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reda ctie de bestaande verhalen over de
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nieuwere gegeve ns en voor iedereen beter

leesbaar maken. Ook uw bijd rage met
resultaten van eige n onderzoek,
ontboeze mingen of zomaar een gedic ht in
de moo ders proak , is van hart e welkom.
A lle bij dragen wo rde n wel eerst "oaw cr
n Slieps teen haalt" .
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Sliepsteen

Fo to: arc"i~r Hercules - Hebc
Op 8 j uni 190 3 werd te Enschede de G }'/II l/astickl'l'll'cl/(\?il/g 'Hercules ' met Dantcs
AIdl'c1i/t\? 'H ebe' opge richt, met de doelstelling dl' bCl'ordcril/,\? uan den /icha/llc/Ukcl/
welstatul harer werkende /cdCII Cl/ het ojJII1ckkcl/I'al/ bclillt\?stcllillg in dcg}'I//llastick, o .a.
door het houden van oe fenbij eenkomsten onder deskundi ge leid in g en het geve n
van en deelnemen aan uit vo eringen . In het Huishoudelijk R eglement w ordt aan
de doelstelling nog toegevoegd : dl' bco~f('lIil/g der G}'/IIlIastiek tot Volkszaak tc maken,
In 19 3 I bedroeg de co nt ributie voor wetleende heercnlcdcn f I] ,00 perjaar , 1'00 1' wcrkCl/de dam esleden f 10 ,8 0 .
Een Directeur had de ve rant woorde lijkheid voor de oe feninge n en uitvoerin gen.
Turners en filmsters, die door woorden (!(daden dl' orde vcrstoren t!( dm Directeur olvoorturncrsi-stcts] in de l{ ito~{t.'lIillg van hunj unctie hinderen, leunncn door dez en het recht wordcu
olltz egd, de les vcrder te po/geil. Op bijg aand e foto van 'Hercule s' is uiterst rechts
in donker kostuum di: Directeur van H ercul es-H eb c sinds 1904 zichtbaar.
de heer H . Fikk en. In 1934 we rd hij door zijn vere niging uitgebreid gehuldigd
wegen s zij n j o-jarig j ubileum als Directeur.
Andere namen van perso nen op de foto zijn niet bekend. De R ed act ie houdt zich
aanbevolen voor naamsinvullingen. R eacties graag naar het Redactiesecretariaat.
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