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Dr. Ariënsstraat

Onlangs ontvingen wij van de heer
Joop Agterbosch uit Geldrop een bijzondere foto. Op de, begin april 1945
gemaakte, foto staan alle bewoners van
de toenmalige Dr. Ariënsstraat. Joop zit
(links) samen met zijn broer Wim bij zijn
moeder op schoot (de vierde zittende
vrouw van links). Het gezin Agterbosch
woonde op nummer 3, het tweede huis
links, met het puntdak. De Dr. Ariënsstraat is begin jaren zeventig opgeheven
en de woningen werden afgebroken. Nu
is hier het Ericapad.
Joop Agterbosch eindigt zijn verhaal
met de opmerking: “Alles van waarde is
weerloos”.

De toenmalige Dr. Ariënstraat
is vernoemd naar Dr. Alphonse
Marie August Joseph Ariëns, R.K.
geestelijke en sociaal voorman,
geboren op 26 april 1860 te
Utrecht en overleden op 7 augustus 1928 te Amersfoort. Heeft
van 1886 tot 1901 als kapelaan in
Enschede pionierswerk verricht
op het gebied van b.v. volkshuisvesting en vakorganisatie, zoals
het initiatief woningsbouw van de ver. “Help Mekaar” aan de Lipperkerkstraat,
oprichting R.K. Twentse Fabrieksarbeidersbond Alcoholbestrijding.
Door uitvoering van het bestemmingsplan Dr. Ariënsstraat en omgeving is deze
straat vervangen door het Ericapad.
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Samenleven in moeilijke tijden
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De Historische Sociëteit EnschedeLonneker heeft bij de belastingdienst
de status van culturele ANBI. Dat betekent dat een gift aan de sociëteit voor
125 procent kan worden afgetrokken
van de inkomstenbelasting en voor
150 procent van de vennootschaps
belasting.
Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Onze Historische
Sociëteit mag zich culturele ANBI
noemen omdat we een instelling zijn
die voor minstens 90 procent actief is
op cultureel gebied.

et ontroerde mij zeer; Italianen
die samen, vanaf hun eigen
balkon, de toekomst tegemoet
zingen. Tegenslag drijft mensen
samen. ‘Houd de moed er in en bekommer je om elkaar’, dat is het beeld. Feitelijk blijkt opnieuw dat in tijden van crisis
de meeste mensen er gewoon proberen
te zijn voor elkaar. Daar waar deskundigen nog al eens verwachten dat mensen
elkaar te lijf gaan en zelfzuchtig zouden
zijn gebeurt meestal het omgekeerde.
Ik heb net het boek ‘De meeste mensen
deugen’ van Rutger Bregman gelezen.
Het gedrag dat mensen bij een grote
calamiteit of crisis vertonen blijkt van
alle tijden. Daar waar de theorie zegt dat
mensen in zo’n situatie ‘behoefte hebben aan leiders die beslissingen nemen’,
blijken de meeste mensen gewoon zelf,
met gezond verstand, al rekening te
houden met nieuwe bedreigingen.
Ik herinner me nog goed dat twintig jaar
geleden, na de vuurwerkramp, veel inwoners van onze stad en daarbuiten zich
verbonden met de slachtoffers. Spontaan werd hulp aangeboden, werden
spullen ingezameld, onderdak geboden
en waren mensen er voor elkaar. Daar
hoefde de gemeente echt geen oproep voor te doen. Een soort innerlijke
beschaving zal ik maar zeggen waar
mensen op terug kunnen vallen.
En natuurlijk zie ik ook de incidenten
(als hamsteren), ook toen in mei 2000
wel. Maar die vallen in het niet bij de
overweldigende hulp en steun. Waar
de verwachting is dat de samenleving
totaal ontregeld wordt blijken wij
samen goed in staat uitdagingen aan te
gaan en beheersbaar te houden. In het
boek van Rutger Bregman wordt ook
aandacht besteed aan bijvoorbeeld de
aanname dat je een samenleving totaal
kunt ontregelen door excessief geweld.
Wel goed om dat weer even op te halen
nu de herdenking van de bevrijding 75
jaar geleden voor de deur staat.
De bombardementen op Londen aan
het begin van de Tweede Wereldoorlog (maar ook het bombardement op
Dresden begin 1945) waren bedoeld om
het moreel van mensen te breken, chaos
te creëren. In beide gevallen is dat een
foute aanname gebleken. Als we ernstig
op de proef worden gesteld staan we

elkaar bij en
houden de
chaos beperkt.
De mensheid
leert ook wel
van calamiteiten.
Dat wordt ook
het interessante van wat
er nu gebeurt.
Als mensen uit
hun normale leefpatroon moeten stappen ervaren ze dat het alternatief (thuis
werken, digitaal thuisonderwijs) ook
interessante neveneffecten heeft. Misschien wel met minder druk. Met minder
onrust en met een relaxter gevoel. Dat
wordt een ervaring die mensen meenemen in de rest van hun leven.
Het draait in het leven blijkbaar niet
alleen meer om zoveel mogelijk geld
binnen te harken. Gezondheid, en de
bedreiging daarvan, is weer een thema
dat aandacht behoeft. Samenleven en
de noodzaak samen verantwoordelijkheid te dragen blijkt een belangrijke
prioriteit. Een betrouwbare en gezaghebbende overheid die de boel, samen
met inwoners overeind houdt, blijkt nu
ook weer van belang. Betalen (al dan
niet mopperend) van belasting voor
collectieve voorzieningen als hulpdiensten, politie, onderwijs, ouderenzorg en
gezondheidszorg is opnieuw essentieel
gebleken. De overheid is aan zichzelf en
de samenleving verplicht om te zorgen
voor voldoende voorzieningen, ook intensive care, ook al staat die gemiddeld
genomen deels ongebruikt. Dat geeft
vertrouwen en op dat vertrouwen is een
samenleving gebouwd.
De komende tijd zullen veel activiteiten
van de Historische Sociëteit even op
een laag pitje staan. De presentatie van
de documentaire over Ds. Overduin. De
opening van de fototentoonstelling met
de foto’s van Henk Brusse rond oorlog en
bevrijding en het project rond de canon
van Enschede op het Boerenkerkhof,
allemaal uitgesteld. We klagen niet. Laten we net als de Italianen vooral samen
zingen om elkaar moed te geven.
Dick Buursink
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De Harberinksweg en het resultaat

D

e meeste lezers zullen zich nog
wel herinneren dat in september
vorig jaar er nogal wat onrust
ontstond.
De gemeente gaf opdracht om de
oude bestrating, zonder overleg, uit de
Harberinksweg te trekken. De cultuurhistorische waarde van een erfverbindingsweggetje op de Usseler Es was
niet ingedaald bij de verantwoordelijke
ambtenaren.
Dat betekende een rel met aanwonenden en ook met de gemeenschap van
Usselo. Dat heeft de Historische Sociëteit
en de Bond Heemschut aangezet om,
nadat de stofwolken wat waren opgetrokken, met de gemeente om de tafel
te gaan en afspraken te maken om dit
voor de toekomst te voorkomen. Daar
zijn goede afspraken uitgekomen. Als
het om wegbeheer gaat, zijn er vanuit
cultuurhistorie geen “standaard kaders”.
Door het toevoegen van kaders vanuit
het cultuurhistorisch beleid, en vroegtijdige inschakeling van de Adviescommissie Cultuurhistorie met haar expertise
moeten weloverwogen adviezen, ook
rond cultuurhistorie, gemaakt kunnen
worden.
Afgesproken is dat de gemeente de Ad-

De huidige situatie aan de Harberinksweg met oude klinkers.
viescommissie Cultuurhistorie vroeg in
het proces een overzicht met de aan te
pakken wegen stuurt. Hierdoor kunnen
die tijdig aangeven of er vanuit hun
belang iets speelt bij deze wegen en wat
hun advies daarbij is.
Dat zou voldoende garantie moeten geven dat de afweging vanuit cultuurhistorie (via een advies van Adviescommissie

Cultuurhistorie) plaats vindt en er niet
meer zomaar een weg aangepakt kan
worden. Dat vraagt ook wel een actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart. Daar zetten we druk op want,
zonder kader geen beleid. Bovendien is
dat toch al vereist in het kader van de
Omgevingswet.
Dick Buursink

Rampen en plagen

D

e uitzonderlijke situatie waarin
onze samenleving is beland, is
niet uniek. Ook in vorige eeuwen
zijn de Nederlanden -en dus ook
Enschede- meermalen getroffen door
rampen, epidemieën en ander onheil.
De oudste inwoners van Enschede herinneren zich nog de maatschappelijke
ontreddering tijdens WO II, met name
in het laatste oorlogsjaar: grootschalige
verwoestingen door de luchtaanvallen
van de geallieerden (al dan niet bij vergissing), de hongersnood in de Randstad, verplichte evacuaties (in treinen
met louter veewagens) van Limburgers
naar de noordelijke provincies en van de
meer dan 100.000 inwoners van Arnhem die lopend op weg moesten naar
Apeldoorn of Ede.
Tenslotte het uit strategische bewegingen bewust doorsteken -deels door de
bezetter en deels door de bevrijders- van
dijken in Zeeland en de Wieringermeer.

Ook toen waren de scholen gesloten.
Was het niet na vordering van het gebouw door de Duitsers, dan wel door het
ontbreken van brandstof.
In de zomer van 1918 kreeg de Spaanse
griep het karakter van een epidemie. De
meeste slachtoffers vielen in de veengebieden in het noorden van het land. In
sommige dorpen in noordoost Groningen en Drenthe bezweek 10 % van de
bevolking. In heel Nederland waren er
30.000 doden.
De gemeente Enschede (toen 42.602
inwoners) telde 237 inwoners die in
de periode juni tot en met november
bezweken aan een aandoening van de
luchtwegen, de gemeente Lonneker 125.
Lonneker had 21.690 inwoners. (Cijfers
CBS). Een uitgebreid artikel in ’n Sliepsteen 134.
In vroeger eeuwen waren er periodiek
ook de cholera (of blauwe dood), dysenterie (of rode loop), pokken- en tyfusepi-

demieën. Roodvonk (1926) en tuberculose deden zich nog tot in de twintigste
eeuw grootschalig voor.
In 1672 (het jaar van Bommen Berend,
de bisschop van Münster, die onder
meer het gewest Overijssel bezet hield)
was er een cholera-epidemie, met
bijvoorbeeld in Groningen een dodental
van 18 % van de bevolking.
Voor Enschede zijn van al die epidemieën geen betrouwbare cijfers bekend.
Dat geldt ook voor de pestepidemie van
1350 die in de Nederlanden een kwart
tot de helft van de bevolking het leven
heeft gekost. Deze epidemie gaf, onder
meer in Oldenzaal, Zwolle en Kampen,
aanleiding tot een pogrom, aangezet
door groepen flagellanten. Joodse
burgers werden daarbij gedood en verbrand omdat zij het drinkwater zouden
hebben vergiftigd.
Kor Feringa
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Haaksbergerstraat 1925.

Informatie vroegere
bewoners gezocht van
Amsterdamse Huizen

D

eze huizen staan aan de Haaksbergerstraat (248 t/m 296) in Enschede, tussen de Veldkampstraat
en het Veldkamppad. Eigenlijk
staat er nog maar de helft. De huizen zijn
tussen 1899 en 1911 gebouwd en 14 van
deze 25 huizen zijn in de laatste oorlog
op 22 februari 1944 door brandbommen
verwoest.
De bewoners van de huisnummers 170
t/m 296 hebben moeizaam een ander
onderdak moet zoeken en hun bezittingen zijn grotendeels verloren gegaan.
Er is een boek in de maak over deze huizen. Daarom is de schrijver op zoek naar
deze bewoners.
Wie weet iets over deze huizen of de
bewoners? Informatie, huidige adressen,

Haaksbergerstraat februari 1944.
foto’s, alles is welkom. Klik hier voor de
namen van de mensen die er, voor zover
bekend, gewoond hebben en de foto’s

Duimstok Christiaan Janssen

Onlangs ontvingen wij van Dirk van der Greft uit Nieuwegein een duimstok met opschrift ‘Christiaan Janssen
& Co, Enschede, Telef. 85’. Hij kocht deze op een rommelmarkt in Utrecht. Christiaan Janssen & Co., opgericht in
1867, was importeur en leverancier van fabrieksbenodigdheden. Het bedrijf, ooit gevestigd aan de Oldenzaalscheweg 4, handelde in onderdelen voor spin- en
weefmachines, brandbluswerktuig, centrale vacuüm
stofzuiginstallaties en stoomverwarming. In een
advertentie uit 1896 wordt melding gemaakt van
de levering van gasgloeilicht apparaten.
Jan Brummer

van de huizen.
Contact: ap@platvoet.info
Albert Platvoet
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Ei van Ko

H

et bericht in de vorige Hoesbreef over de inscripties in
het metselwerk van het Ei van
Ko verdient nog een aanvul-

ling.
De inscripties houden verband met
de laatste steenlegging van het
metselwerk van de waterpartij door
toenmalig burgemeester Ko Wierenga op 2 oktober 1981.
De afzonderlijke figuren van de
beeldengroep waren toen nog niet
gereed. De bukkende vrouw dateert
uit 1982. Het kunstwerk zoals wij het
nu kennen uit 1985.
De benaming ‘Het Ei’ is van kunstenaar Joop Hekman (1921-2013). Hij
legde in die benaming het verband
met de vorm van de binnenstad
tussen de oorspronkelijke middeleeuwse grachten.
Het geheel is later door de gemeente aangeduid met de naam ‘De familie’. Zo heet het kunstwerk formeel
nu nog.
Dat het geheel algemeen bekend
staat als ’Ei van Ko’ is te danken aan
Doortje Pril. Zij was als toehoorder
aanwezig bij een vergadering van
de raadscommissie Onderwijs op
16 september 1981. Onderwerp
van gesprek was daar de door het
College voorgestelde afschaffing van
de financiering van het schoolzwemmen.
Doortje Pril heeft toen vanuit het
publiek spontaan het gemeentebestuur verweten ‘dat er wel tonnen
waren voor zo’n Ei van Kootje, maar
niet voor onze kinderen’ (citaat uit
een interview met Dora Pril, Dagblad
Tubantia 11 maart 1994).
Burgemeester Wierenga (1933-2013),
bij het neerleggen van zijn functie in
1994 door een journalist gevraagd
of hij een straatnaam in de stad op
prijs zou stellen, gaf destijds te kennen dat hij de benaming ‘Ei van Ko’ al
de mooiste onderscheiding vond.
De benaming wordt sinds enkele
jaren toegelicht op een naambordje
van de SHSEL op de stadhuismuur.
Omdat op die muur niet twee bordjes mochten worden aangebracht
is het al bestaande bordje over het
Stadhuis zelf toen uitgebreid met
een tekst over het ‘Ei van Ko’.
Kor Feringa
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Ingezonden brief
Reactie Mokana:
Naar aanleiding van het artikeltje in de Hoesbreef over de Ariënskerk (thans Mokana)
toch even een paar puntjes op de i.
De pastorie (niet het parochiehuis) naast de kerk is in 1993 door de toenmalige H.
Hartparochie verkocht aan de paters Maristen.
Sinds die tijd wonen er paters Maristen die inderdaad met emeritaat zijn.
De interne verbouwing van het pand is, na veel vertraging onlangs voltooid.
De nieuwe eigenaar is met eerbied voor het verleden met het gebouw omgegaan.
Verder was het de bedoeling dat het beeld van Ariëns in de gevel zou worden verplaatst naar elders.
Dit ging niet door omdat een zelf benoemde ‘deskundige’ van de gemeente vond dat
het beeld een vast onderdeel was van het gebouw.
Dit is echter pertinent onjuist. Het beeld staat op een sokkel, los van de gevel en is pas
een paar jaar na de voltooiing van de kerk geplaatst.
Met vriendelijke groet,
Rien Tiehatten
Beheerder archief RK Enschede

Effecten van actie Dhr. Jansen

(Lees ’n Hoesbreef maart)
De eigenaren zijn inmiddels aangeschreven om binnen vier weken de
reclame-uiting te verwijderen dan wel
een omgevingsvergunning aan te vragen. Hierbij is nadrukkelijk aangegeven
dat het aanvragen van een omgevingsvergunning niet automatisch betekent
dat deze ook zal worden verleend.
Een eventuele aanvraag zal namelijk
moeten worden beoordeeld door de
Stadsbouwmeester en de gemeentelijke
monumentencommissie.
Mokana heeft het bord inmiddels van
de gevel verwijderd.

’n Sliepsteen in de losse verkoop
Al minstens vijftien jaar zorgt Piet
de Wit ervoor dat in boekwinkels, bij
gemakswinkels en Primera ’n Sliepsteen
te koop ligt.
Dat levert de SHSEL een mooi extra bedrag op en vaak ook nieuwe abonnees.
Het rondbrengen is leuk. Je bouwt contact op met de verkopers en vaak hoor
je nog eens wat over ’n Sliepsteen of de
SHSEL.

Piet is niet meer ‘de jongste’ en zou graag
gezelschap krijgen bij dit klusje; iemand
die het op termijn van hem kan overnemen.
Het gaat om acht winkels en zo’n 100
Sliepstenen en zou dus ook goed op de
fiets in een paar uur kunnen.
Mensen die dit wel leuk lijkt kunnen
contact opnemen met Piet de Wit.
pdewit@kpnmail.nl

Onthulling grafmonument Tommy Tattersall uitgesteld
Er is door veel mensen veel werk verzet om op zaterdag 4 april de onthulling
van het grafmonument van Tommy Tattersall op het Boerenkerkhof mogelijk te
maken. Maar u raadt het vast al, op deze
datum kan dat geen doorgang vinden.
Een bijeenkomst van een grote groep
mensen en een drankje na afloop bij een

horecabedrijf, is van overheidswege niet
toegestaan.
In ons geval geldt niet dat van uitstel
afstel komt. Een nieuwe datum hebben
we nog niet maar we hopen dat het
ergens eind juni zal kunnen. Wij zullen u
daarover te zijner tijd nader informeren.
Dick Buursink
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Ramie Union, fabriek met een divers assortiment

I

n ’n Sliepsteen 24 (1990) en 27 (1991)
schrijft de heer F.A. Jacobs uitgebreid
over de historie van Ramie Union. De
in 1903 opgerichte fabriek richt zich
in eerste instantie op het verwerken van
ramiegras tot textielvezels die gebruikt
worden voor het breien van gloeikousjes voor de destijds in gebruik zijnde
gaslampen.
Na de Eerste Wereldoorlog begint
men, mede als gevolg van de opkomst
van elektriciteit, met de productie van
porseleinen lasdoppen voor het verbinden van elektriciteitskabels; de Simplex
lasdop en werd tien jaar later opgevolgd
door de bakelieten Conex lasdop. Dit
is het begin van de fabricage van een
breed assortiment porseleinen producten, zowel technisch- en laboratoriumporselein als gebruiksvoorwerpen voor
huishoudelijk gebruik.
Naast gloeikousjes en porselein heeft Ramie Union een groot aantal artikelen van
uiteenlopende aard geproduceerd (zie
korte geschiedenis).

Een deel van de collectie van mevrouw Bleumink-Brasz: uiterst rechts de, voor de
ouderen bekende Jozo zoutvaatjes. Verder voer- en waterbakjes voor vogelkooien,
olielampjes, een asbakje, een puddingvorm, een blaker, een drinkschuitje en meer.
De fabriek stond vanaf 1912 op de hoek
van de Gronausestraat en de Noord
Esmarkerrondweg; het tegenwoordige
terrein van de Miro.
De in 2019 overleden mevrouw Bleumink-Brasz, dochter van Gerrit Jan Brasz,

Lessen 75 jaar bevrijding

vanaf de Tweede Wereldoorlog verkoopleider en bedrijfsleider van de porseleinafdeling van Ramie Union, heeft in de
afgelopen veertig jaar een grote collectie van bij Ramie Union geproduceerde
porseleinen artikelen verzameld. Er is de
Historische Sociëteit veel aan gelegen
om deze collectie voor Enschede te
behouden.
Jan Brummer

Korte geschiedenis
Ramie Union

Het aanbod voor een les over 75 jaar
bevrijding en de de bevrijding van Enschede is een groot succes gebleken.
Meer dan 25 schoolklassen hebben
hiervan gebruik gemaakt. De leerlingen
luisterden aandachtig naar de informatie en stelden zinnige vragen. Ook werd
duidelijk dat ze goed begrepen welke
lessen geleerd moesten worden. Of zoals
een leerling dat verwoordde: “Als je niks
uit het verleden leert, gebeurt het in de
toekomst zo weer.”

Hoe waar deze wijze opmerking is blijkt
wel uit de ontwikkelingen, niet alleen
in de wereld maar ook in Nederland.
Zondebokken worden tegenwoordig gemakkelijk gevonden en dat lijkt wel erg
veel op wat er tijdens WOII is gebeurd.
Positief is dat de kinderen na de les goed
begrepen dat zoiets als gedurende de
oorlog nooit meer mag gebeuren. En, de
jeugd heeft de toekomst, toch?
Frank van Nieuwenhuijsen

1907: Fam van Gelderen met 86
werknemers (ook De Nijverheid)
Gloeikousjes van tropisch ramie-gras
(zeer sterk vezel) voor gasverlichting
1912: Een nieuwe weverij
1914: Lampenpitten en bandweverij
Brei- en borduurgarens en handweefartikelen
1929: Porseleinen Simplex lasdoppen en bakelieten Conex lasdoppen
1932: Tandpasta en mondwater
Simplat
1934: Grammofoonplaten Simplat
1937: Doek cacheren met een dun
wattenlaagje
1940: Al 277 werknemers, inclusief
weverij. Ze vormden een ‘familie’
1944: Bombardement met vier
doden
Vanaf 1946: Ramo baby- en kinderkleding
1960-1965: Geleidelijke veranderingen en afbouw.
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Herdruk Leendert Overduin
De première van de
documentaire, die Willy
Berends over ds. Leendert Overduin gemaakt
heeft, moest worden
uitgesteld. Hij is hier een
jaar mee bezig geweest
en deze documentaire
zou op 24 maart aan
de leden van Stichting
Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker
worden vertoond. Een
teleurstelling voor iedereen want nu is het afwachten wanneer
wij de documentaire kunnen zien.
Gelukkig is er ook goed nieuws. Het zal
u misschien bekend zijn dat in het jaar
2000 door emeritus predikant Arnold
Bekkenkamp een boek is gepubliceerd
over het leven van dominee Overduin,
die in de oorlogsjaren het leven gered
heeft van tenminste duizend joodse
mensen door onderduikadressen en

bonkaarten voor hen te
regelen.
Dankzij de inzet van
de Stichting Uitgeverij Twentse Media uit
Enschede komt er een
herdruk van dit boek.
Dit boek is niet alleen
bijzonder, omdat het de
persoon Overduin heel
dichtbij brengt, maar
nog meer vanwege de
beschrijving van het gedachtegoed vanwaaruit
Overduin en zijn organisatie handelde.
Dat maakt dat dit boek nu nog net zo
actueel is als twintig jaar geleden.

Joop Kwakman (053) 461 38 53
Email: joopkwakman@shsel.nl

De Uitgeverij Twentse Media is een stichting die media uitgeeft die met name
de Twentse cultuur en geschiedenis tot
onderwerp hebben.
Het boek van Arnold Bekkenkamp, geeft
naast het boeiende levensverhaal van
Overduin, een unieke inkijk in de Enschedese samenleving tijdens en na de
tweede wereldoorlog. Zowel in woord
als met bijzondere foto’s.
De beide eerdere drukken van dit boek
waren destijds meteen al snel en volledig uitverkocht. Deze derde druk heeft
alleen een nieuw jasje gekregen; de
inhoud is ongewijzigd gebleven.
“Leendert Overduin- Het levensverhaal
van een rode pimpernel”
gaat in de reguliere handel € 21,75
kosten.
U kunt als lid van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker,
voorintekenen. U betaalt dan € 20,00 en
geen verzendkosten (normaal € 3,00).
Stuur voor 7 april een mail naar:
info@uitgeverijtwentsemedia.nl met
de vermelding: “SHSEL/Overduin” en
vergeet niet om uw naam en adres op te
geven.
In verband met de heersende corona-crisis, die allerlei onverwachte beperkingen en onzekerheden met zich brengt,
moeten we noodgedwongen enig voorbehoud maken over tijdstip en manier
van levering. Zoals het nu lijkt, kunt u
medio april het boek in uw bezit hebben
via een speciale link in de webwinkel van
de uitgeverij. (www.uitgeverijtwentsemedia.nl). Wanneer u hebt ingetekend
hoort u eerst via de mail nog precies hoe
een en ander in z’n werk zal gaan.

Tjibbe Knol Email: tjibbeknol@shsel.nl

De oplage is beperkt, dus reageer snel.

Contactpersonen
commissies
Binnenstadcommissie

Georges Schafraad
Email: schafraad@gmail.com

Boerderijcommissie

Jan Oldenhof
Email: joldenhof1@gmail.com

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

Bart Jansen, 06 3435 45 16
Email: jansebart@gmail.com

Redactie ’n Sliepsteen

Geert Bekkering (053) 430 06 91
Email: geertbekkering@shsel.nl

Historische Kring Glanerbrug
ICT

Een lichtpuntje in
een vreemde tijd

Waar al onze geplande activiteiten
rond de viering van 75 jaar vrijheid
moesten worden afgelast verschijnt
volgende week wel een bijzondere
’n Sliepsteen die geheel aan dit
thema gewijd is. Maar liefst 48
pagina’s met boeiende verhalen van
ooggetuigen en bijzondere foto’s uit
privécollecties.
Abonnees van ’n Sliepsteen ontvangen tevens een herdruk van een op
9 april 1945 door C. Redert geschreven en gestencild; een 20 pagina’s
tellend boekje over de bevrijding
van het Hogeland.
Losse nummers van ’n Sliepsteen zijn
vanaf dinsdag voor € 4,95 te koop bij
de vaste verkoopadressen.
Het boekje van Redert is niet in de
winkel verkrijgbaar. Door € 3,77
(€ 1,95 + 1,82 porto) over te maken
op rekening NL77 RABO 0313386463
t.n.v. J. Brummer – Delden, o.v.v.
uw adres, postcode en woonplaats,
wordt u een exemplaar toegezonden.
Indien u nu een jaarabonnement
op ’n Sliepsteen afsluit ontvangt
u dit bijzondere nummer inclusief
het boekje van Redert en nog drie
edities van ’n Sliepsteen in de loop
van dit jaar. De prijs voor dit abonnement bedraagt slechts € 15,90.
Stuur een e-mail naar:
abonnementen@shsel.nl
Jan Brummer

’n HOESBREEF

Onbekend maar niet onbemind

April 2020
Pagina 8

Uw reactie graag naar:
janbrummer@shsel.nl

Op bovenstaande foto zien we een fraai pand waarin een café gevestigd is. Het is ons niet bekend welke horecagelegenheid dit is, in welke straat het pand stond en rond welke tijd de foto gemaakt is.
In ’n Hoesbreef 296 plaatsten wij een foto van Henk
Brusse die hij maakte tijdens de bevrijding in 1945. Achterop de foto stond vermeld dat de foto in Enschede was
gemaakt. Niemand van ons team herkende de locatie.
Welnu, Leon Brokers meldde dat de foto niet in Enschede
maar in Den Haag is gemaakt. We zien het Buitenhof met
op de achtergrond het Binnenhof. Op de echter foto is dit
duidelijk te zien.

