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Oude Coesfeldstege in de Broekheurne
R ond d e ee uwwisseling w erd de Buurserstraat. tu ssen Groot Bruninkstraat en
Sma len b reeksweg. de Cocsfeldstcge ge noem d. In Eige n H aard van 5 septe mber
1914 komt een besch rij ving voor van ee n wandeling doo r de schilderac htige
Bro ekh eu ruc , waar de knotbo m en to en no g ee n ve rtro uwd beeld vormden in
he t boere nland. Voorbij de school komen we in een hollen weg tusschen I/(Jo,~e
bouweampen . R eusachtig): eikenstobben in de meest grillige vormm staall op de hooge
wallen ter weerszij. De Coesjeldstege heet het wegje en het hl/is dat daar verder aan den
rand dergroote heide tusschen hooge dennen en eiken ligt, is de Hof te Coeifeld. 't Was
voor kort nog een los huis. De naam wekt herinneringen op aan de middeleeuwen, IJa n
welke die steeg met haar stobben ook hel/g enis heeft. Want z ullee gedrochten z ijn
eeuwenoud.

Inhoud

De H isto rische Sociëte it Ensch ede-L o nnckcr
heen vo or haar kwartaalschri ft de naam .n
Slicpstccn ' gekozen om de leden te prikkel en hun
gee st te stim u leren. het b lad in stand te houden
door er zelf bijd ragen aan te leveren. Gedach t
w ordt aa n be sch rijvingen van resultaten van e igen
o nderzoek. o n tboeze m ingen of zomaa r een

gedicht in de moodcrsproak. enzovoo rts. .n
Sliepsteen is ec hter niet alleen vo or Ensche deken ners en leden van de soc iëteit bedoeld , maar
voor iedereen , die geïnt eresseerd is in wat er in
deze gem eente ver loren is gegaan of bewaard is
gebleven in w oord en geschrift. bouwwe rken en
ande re stree keigene zaken . J oh an Uuu rsink,
sch reef al eens dat iede rec u zich w el eens afVraagt :
,Wi e ben ik en waa r kom ik vandaan?' ( . . . )
,Wa t is dat voo r een stad of land . waar ben ik
kom en won en, wat zij n dat voo r mensen, die
hie r nog m en WOllen, wa t zijn hun gewoontes'
( . . . ). kort om : ,W at sind dat van lcu ?' .Onzc
stad is een stuk van o ns leve n e n de histori e van
Ensche de en Lonnekcr is een stu k van de
achtergron d waa rtege n ons leven zich afs peelt.
Zonder die achtergro nd zo ude n w ij een stuk
leegheid 0 111 ons hee n hebben. Daaro m boei t de
histo rie van onz e stad ons zo!'
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Sliepsteen

Een generel/s gebaar
do or Georg H arton g
L.D. C. Lomars
door Ellij Uildriks - Beerta
Pruisische grellssteen
do or Leo Nij kamp
SpoonlJegstaking
door Ties W iegm an
Veurjoar
door J an Greve
r-J!etgeI1ing Kinderarbeid
do o r L. Aseh erm an
Brieven uit de Haa,~ell (2)
door Peter Spce
Kn alhutt cweç
do or Leo Nij kamp
Kappersbedrijven
doo r H enk Boll en
Losse notities
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Gezicht op het Volksparepaviljoen met
otlrsprol/kelijke bmg !'atl 1874.
[o to Geolg Rote, Burg Steinjun
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