Kiek(j)es

Uitgave van de
Stichting
Hi stori sch e Soci ët eit
Enschede-Lonneker
Veer tiend e j aargang . nu mm er 54.

1 ~98

Administratie, abonn ementen en
advertenties:
Elly Uildr iks-Bccrta
Veenstraat 212
75" AWEnschede
Telefoon 053-4 318296
Abonne m entsprijs:
f Hl ,- p l.T jaa r,
losse nummers f 5,Abounc mcnrsgeld dient bij voo ruitbet aling te
word en vo ldaa n .
Daarro e w ord t een acce pt-g iro kaart
roegezo nd en .
O ver ige beta linge n d ienen re gesc h iede n o p
po str ek en ing ilO . 493 91 76 of
rek. rio . 59. 27.2 8. 560 bij de A BN -AM RO .

Beide rekeningen ten nam e van
de Historische Sociëteit Enschcdc- Lonnc kcr.
kwarta alblad n Sliepsteen te Enschede.
O pzeggi ngen abo nn eme nt vóó r
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Redactieadres:
Wil M etselaar-Schaink
Potsweg 94
7523 LB Ensch ed e
Telefoon: 053 - 4338247
Redactione le bijdragen wordcn graag op dit
adres tegemoet g ez ien.

A nsicht verz ameling G. Hartong

In 19 98 vo nd de honderdste verpach te Paaskermis plaats op het Volkspark in de
periode 1875 - 1998. O orloge n en stakingen zorgde n voor onderbrekingen in de
reek s.
Aan de Parkweg stichtte in 1883 A.Wevers sr. ee n horecabedrijf
H otel/C afé/Restaurant/ Buiten sociëteit. dat later w erd vo ortgezet door zij n
zoo n H . Louis en nadi en - W evers ging ve rder in de stee nkolenhande l - o .a.
door j.H .Glc ser , j. R olink en de fam ilie G rot enhuis (H otel Modern). We llicht
bracht het succes van de paaskermis Glcser er toe ach ter zij n etablisseme nt ee n
permanente kindersp eeltuin in te richten m et o .a. ee n draaimolen en ee n
sch om m el. Hij pre senteerde zij n spe eltuin nadrukkelijk als in de nabijh eid van
het Volkspal-k. D e ansichtkaart , die hel aas ni et 'gelopen' heeft, valt te dater en
circa 191 0.

Voor o vername van artikelen of gedeelte n
daarvan is scb rificlij kc to estemm ing van dl'
redactie nodig,
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Eusch cdc - Lo nn ekcr

slitpstttn

n

D e Historische Sociëteit Enschcdc - Lon nc kcr
hccfi voor haar kwar taalschri ft de naam n
Slic..pstl'cn gekozen: Zo als de boer zijn
gereed scha p aan n sliepsn- eu aansche rpt o m het
beter te kUIH1l'n gebru iken. zo willen wij de
bestaand e verhalen over de histo rie van Ensched e
aaansch crp cn met n icu vv-crc gegevens en voor
iedereen meer leesbaar mak en. Ook uw bijdra ge
m .b.v. resultaten van cigcn on derzoek,
o ntboezemingen of zomaar een gedicht in de
moodcrsproa k, enz. zijn van harte welko m.
Alle bijdragen wor den wel eerst "oa wc r 11
Sliep steen haalt" .
Voor mee r informatie over de Stich ting
H istor isch e Soci ëteit Enschcdc- Lo nucker :
Secre tariaat:
H .W . Stip
Eulebrink 2
7544 MJ Ensch ede
T elefoo n: 053- 47()11!J2.
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n Sliepsteen

Inhoud
Een halve eeuw H et R aessingh
Frits te Lintelo
Kleine m an urn enren (I S)
Leo Nij kamp
Kanto or De Nijverheid
F.A.Jacobs
Een willek curig gra f
Jan Wi efker
J.J. R oz cndaal lmpi/Ex p.m i].
H ans Gunnink
Straa tnaam
Leo N ij kamp
D e Mik: vecatuic
Clubh uis D e Brug
Frits te Lintelo
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Foto omslag
Het R oessingh, eindj aren jo , nog particulier
bewoond .
Foto A .Stroinie A zn .

