl?subject=Zoekplaatje
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Georges  Schafraad
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 Boerderijcommissie
Jan Goolkate (053) 435 90 44
Email: jangoolkate@shsel.nl

 Documentatiecentrum
Kor Feringa (053) 477 45 95
Email: korferinga@shsel.nl

 Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler
Email: janbreteler@shsel.nl

 Monumentencommissie
Cees van der Velde, 06 4735 43 59 of 06 
4208 92 50, ceesvandervelde@shsel.nl

 Loakstenen- en
begraafplaatsencommissie
Harry van der Sleen (053) 852 24 94
Email: loakstenencom@shsel.nl

 PR-commissie
Ben Broen, 06 835 30 607
Email:  benbroen@shsel.nl

 Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering (053) 430 06 91
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 ICT
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Contactpersonen 
commissies

Bij deze een reactie op de over-
wegingen van Dick Buursink in de 
Hoesbreef van oktober 2018:

Onze huidige voorzitter verdient 
alle lof, laat ik dat voorop stellen.
Als geboren en getogen inwo-
ner van Eansche en als gewezen 

bestuurder van onze stad betekent hij 
veel voor de Historische Sociëteit. We 
mogen blij zijn met zo’n betrokken voor-
zitter en met zijn energieke inzet voor 
het onderzoeken en behouden van de 
stadsgeschiedenis.
Het is juist daarom dat ik graag zou 
willen dat ook het volgende aspect 
meer aandacht krijgt bij de jarige stich-
ting èn bij de gemeente: Het behoud 
van de gebouwde objecten die alle 
verhalen die zo zorgvuldig verzameld 
en gedocumenteerd worden tastbaar 
maken. Gebouwen of hoekjes in de stad 
die tastbaar maken wat in de verhalen 
verteld wordt. 
Een muur met een verzameling gevel-
stenen kan daaraan zeker een mooie 
bijdrage leveren. Het is een uitstekend 
plan en er is vast wel een goede plek 
van voldoende hoogte te vinden in de 
binnenstad, die wat extra aandacht kan 
gebruiken. 

Het vasthouden, onderzoeken en delen 
van de geschiedenis is erg belangrijk 
voor het behoud van de eigen iden-
titeit van Enschede. Het laat zien wat 
de stad heeft meegemaakt en hoe dat 
wat wij nu kunnen zien en beleven een 
oorsprong kreeg in vroegere ontwik-
kelingen. Zoals bijvoorbeeld ‘Atak’ een 
afspiegeling zou kunnen zijn van de 
textielbeat. Of dàt gaat lukken is op dit 
moment nog maar de vraag. 
Enschede heeft een bepaalde reputatie 
daar waar het afbreken van gebouwen 

betreft. Daarmee wordt eigenlijk het 
belang van onze eigen geschiedenis, van 
onze eigenheid ontkend en teniet ge-
daan. De collectie gevelstenen is bijzon-
der, mooi en interessant en verdient het 
het om in de openbaarheid te worden 
getoond. Maar mag ik de vergelijking 
maken met een bijzonder boek waar de 
platen eruit zijn gesneden en ingelijst, 
terwijl de rest is weggegooid? 

De vele bijzondere gevels in de binnen-
stad en langs de oude invalswegen, de 
oude structuren tussen de fabrieken en 
hun arbeiderswijken, verbindingen tus-
sen handel en industrie, tussen wonen 
en werken, geloof en dagelijks leven. U 
kunt allemaal nog veel meer verbanden 
aanwijzen dan ik, die elders opgroeide.

De Historische Sociëteit mag en moet 
meer aandacht vragen voor de tastbare 
geschiedenis, de levende geschiedenis 
in de openbare ruimte. De loakstenen en 
wigboldstenen zijn goede ontwikkelin-
gen, het markeren van de oude joodse 
begraafplaats aan de Molenstraat nabij 
de hoek met de Oldenzaalsestraat ook. 
Stolpersteine brengen het verlies van 
medebewoners onder de aandacht. 
Tekstbordjes zijn goed en nuttig. Maar 
een -groep van- gebouwen of een mar-
kant kantoorpand, zoals dat van Wege-
ner aan de Getfertsingel bijvoorbeeld, of 
de mooie schoolgebouwen her en der 
kunnen met een nieuwe bestemming 
bijdragen aan die vanzelfsprekende, da-
gelijkse ontmoetingen met het verleden. 
Herinneringen die zo belangrijk zijn voor 
de specifieke sfeer die Enschede onder-
scheidend maakt van andere steden.

Tot zover.

Marcel Meijer Hof

Ingezonden brief Jubileumboek 
Van Heek & Co 

 Eindelijk is het zo ver: Van Heek & Co. 
Honderd jaar textiel, 1859-1959 is 60 jaar 
na dato alsnog verschenen. Het betreft 
het jubileumboek van de Enschedese 
textielfirma Van Heek & Co, in 1859 
opgericht door de drie fabrikantenzonen 
Hendrik Jan, Herman en Gerrit Jan van 
Heek. U kunt het bestellen via de web-
site van Stichting Textielhistorie Twente: 
www.textielhistorietwente.nl
Vul hiervoor het bestelformulier in en 
maak € 32,45 (boek + verzendkosten) 
over naar Stichting Textielhistorie 
Twente in Enschede, bankrekening NL82 
ABNA 0439 2464 15, onder vermelding 
van uw adres. Zodra de betaling binnen 
is, zenden we het boek zo spoedig mo-
gelijk naar u toe.
Stichting Textielhistorie Twente
Strootsweg 401
7547 RW Enschede 
tel. 06-40889387
info@textielhistorietwente.nl

 De Promotiecommissie organiseert 
op vrijdag 16 november a.s. van 
16.00 tot 20.00 uur een boekenmarkt 
met veel historische boeken met name 
over Enschede, Twente en Overijssel.
Een mooie kans om uw verzameling 
aan te vullen of te beginnen. 

De boeken zullen tegen sterk geredu-
ceerde prijzen worden aangeboden 

wegens ruimtegebrek in ons docu-
mentatie-centrum.
Tevens zullen de historische stadsplat-
tegrond uit 1907, Boerderijboek no. 
3 alsmede het boek over de Deurnin-
gersstraat worden verkocht.
De boekenmarkt zal plaatsvinden in 
onze ruimte in Prismare aan de Room-
weg.
Wij hopen op uw aller aanwezigheid.

Boekenmarkt

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:jangoolkate@shsel.nl
mailto:korferinga@shsel.nl
mailto:janbreteler@shsel.nl
mailto:ceesvandervelde@shsel.nl
mailto:loakstenencom%40shsel.nl?subject=
mailto:benbroen@shsel.nl
mailto:geertbekkering@shsel.nl
mailto:joopkwakman@shsel.nl
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
http://www.textielhistorietwente.nl/
mailto:info%40textielhistorietwente.nl?subject=Jubileumboek
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‘Eerste steen’ 
gered

 Overdracht ‘eerste steen’ aan bestuurslid Geert Bekkering (midden) van de Histori-
sche Sociëteit.  Links: Henk Roeleveld (gemeentelijk coördinator sloop), rechts: Jan de 
Man (opzichter sloopbedrijf). Foto: Dirk Korte 

  Jubileum-Tubantia gedateerd 26 oktober 1968, met 12 pagina’s originele nieuws-
berichten uit het jaar 1968. In de eerste week van november wordt deze bezorgd bij 
alle Sliepsteenabonnees. Niet-abonnees kunnen de krant kopen bij diverse Ensche-
dese boekhandels en bij Prismare voor de prijs van € 2,35

Jubileum-Tubantia

 De 14 Twentse gemeenten hebben 
gezamenlijk ingestemd met het cul-
tuurprofiel van de regio Twente voor de 
periode 2021-2024. Het cultuurprofiel 
Ruimte voor verbeelding is een gemeen-
schappelijke visie op kunst, erfgoed en 
media in Twente. De cultuurregio Twente 
wil zich profileren op drie thema’s: tijd en 
ruimte, traditie en innovatie en grenze-
loos Twente. 
Het cultuurprofiel van de regio Twente 
is door de wethouders cultuur gestuurd 
naar de  minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Twente is een van de re-
gio’s die door minister Van Engelshoven 
is gevraagd om vóór 1 november een 
gezamenlijk cultuurprofiel in te dienen. 
Zo kan de minister beter rekening hou-
den met de samenstelling en de behoef-
te van de bevolking, de eigen culturele 
identiteit en het erfgoed van de regio bij 
de verdeling van rijkssubsidies.

Cultuurprofiel voor 
Twente gereed

Klik voor meer informatie  

Overal in Enschede zijn nog gevel-
stenen te vinden als herinnering 
aan speciale gebeurtenissen of 
als getuigenis van de legging 

van de eerste steen van het betreffende 
gebouw. Veel zitten er nog gewoon op 
hun plaats, maar bij sloop of verbouwing 
dreigen dergelijke stenen nogal eens het 
loodje te leggen. De Historische Socië-
teit probeert de gevelstenen te behou-
den op een nieuwe, passende plek. Er 
zijn er inmiddels al een aantal gered en 
de verwachting is dat het er nog meer 
gaan worden.

Daarom pleit de Historische Sociëteit – 
bij afwezigheid van een stadsmuseum - 
voor de aanleg van een ‘lapidarium’, een 
fraai gepresenteerde stenenverzameling, 
waarbij de stenen van een toelichting 
over hun herkomst, achtergrond en 
betekenis worden voorzien. Er wordt in 
overleg met onder meer de gemeente 
gezocht naar een goede plek waar dat 
Lapidarium kan komen. In elk geval 
wordt het een plaats aan of nabij de Wig-
bold-wandelroute.

Een van de gevelstenen die hun functie 
hebben verloren is de ‘eerste steen’ van 
het voormalige Philipspand, later DCW-
pand, aan de Kuipersdijk. De slopers 
hebben hem keurig uit de muur gehaald 
en dinsdag 30 november is de steen 
door het sloopbedrijf en een vertegen-
woordiger van de gemeente overge-
dragen aan de Historische Sociëteit. 

De steen draagt als tekst: Deze steen 
werd gelegd door Ir. L.A. v. Mechelen, 23 
maart 1978. Helaas blijkt het erg moeilijk 
te achterhalen wie deze ir. Van Mechelen 
was. Philips weet het niet en de DCW 
ook niet. Als een lezer van deze Hoes-
breef meer informatie heeft, dan graag 
een berichtje aan Jan Astrego,  
053 431 72 89 of astrego@kpnmail.nl. 

https://www.enschede.nl/nieuws/gezamenlijk-cultuurprofiel-voor-heel-twente-gereed
https://www.enschede.nl/nieuws/gezamenlijk-cultuurprofiel-voor-heel-twente-gereed
mailto:astrego%40kpnmail.nl?subject=
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 De leppepaal, genoemd naar het erve de Leppe of Leppink aan de Oude Haaksber-
gerdijk 310.

 De Loakstenen- en Begraafplaatsen-
commissie nodigt u graag uit voor het 
bijwonen van een sociëteitsavond op 
vrijdag 23 november a.s. in de Ont-
moetingskerk aan de Joh. Wagenaar-
straat. De avond begint om 19.30 uur 
met een korte ledenvergadering waarin 
wat officiële mededelingen gedaan 
zullen worden. Daarna zal de Loakste-
nencommissie u graag laten horen en 
zien waar zij zoals mee bezig is. Er zullen 
presentaties gegeven worden door 
meerdere leden van de werkgroep. 
Erik Rolevink zal u voor de pauze het een 
en ander vertellen over de grenzen en 
loakstenen van Enschede. 
Na de pauze laat hij u nog wat zien van 
onze vorderingen tot dusver en verdere 
plannen. Daarna zal Wilma de Hoog het 
stokje overnemen en u iets vertellen 
over wandel- en fietsroutes langs onze 

Sociëteitsavond

Verloederend 
landschap
Inleiding door John van Zuidam – 
Balengebouw Roombeek

 Vraag die ook de Historische Societeit 
en haar begunstigers zich zal moeten 
stellen is of wij de bescherming van de 
cultuurhistorische waarden van ons 
landschap mee tot onze taak moeten 
rekenen? 
De schrijver John van Zuidam, heeft in 
zijn boek de negatieve ontwikkeling 
van dit cultuurlandschap beschreven en 
komt daarover een inleiding houden. 
Daaraan gekoppeld wordt een discussie-
avond gehouden. 
Op 28 november a.s. zal in het balenge-
bouw in Roombeek (aan de busbaan) 
door de SHSEL, STAWEL en Pakhuis Oost 
een avond worden belegd over de nega-
tieve verandering in het landschap rond 
onze stad en de regio. 
Het wel of niet ons er mee bemoeien be-
gint met bewustwording over de vraag 
wat er precies aan de hand is. 
In pakhuis Oost kunnen 120 mensen 
meedoen aan deze avond en wij hebben 
voor onze eigen Sociëteit 60 plekken 
geclaimd. Opgave bij de secretaris: 
secr.shsel@gmail.com 
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
28 november vanaf 19.00 uur, aan-
vang 19.30 uur.

In samenwerking met Uitgeverij 
Stichting Matrijs in Utrecht verschijnt 
in november 2018 een full-color boek 
van 168 blz. over de ontwikkelingsge-

schiedenis van het Twentse landschap. 
Nog steeds is Twente historisch en land-
schappelijk gezien een rijk en gevarieerd 
gebied. 

In de loop der eeuwen hebben grondbe-
zitters zoals de boeren, de landsheer, de 
landadel, de geestelijkheid, het stedelijk 
patriciaat en de natuurbescherming in 
belangrijke mate hun stempel op dit 
landschap gedrukt. Anderzijds heeft 
het verstedelijkte landschap sterk onder 
invloed gestaan van de textiel, metaal en 
elektrotechnische nijverheid en zout-
winning. Ook daar wordt in het boek 
aandacht aan besteed. Het wordt niet 
alleen een lees- maar ook een kijk- en 
bladerboek met zo’n 200 afbeeldingen, 
bedoeld voor een breed publiek.

Over de auteur
John van Zuidam (1945) is in Nijverdal 
geboren en heeft zijn lagere- en middel-
bare schooltijd in Almelo doorgebracht. 
Daarna is hij sociale geografie gaan 
studeren aan de Radboud Universiteit 

Oale Groond
Boek over de geschiedenis van het Twentse landschap 

in Nijmegen. Zijn werkzame leven heeft 
hij als docent in die stad doorgebracht. 
Vanaf 1980 heeft hij regelmatig over zijn 
geboortestreek gepubliceerd, waarbij 
zijn voorliefde voor het Twentse 
landschap de boventoon voerde. 

Het boek zal vanaf half november in elke 
reguliere boekhandel te koop zijn voor 
de prijs van € 24,95.  

loakstenen en over aanverwante activi-
teiten.
Henk Stobbe zal daarna de avond beëin-

digen met een rondje langs de Ensche-
dese begraafplaatsen.
Harry van der Sleen
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