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Q. Henny J. van Egteren 
0 C. F. Klaarstraa t 18a - Tel. 2365 - Enschede 
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Lid van de Selectiegroep 
van Nederlandse dameskappers 

Gediplomeerd D a mes- en H erenkapper 
M a nicure - Pedicure 
S :: hoo nhe idss pee ia I is t 
Medisch gedi plomee rd H aa.rk und içe 

Empo- Humber- Vestingrijwielen 
R ijwielhandel en repara tieinrichting < v. Merkstein 

<( 
Q::: 

Tu indorpstraat 18-20 - H enge lo (0 .) 

~ VAN LAAR & Co's 

gaat voor 

AUTOMO BIELBEDR IJF 

W. Noordegraaf 
Oldenzo~l'e'" 19 Te ld 4444 H en 0 elo 10 \ 
!*J%~44 Ut4iif±- *& . I 

HET SPEELGOEDPALEIS 

TEUTEI.JINK LlJ 
l/) 

LlJ Automobielbedrijf Enschedeses tr . 22 - Tel. 28!4- H engelo 

0 ZA ~\MMWWnWJ!-iJ!!îfi.fW!t@!M 
LlJ Enscbedcsrstraat 127 · te\3983 - Hengelo DAMES voor een mooi kapsel naa r 
I 
u Maison Oorthuis 
~ SIMC.i\ DAF Ook voor parfumerië n en toi letarti ·e!en U w 

adres. 
L.J.J 
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l/) 
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MAKELAARSKANTOOR 

ROTTINK N.V. 
Deldeners traat 36-38, Tel. 3041, Hen ge lo (0 .) 

VASTE GOi:D:' REN + ASSURANTIËN + 1-.;yPQTHEKEN 

~ OPEL 

~ CHEVROLET 

~ OLDSMOBILE 

RUISCHER EN HARTGERS 
Ve ur e lekt r isc he appa r aten 

rad io en televisie 
!Koopt uw ~ 1 c :: tri sch c a ~pa r .lt f'n b ij de v ak"'a n) 

Dri e ne rst raat 4 · Te l 48 78 - Heng e l 

.....J N .V. i'\.utomob ,e!bedrl)f ~ ---------------~ 
Oolc Uw <Jdrcs: I LlJ 

u_ 
u_ 

~ 

BLEEI{ER 
1- Telefoon 2fi 23 · 4500 - He:1 ge lo 

LlJ 

l9 
z 
:::> 
LlJ 
_J 

l9 
_J 

LlJ 
1-

0 
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BOUCLÉ TAPIJT 
Reeds e e n dege lijke 
kwaliteit vo or 
f 12,50 p. vierk a nte meter 

A. Brands & Zonen 
woninginrichting 

Burgemeesterstraat 1 - ENSCI-lEDE 

DAM E SKAPSALON 

I 
7.Jtr r:;' . • lippe r kerkstraa t 1 :2 9 
KA. &aVV'lel" Te lefoon 61 59 

..., ENSCHEDE -

VOOR UW LEVENSMIDDELEN 
gillier rncr zPg els . 

gillier mcr g"ld.:ns 

Op \ éGé-artikel c n ;tecds 
10 Ofo konin g in geld ze~>e l s 

Twentse Taalbank
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hengel· 

evooR 

e BETERE 

eKLEDING 

DIT 
JAOR 

KOOP 
IK 

M IENE 
SCHOON 

BIEJ 

G RIT ZNER 
HUSQVARNA en 
MEISTER 

Naaimachines 

H J SONDER & Zn . 
W eemenstraat 41 

oosfvose~ 
sinds 
179$ 

GOSTERHOLT 
WIEGBRINK 

Enschedesestraa t 2 
HENGELO \0 .) 

LINOLEUM ATOPIC COLORITE 
COLOVINYL VREDESTE IN RUBBER 

VLOEREN 
Ru l:>ber en linoleum trapbekled ing 

F. BOERKAMP 
VLOERENBEDRIJF - HENGELO 

Telgenflat 11 1 (Je etage) - telefoon 3364 
Berfloplein 8 - telefoon 218 1 

Een grote keu ze SCHILDERIJ EN 
ETSEN 
RÈPRODUCTIES 

kunsthandel PRINS 
Marktstraat 21 - Teleloon 4256 - Hengel<> 

W ij verzorgen al Uw inlijstwerk 

HET WONDER VAN HENGELO 
Magazijn voor : 

rijwielen, onderdelen en electra 
W illemstraat 27, tel. 391 3 Hengel o 

A UTO MOBIELBEDRIJF 

Fll &9 J. B. Erné 
Al Deldensestr. 42 

T elefoo n 2120 
Hengelo (0) 

: va na f f 3799 

w.w.w. 

westen 
WUMENST/1 fS HENt.ElOIC 1 

T elefoon 3593 

Pas-Tunette - Gorsetten en BH' s 

RADIO en TELEVISIE 
Erres - Ph ilips - Blaupunkt- Aristona 

RADIO 
EDEMEIJER 

E mmastraa t , telefoon 3670, Henqelo 

AU TOSPUITINRICHTING 

Hevelsborg 
Ingericht met moderne AUTOSPUIT- en 

MOFFELCABlNE 
Binnenhaven 68. Tel. 4432 , Hengelo 

Speciaalzaak 

Baby .. en 
Kinder--

===~ kleding 
Moderne Fotografie 

jan G. W. Kreye 
~ KLEINBEELDSPECIALIST 
~ ALLES OP AMATEURGEBIED 

Brug straat 6. Telefoon 231 7 

voor uw TAXI naar I Telefoon 

j. van Dongen 6 6 0 0 
Cron jéstra a t 36 

Aparte Blouses. V esten en Rokken 

~IMUM!IIU 
HENGELO 

Een moderoe meubelzaak 
in bet moderoste winkelcentrum van Twente 

woninginrichting Frans T anke 
WEEMENSTRAAT 61 Telefoon 2862 

Ziet s teeds on z:e over:icbtelijke eta la ges 

u koopt prettig bij: Gaalman I 

I 
~~a..g-:J I BIJ IN LEVERING VAN DEZE BON GEVEN 

WIJ 1 Oo lo KORTING TIM 15 JAN . 1960 
HERENMODES - Weemensu aat B 
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in het brandpunt 
• foto 's van ROOS 

Grotestraat 41 Telefoon 2:563 

SYL V A Vasana-kousen 
vanaff 2.95 p .p . 

Ook Uw adres voor 
het gehele kleinvak . 

Holtjesstraat 13 - Almelo 

MIDDELKAMP 
in de Steege hef ok 'n gooien bril veur de 

Jeu in Almelo en umgeffing. 
Oranjestraat 7 

Drog isterij - Parfumerie 

Prümers 
Bornsestraat 72 Telefoon 5650 

H ET HUIS VOOR GESCHENKEN 

};~;;~a cmlljbl;t1Mfil1J r m~Jcleluds f ~ 
plei t voor 
uw goede 
smaa k 

Almelo - Hengelo - G oor 

In heel 
Twenteland 
haalt ze de 

keender
kleer 
biej 

Marktstr.34 
ALMELO 

• 
. 

' . 

Het hart van Twente 

lit de indusfri~ 
de burgeriej ~ • I 

en •t pi anelaand 

ledsr: •. Twenterlaand': 

Almelo: Marktplein 8 
Hengelo . Nieuwstraat 38 

Boerenleenbank Almelo 
verzorgt alle bankzaken. 

ORANJESTRAAT 2 Telefoon 3528 

Jan Pezie 
Sinds 1873 
ALMELO 

Voor betere Heren- en Juniorkleding 

Fa. H.E. Rhebergen & Zn. 
Dames- en H erensalon 

MAR KTPLEIN 18 TEL. 4381 

MERCEDES-BENZ service 

garage Gebr. Kempers 
Off. agent van Mercedes-Benz 

voor Almelo Hengelo en omstreken 

Twentse Taalbank



C.A.& V. V. van de A.B. T.B. 
DENEKAMP TELEFOON 05413-461 

In 
Vaste en vloeibare brandstof, Pluimvee
voeders, Duivenvoeders, Vogelzaden, 
Kunstmeststoffen, Tuingereedschap, Huish. 
artikelen, Zaaizaden, en Pootaardappelen, 
Bestrijdingsmiddelen voor land - en tuin
bouw, Touwwaren. 

Billijk~ pr'ij:en, vlotte bediening, goede kwaliteit 

Sparen 
bij 
de 

Boerenleenbank 
Ootmarsum 

Alle Bankzaken 

Coöp Zuivelfabriek 
"NOOIT GEDACHT" 

Ootmarsum 
Prima melk en melkproducten . 

Kaa s en Ro omboter steeds Ie kwaliteit 

COÖP. ZUIVELFABRIEK 

ttDe Samenwerking G.A.H 
ALBERGEN 

Onze boter éé as geprobeerd. altijd begeerd .' 

Coöperatiev~ Zuivelfabriek 

De Eendracht 
Rossum 

Het beste adres voor allerlei zuivelprodukten 

I 
BOERENLEENBANK I 

Tubbergen 
De spaarbank voor iedereen 

hoge rente-Gemakkelijke voorwaarden 

Pannekcoke is 'n lekker 
en gezoend etten, 

mer dan van mel van 
de grutter oet Börne 

ERVEN TEN CATE 
BORNE 

BOERENLEENBANK BECKUM 
en AGENTSCHAP BOEKELO 

De spaarbank voor iedereen 
Voor alle bankzaken, ook uw Rekeningen -courant. 

Vergoedt de hoogste rente 

BOERENLEENBANK 
WEGDAM 

Voor alle bankzaken , voorschotten , 
eredieten en lopend rekening-verkeer . 

Voor BOEKEN en 
BENODIGDHEDEN naar 
boek- en kantoorboekhandel 

Van den Broek en Adolfs 
Gronauses traat 5 • Enschede 

B.oerenJe.enbank 

Lonneker 
.. De spaarba nk voor iedereen" 

Alle ba nkza ken Tel. 05120-10223 

I Schänh I APOLLO Gronau (Westf.) 
I Weindiele I Klause Teldon 355 

Das elegante Abendlokal 

Mittwochs, Samstags und Sonntags 
KONZERT und TANZ 
Bis 3 Uhr nachts 

I Bar 

Täglich ab 17 Uhr geöHnet 
(Freitags geschlossen) 
Wollen Sie lhren DAMEN etwas 
Aussergewöhnliches bieten, dann 
bG: suchen Sie uns. 

Twentse Taalbank



~oo ~!' tehrre btt f)ups bethut <!Coöp. 
~oo ga:et en segt bet tlck op stra:et .. <!&n.S 7111elanrr" 
.ma:et f)rbt ®p kla:gt of ahtt!' " ~ t) 

~oo gaet en sl.tltjgt en segt fJtt mp Jjornt 

Gao ok fotograferen 
Biej oons vin iejleu 
de beste camera's oet 
verschillende priesklassen 

FOTO HAARHUIS 
Ootmarsum 

B~oederij DUBBELINK 
BORNE TELEFOON 346 

Het adres voor a ll e r assen 

KUIKENS EN JO NG E HENNEN 

;Jiloom's 
tab ah 

is 
toch 

better 

kruidenierswaren 
brood en banket 

R.K. Coöp. Volksbelang U. A. 
Weemenstraa t 14 - Hengelo 

Gegarandeerde korting "1°/0 
op kruidenierswaren . 

Twentscha Almanak 
VOOR ZOVER NOG VOORRADIG, VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL 

Haol 't aole gebroek in eere en 
stekt oe biej 

HERMAN 
in nieje kleere. U betaalt er altijd minder. 
Oeurning~rstr3at ll - 13a ENSCHEDE 

AHREND 
TELGENFLAT - HENGELO - Tel. 7266 

voor: Lichtdrukken 
Bestekken 
Foto-copieën 

HEREN LANDBOUWERS, 

GRUNO RIJWIELEN 
gaan 2 keer langer mee 

Lak roest en schilfert nooit af. 
Prijzen vanaf f 162,~ 

Fa. D. ZINGER 
Oldenzaalsestraat 118 ENSCHEDE 

RADIO EN TELEVISIE 

S&S 
ENSCHEDE 

Raadhuisstraat 37 Telefoon 10107 
Veenstraat 61 Telefoon 5235 

Laat Uw auto- en tractorbanden 
coveren met ons veel gevraagde 
.,OPEN CENTER PROFIEL" 
Door de aanschaffing van de modern
ste covermachines kunnen wij U ons 
coverwerk voor de volle 100% ga
randeren. 

Vraagt inlichtingen bij Uw tractor-Dealer of bij 

M. J. NIJBOF- Coverbedrijf 
Telefoon 05409-489 BORNE 

Twentse Taalbank



'\IET \ OOR !<ET C H\' , 
\ ',-\,\H \'OCW f!E'T < ,'·"Zli\ 

Coöperatie Almelo 

De Landbouwcoöpej·atie 
' ('(', vh , r ter beveiliging 

ter verdediging 
ter hevordcrinn 

c p ..._ t_ ..._ 1 I I.. 
1
}t lt- Tl( t.:P 

:c t r.. 1 d Jl OI f" I l 11 f CL 

.. \ ete' de: p e ., n 

· '- 'r 
Jl \\ t 

COuP L\NDBOUWER'1BA"l"K FN 
HA. 'DEI ..,VEI~ENIGI"l"G \I '\1ELO 
------- -- -

Hl 1 \,, , ·s '>Fnli·Z l'lh 
Oo l h• ,. 't'Or 

(u:ro Zihiun, Gcro 7ilmc, 
Kri ,t,u en Gl, werl' 
I uxc l'l' ku l'llll '' ~dd' 1r k~' •n 
lhou 

I \ Î )( 

BIER - LI\'10. ADE l;H( C ).MEL 
WIJNE"-1 

tl. TlESELINK 
(_... o l 1 r 'f --- - -- -

\i ·l ,. I' , IC ,~tt n B 1n I 
B <.U > 1 !en K 1 ,en or, 

• l3 H " 

Drogist~ ij tlermelink N v 
L .... t I 4. ... -~ l l 

l).:-c·~··soua :o7 T , I dl 

~· \' ·,_VOEDER 

KT ~Cif:\.1LST fi\ 

I \:\'DBOU\ \ 'W'\l ~~) , l, 

A.B. T.B. r\L\11 ~ () I"' 2C·h 

Het hart van Twente 

flott:l~Rest. La Bagatelle 
A Ie kar!'ers met •ekfc,'P d:Jud ... rn pr,\~ 
b,d zalen \'llOr HFC:i·PI FSen DlNI ~~ 

Tc. 41 t 
------------

Gr<> c 't Tele:o .1 I ---
Hermanna Rompelman ~)pr~, · rr 

T Ca > J /() 

Cor • p t i,,.,}za, l 
ll)l\'i '11 f'COf\0\ 1\ül'iF 

A1EUI'R VOOR \1"<\f\-\<IRh. 

Schumer . . 
vcor beh. re piano s 

re: ) , T l > "! ~ 

Veur ME-uB~LS en dl ere; 
wat er zo biej kOIT'p kieken raor. 

TOON a.d. T uinstraote 5 7 
~ f r. } l 

c.11
" ,tl)e Mooie Vrouw" 

I· er ' l 1 1.. ) 11..
1 

( .. l ~ n P T \\ C t \ t 

t-1• l 
1 

0 \! : J 

naaimachines 

breimachines 

/,, • t 1''' 

dansen I c f' r t U b IJ 

POLMAN 

Twentse Taalbank



r l Boerenleenbank 
Oldenzaal 

) 

de spaarbank voor iedereen 

3-31 2 ', over al uw spllar!ego •d 

Ne 
SKULTUNA 
pan 

van 

Heidemann 

daor he'j 

oe leaven 

lang 

' wat anI 
À \ ~ 

\ '!, \\ ;~>. 
! ' r )' 

I ' I 

E. Heidemann & zn. 
OLLENZEL an de Botterstraot 

Foto's könt nich kicken. 

Fotohandel 

"'t Kiekkeske" 

de zaak met meer 
dan 50 toonkamers 

"Doe t zelf' 
Met Of'~C Gereedschappen 
en u L 1 \LC: \ .... ..._ .. dr 1 Jcr Uit 

fa. Groensn1it 
t_ ,t_ ..-~._,r· ' ' ' 

Ka vo< r I Uw VEf<L 0-ITi!\G, FLEK 
APPARA'J E. '. RADiO en f \'. 

Boterstraat I I - Te,efoon 2555 

FORT-SCHOENEN 
~09 .J.U]C l C 

)Otlq''f"'(}.·( (H'Pt• 1 

) cte k•r àer~ ~n 
f' 1 "' ;1 r .o ,1 ~- c r t c 

----
('I '- ... j ,, t; 'l<.. 

Roelofs lederwaren 
zijn niet te evenaren 

\V_ih"'ÎJ~lr. 1~H2l re~_....,"' 1- O~ ~r:aal 

Boksen 
biej 

heupe 

Solde:rs 
(. , C\t ll~g 

" 11 l..- _c on 
10 kort>!.ç1) 

------------

AN fOON HUTTEN 

I [), ' 

FUCl: 

OLDr-.:-.;zAAL 
De :nak waar ll altijd slaapr 

------------------
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BIEJ ON ZE VUURPLAAT 

Koomp 'n Advent weer in ' t IHnd, 
dan nemp metmig boerenjong dPn 
hölten hoorn ter hand. Vanof 'n 
oeicnvloch tot beddegaonstied 
klcenkt dan dat woonderlik ge
roop van baowen de putte aover 
ons Twenteland van boerschop 
tol boerschop en k undigt an , dat 
het gaauw mirreweenter wodt. Dat 
Twente ook in dizzen Lied mooi 
is. löt oo ns de fot o zeen van het 
v.remlelike kurkdorp Lattrop, 
nömmen duur onzen fotograaf 
Haarhoes oet Oorlmösken. 

TWENTELAND 
EN·LEU·EN·SPRAOKE 

T weem aondeliks t ;edschrift vuur i-let Twe nt se 
volk. Officieel orgaan va n Ge n T wentsen 
Schr ieve rsboond. 

Nr. 7 - 4den Jrg. - 1959 

Red aksie' G . B. Vloed be id Al me lo, Hld. 
red; Vuurzi tt er va n d en Twentse n Schrie 
versboond. T Borg hoes, O ll enz e l. A . Lamm, 
Hengel. A. Buter Ensc he. 

Administra osie : Kortenee r st ree t 29, H en gel, 

Abon ne m e ntspr ies f 3 ,60 pe r jaar. 

Ba nk: "Twe ntsche Bank N .Y ." Hen gel. 

Post rekken ing nr. 8 20018 t.n v. Adm . 
Twente iand. Kortenae rst r, 29, H e ngel 

Beuke ri ej : .,N edersaksische Bi bl iothee k" 
W itte Hoes, Boorn. 

Ant iq uari aat: ,. N e dersa ks isch Ant iq uan aat", 
(H. J. Tijenk), Exe l (Loche m) . 

Wiej wet et wal! 
Jao Kinneken, wiej wet et wal: 
Joonk bins Dow wödden ien den stal 
Onr.össel Wichken lig ien nood 
Kamp nich Dien Vaar' dat an 't gcmoodl 

Nich waar. et döt ne vare zeer 
te w etten dat zien kienel gen kleer ' 
hef ien den kolden wienternach. 

'vVaorum. waorum bins Dow clan brach 
icn 't clom1ker lech van clizze wealcl 
vol grof en groezelig gewealcl7 

Nao 't vallen van et eerste paar 
wovölle nachte hef Dien Vaar 
nich slaopen van et slim verclreetl 
Völcloezencl nachte, vol van leed 
biej 't denken an wat kommen zo! 
as éés de dage wazzen vol. 

En non ligs D ow hie r ien den stal 
vuur oons, vuur oons, wiej wet et wal. 
Mer cloot nog vake cl'ogen to 
vuur D ienen nood ien 't z,· re stro. 

Wiej bliewt mer teumiggaon en bliencl 
vuur Dienen nood ien 't hungrig kiencl. 
!en huunkern van ne ha lve wealcl 
nao vriejheecl. clee as 't hoogste geldt 
vuur a lle meansken, mer clee toch 
met blood nich meer kan woelden koch. 

Wiej gaat as den leviet verclan; 
net as den priester gao wiej van 
Jerusalem naar Jericho. 
Zeet nich oetziecl en laat et zo. 

Ach Kinneken, o groten God, 
hier ligs Dow, en et ewig lot 
dat later nao den lesten braancl 
oons wacht, hools D ow ien Diene haancl. 

Dien Vare ien den hemmeihof 
zöt nao oons cloon, en wacht mer of 
Zal an et ende van de tiecl 
Hee mutten zeen met völle spiet 
dat Hee vergeews Diej hier hef brach, 
vuur oons, ien den mirwiensternach7 

A. J. U . Lamm, Hengel. 
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~ 
J. 

Automobielbedrijf 

Warn1ink 
Hengelo- tel. 3061 

Ziet onze nieuwste Aust in -modellen 

Vraagt vrijblijvend p r o efrit 

§1 

IMORSINK1\ 
~ S 0 L A S P E C I A AL ZA A ' __ • .:e"-~,.,. 
a s~=--

._...;s-~ 

Weemenstraat en Kotmansweg . H <n g el o 

V E RSTEE G 's vearv e 
veur h o es e n ea rv e 

M o le nstraat 20 
Hengel o - Te lefoon 2207 

tv1e ube len 

Tapijte n 

Be d den 

Linole um 

C olo vi nyl
tegels 

DENEKAMP 
om zij n na tuu rschoon. zijn bez :enswa a rdig
heden, waaronder een n 3tuur-h istorisch
museum, e n zijn g >ed e h e>te l -accomodatie, 
zeer bekend als VACANTIEOOI~D . biedt 
tevens ee!! gunstig e g~lege nheid voor 

I N DUSTRIEV ESTIGIN G 

V:>ord elig terrein. l?uime arbeidsmar kt-
Bevolking volkoenen indu s t1 ie minded. 

I nlichtingen t en g emee n te huize 

Aardgas 
de brands tof uit eigen Twentse bodem 

IS VOORDELIGER ! ! ! 

Gemeentebedrijven 
Burg. W alierstraat 3 OLDENZAAL 

86 

,.Twenteland" in een niej k leed 

Den viefden jaorgank van ,.Twen
teland" krig een niej moodser oet
zeen. Dit nummer gef daor v a.n een 
vuurpreufken. De nummers 8 en 9 
va n dizzen veerden jaorgank. deet 
in het begin van 't niej jaor oet
komt , zölt dus nog in het bekende 
kleed verschienen. 
De verniejinge van het urnslag steet 
in verband met nog verschillende 
andere veranderingen, deet alle hop
lik effenzovölle verbetteringen zölt 
b lieken te wean. Zo is het duur de 
Redaksie a nen helen tied as een 
gemis veuld, dat lang nich altied een 
,. rond" nummer kon wadden of
leaverd , dat wil zeggen een nummer, 
waarin iedereen an zien trekken 
kommen kan. D e oorzaak daarvan 
lig vuur het aovergrote deel in de 
ongemakkelike en onlogische 9-jaor
likse verschiening. Dat wil kommen 
jaor non better wadden. 
De schriefwieze van den naam van 
ons bedschrift is anpast an het 
spraokgebroek. Van de andere kant 
wodt méér anclach besteed an het 
zuvere gebroek van de moder
spraok. Tot behold oeteandelik al
lemaal van de Twentse spraak, vuur 
ons Tukkers een weerdevol bezit 
van geestlike concentrasie, urn 't 
ees deftig te zeggen. 

Abonnement 1960 

Leu , deet eer abonnementsgeld aa
ver 1960 (f 3,60) nog nich betaald 
hebt , wodt vrendelik verzoch , dit te 
cloon vuur I Januari van het nieje 
jaor. Daornao wodt annömmen, dat 
lever per postkwitantie wodt be
taald. 

An aloonze leazers 
en adverteerders 

een GELUKZA GLIG 
Kerst feest en N iejjaor. 

Adm. 
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G. B . V!oedbeld, Almelo 

Gebroeken in tv1irweentertied 
I'j kent nen vogel an ziene veeren 
en 'n volk an ziene gebroeken. De 
zeel van 'n volk openbaart zik in de 
.. folklore". Dan mut de zeel van ons 
Twentse volk wa godsdeanstig 
wean, want Twentse gebroeken 
laot zeen, hoo innig de Tukkers met 
!eawt met de hoogfeesten van het 
jaor en benaamd met dee van den 
E1irwin tertie cl. 
De mirwintergebroeken zint zó oet~ 
gebreid, 0at ze in 'n kort artikel mer 
effen an èstipt kunt wödden. 
Nen bekenden folklorist hef zeg , dat 
onze Twentse boeren .. juist ook in 
de midwintertijd de wondere intimi
teit van hun doorrookte delen 
waarderen en als 't ware met een 
oerinstinct de pa triarcbale hui se lijk
heid cultiveren". Tot disse .. sfeer" 
heurt ook de gewoonte um in mir~ 
wintertied iezenbakkenkooken te et
ten , dee met het familiekookeniezer 
bakken wödt. De zinrieke ofbeeldin~ 
ÇJTn oop dit feestbrood zint duren
tied ontleend an de H. Schrift. 
Hoogtied van de mirwintertied is 
Mirwinter. Dat hef wat te maken 
met ., midden in de winter", mer in 
het Twentse spraakgebroek hef den 
naam dezölfde betekenis, as 't woord 
Kerstmis vuur nen Hollander. 
Stijn Streuvels zeg argens, hoc bi'j 
het oetgaon van 0<:> nachtkarke de 
naotrilling van ne heilige ontroe
ring nog te leazen stun oop de ge
zichten van de karkgangers; zee 
wussen: het mooiste uur van ' t jaor 
is wier vuurbi'j. Wee de man , den 
'n heiligen Mirwinternacht profa
neert , zoas Hakkelbeemd deu: hee 
gung in n heiligen morgen hen 
streupen en sind cl en tied mut hee 
tot an den jungsten dag as nen 
Twentsen Ahasv erus in de mirwin~ 
tern&chten duur de lochte jagen . 
'n Tweeden mirw interdag is ' t Sun
ne Steffen. Het vee stun van ooicis
heer onder bescherming van St. 
Stefanus. Oop zienen feestdag mos 
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het vee vroo en good voord wöd~ 
den; daorvandan, dat men deng en~ 
nige , den dan het leste oopstun , den 
heelen dag plaogen met den naam 
Sunnesteffenskop. 
In mirwintertied herinnert den Tuk
ker zik geerne de zegswieze: etten 
er, d r inken hoolt lief en zeel te hoop. 
Het Christendom beschouwt mao
tiqheid as ne deugd, mer spiez' en 
dra nk zint gaven van God en het 
zo! ondankbaar wean ze te minach
ten. Hoo vrolik gaot dan ook knech
ten en meagde oop ooijaarsdag met 
nen stoeten, nen metwos en nen 
toeten koffieboenen naor eer volks~ 
hoes hen kooken! Met den stoeten 
onder 'n arm en 0en metwos bun
gelend an ' t oor stappen ze in vrog
ger dagen de kökken in en zean het 
oole sprök: 

Gendag Jeu , hei'j :t alle good? 
Ik wol ow kommen bezeuken 
Met den wos an ' t oor 
En den stoeten onder n arm. 
Now gaot zitten, dan krieg i'j 

koffie, 
Dan köj perbeeren mienen stoeten 
En mienen wos van 't oor! 

Hoo gezellig wödt dan ooljaors
aovend vierd! Het beste oet wieme, 
spinde en keelder komp oop de tao~ 
fel. Gen wonder , dat mennigeen la
ter onröstig ligt te ruteren in ber en 
lustert naor het knappen en knallen, 
woermet het oole jaor eetgeleide 
daon en het ni'je jaor dagtied gee
w en wödt. 
V rogger trökken de boerenjongs in 
den ni 'jaorsnacht bi'j köppelkes duur 
de boerschop en as ze bi'j 'n boeren 
hoes eere pistollen ofscheuten, dan 
wödden de lamp oopstökken en bi'j 
nen ooien klaoren was 't in de roe
me kökken 'n vrolik geroop van 
.. gelukzaolig ni'jaor". Non mag dat 
scheeten met pistollen en geweren 
nich meer ... Ersatz"-waopens mut 't 
non cloon. De .. booze geesten", dee 
heurig wadden vuur pistol~ en ge~ 
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Haifst 
Noe zint de bloumen uut ebleuid . 
Oe zwammerpracht an kaont'. 
'n Kooien aodem van 'n haifst 
Tög waaver 't stöppellaond. 
De dwerrelende blaa dekt touw 
De kale naakte wereldvloor. 
N oe leg het al in röste zik 
En wacht op 't kommend jaor. 
En eiken boom en eiken stroek 
Treurt stille en dreumt zacht ' 
Waaver vergaone glorie en 
van kommen vuurjaorspracht. 

G. Roelofs . Vrezenvjenne . 

(Gerard Roelafs is joonk wadden oop 23 
F ebr. 1903 in Vrezenv en . Ziene oldcrs en 
vuuraiders hebt daor ook wond. De hoes
naam van de famili e het: .. de Schuutjaons" . 
Het is de eerste mao l. dat in .. T wente
land " biejdragen in 'n tongenslag van Vre
zenven pubelseerd wodt ) . 

weerschötte , hebt het ersatz-schee
ten a lange duur en laot zik daor
duur gen schrik anjagen. Gen won
der dus , daw der zo völ beroerder 
an too zint. as in .. den goon ooln 
tied " ! 
In clee bedriewen hef 'n mirwinter
hoorn zik eiken aovend laoten heu
ren. Van of 't begin van 'n Advent 
brach hee de bliede bosschop , dat 
het grote wonder van Mirwinter 
anstaonde was . ., Het komp " , roppe 
in de stille winteraovende, .. het 
komp wa , het is ter um te cloon! " 
Konnen toch alle mensken dee blie
de bosschop verstaon. disse wereld 
wödden 'n tweede paradies en het 
middelpunt zo! wean de christelike 
familie, naor het beeld van het hei
lig gezin in 't stälken van Betteljem! 
W c.s het disse gedachte, dee vrog
ÇJer getrouwde zöns en dochters oop 
Dreekoningendag onder het leste 
geroop van den mirwinterhoorn 
naor eer volkshoes dreef , woer dan 
met vaar en moor het grote familie
feest van ' t jaor wödden vierd bi'j 
de traditionele delicatesse van pork
in- 'n buul? Hoo jammer . dat H illi
gendree in onzen tied van gezins
ontvrichting as Zundag is of è
schaft. 
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Z wammeraovend
herinneringen 
op 't Vjenne 
'n Aovend koomp al sloepend 

naöder , 
' t Is zo bie zuns-oondergaonk, 
Mensk' en deer verlangt 11aor röste . 
Nao nen dag zo waim en laonk. 

De pöppelnbeume ruuskert 
dreumrig, 

Bloumenköppies nikt tot daonk. 
En op de djealle bie 'n kwakpot 
Sjielpend heaimelties-gezaonk . 

Vrearig röst de huuz ' en schuren , 
Z achies spjölt de aovend-weend. 
In de kjökken bie de buren , 
Jengelt nog een slaöprig keend. 

In 'n schjemmel van de huij -schuur. 
Loert nen ka eter spurend roond. 
'n Oole vrouwe schoert nog kloompe 
Bie het melkrak op de groond. 

In de veert' anholend schreeuwen: 
.. De beiste ... ", daor zint ze al. 
En laongzaom, schomlend. bomlend . 
Sjökkelt ' t vee dan naor 'n stal 

In de kjökken walmend snistern , 
Pannekouk ' en plakken spek. 
ledren aovend 't zölfde jeatten , 
En toch aaltied vjölle trek. 

Langs 'n wagenweg en ' t paegien , 
Groept de manlui ' biej mekaar. 
Oonder 't puffen van een piepien 
Wodt ze 't daegliks niejs gewaar. 

Gaonderhaond wodt het noe 
duuster, 

Tweenkelende steemenpracht 
Stille wodt' in alle huze, 
Mooien heldren zwammernacht. 

G. Roelofs, Vrezenvjenne. 
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Advent 

I~ 

Ik was de stem dee àls m,' ar röäp 
Al in de wiede weuste: 
,. Maakt paden recht -

De weage slecht -
Staot op oet 't deepe deuster!" 

Mear 't oetverkoren volk dat släöp. 

Ik bin de stem dee à ls mear kleenkt 
Oet den mirr' ~ween ter ha oren: 

,.Maakt rein oew hett' 
van zönd' en smet 

D e Heiland wodt geboaren!" 

En 't Tweantske volk steet op en zeengt! 

Komt Tweantske keals haalt oet de put 
Oew'n höälten hoarn - den vrommen. 

Advent koomp an, 
Blaost à] vedan 

Het Keend wil bie oons kommen! 

Heel 't Tweantske volk het hören möt! 

Toon Borghoes 

KOPEN BIJ DE SPAR 
IS SPAREN BIJ DE KOOP 
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Hoesmerken oet de marke Fleringen 

Vergangen vuurjaor hef nen oet~ 
slaonden brand een deel van de ol
de Havezathe Herinckhave te Fle~ 
ringen in de aske leg. Daormet is 
spietig genog ook het archief van 
dit hoes in vlammen oopgaon. Wat 
har men oet dee verbraande breve 
nog nen hoop gewaar können wod
den aover het economisch en maot~ 
schaplik leaven van de marke Fle
ringen. Mer ook vuur den taalon
derzeuker , den genealoog en den 
heraldicus zint hier kostbare bron~ 
nen verleuren gaon. En biej dit les~ 
te denke wiej in het biejzunder an 
de niej e richtinge in de waopen 
keunde, de z.g. folkloristische he~ 
raldiek, dee zik ook bezig hooldt 
met de bestuderinge van de hoes
merken, waoraover het Fleringer 
archief aover een tiedvak van ver
schi llende eeuwen zuk mooi materi
aal bevatten. 
Ne gapse Fleringer breve, akten en 
obligaties, dee zik ten tiede van den 
braand nich oop het hoes Herinck
have bevunnen, is bewaard bleven. 
Eén van dizze stukken, ne scheuld~ 
bekentenisse van de " Semtlycke 
ghemeine Burmans van Vleeringe" 
a n "den EerSamen hermen berent
Sen anneken Sijne echte huijSvrou
we - anghegaen op verghangh en 
maijus anno 1635" steet hiernaögens 
ofbeeld. De tekens oop dit stuk 
( deet o.a. oop stiepels, gereedschap~ 
pen , kisten en wagens wödden in
krasket en ook vuur handtekenin~ 
gen duurgungen) wodt hoesmerken 
neumd. 
Het valt voort oop, dat ze almaol 
bestaot oet rechte en schroodse 
( : schuine) !i ene mét of zonder 
dwesstrepen. Zo wadden ze het 
maklikst in te krasken , schoonwal 
ook wa tekens met gebeugen liene 
vuur komt. 
Het hoesmerk zo! oet de oold-Ger
maanse runen~tekens ontstaon wean 
en as zodaönig vrogger een magi~ 
sche betekenis hebben had. Tacitus 
,· erteelt oons a van het re ligieuze 
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gebroek, dat de Germanen van diz
ze tovertekens, de runen, ma ken . 
En nog in de 14de eeuw wödd cn 
Bisschoplike verboden ten anzeen 
van de runentoveriej oetveerdigd. 
Ir. J. F. Overwijn l ) schrif: " Ru nen 
zijn de tot lettertekens verstarde 
symbolen. Het is verrassend te con
stateren, dat de figuren nog tot in 
onze tijd wortelen, al weet dan ook 
vrijwel niemand, wat zij be tekenen ." 
Het is annemlik, dat het gebroek 
van de runentekens duur he t Chris~ 
tendom kerstend is en dat o.a. de 
gewwelkruze oop de Twentse boe 
riejen er een aoverbliefsel van zint ; 
(zee: T w. 3de Jrg. 1958, nr. 4 -
bladz. 51). 
Bekend is , dat een en hetzölfde 
hoesmerk aait in zien eenvoldigsten 
vaorm duur den stamvader en den 
oldsten zön onveranderd wödden 
aovernömmen. D e aandere zöns 
deuden er een klean onderschei~ 
dingsteken an too , bijv. in den 
vaorm van een dwes~ of schuun
streepken . Volgens K. K. Ru pel~) 
wadden dizze oopmarklike tekens 
het symbool van den familiestam en 
spöllen èn as religieus èn as rechts
symbool ne grote rol. " D e stam ", 
zo geet hee verdan , "was méér dan 
louter een bloedverwante gemE'eE 
schap van levenden , want de st:ctm 
omvatte ook de doden , dit> v0lg<>ns 
Germaans religieuze opvatting bij 
a lle belangrijke gebeurtenissen te
genwoordig waren."3) 
"Volgens de wereldbeschouwing 
van onze voorouders was niet de 
huisgemeenschap, niet het gezin , 
het voornaamste , maar de stam, van 
levenden en doden. Daarom blééf 
de stamvader het werkelijke hoofd 
van de stam, de oervader, die als 
eerste van het geslacht rechtstreeks 
van de goden afstamde. De levende 
oudste man van de stam was dan 
ook zijn vertegenwoordiger onder 
de levenden. Hij handelt in opdracht 
of in naam van de oervader en 
voert als oudste diens huismerk 
d.w.z. diens symbool, dat onveran~ 
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derlijk steeds op de oudste over
gaat. "4 ) 
Het hoesmerk kon, net as den ze
gelreenk , nich duur vrouwleu broekt 
of erfd wodden. Ook nich-meundi 
ge zöns wadden nich hoesmerkge
rechtigd; pas as eren egen scha
steen roken, wödden ze tekenge
rechtigd . Volgens w ukke regels de 
zölfstaandige zöns het oermerk ver
a nderen, is nog nich bekend , mer i ;1 

elk geval geburen dit duur der nen 
streep an too of ook wal of te cloon. 
Ruppel kump w ieders tot de cun
clusie, dat nich allenig de re eh tstan
dige kruuskes en de schune kru us
kes in vrogger eeuwen as bekrach
tigingstekens meerdere maolen an
wiesbaar duur analphabetei1 broekt 
wödden mer alle hoesmerken. Hier .. 
in lig niks gin minderweerd1gs. De 
zegels, dee Middeleeuwse ~delen en 
rieke leu van dee dagen, dee - in 
tegens telling me t de kloosterlingen 
- de schriefkeunst nich onder de 
knee hadden, a n charters, perka
menten stetten of an koorden deu
den, wadden ja ook ana lphabeten
tekens. 
Het eerste hoesmerk oop de scheuld
bekentenisse van 1635 (zee ofbee] .. 
d ing) is van .. aelbert menSink, bii
richter van Vleering " . Dit teken, 
dat wa meer v uurkump , is de "linar
laukar" of dubbel-sliegel (: dubbel
v legel). Heelmaols onder an de ak
te kump ook nen menSink v uur en 
an zien hoesmerk te zeen , mut hee 
een familie-lid van "bürich ter men
Sink' ' hebben west. 
Het hoesmerk van ae!bert ten V ron
tenrod te ( zienen geslachtsnaam 
ku mp net as den van menSink en 
völle anderen ook vuur in .. H et 
schattingsreg ister van Twente van 
1475") , dut völ denken an het 
Christusmonogram5), a ma g het dan 
n en strakkeren vaorm hebben (wat 
het inkrasken vergemakliken ) . Het 
zo! nich onmöglik wean, dat dit merk 
nog gewer v uur 'n dag was kom
men, as wiej nog wieder terug had
den können zeuken. Spietig genog 
hadden wiej daorvuur te wenig ma
ter iaa l. Toch wille wiej oet de 7 
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~uni onno 1635 3n desemberAnno1646 26n 

ctelberr menSink t Alber~ MenSi nk · v aeerr 
hurichrer "-r 0 J 

gctrri} 

Jan M 

Freric 

5eerr menS1nk X\ 
oerenHenpleghuis i 
~eerf fen middendorp I'J.J 

~ohan W'~~belmck t\\
gherf LanS~nk ~ 

frericl\ herberinck ~ 

oelber~ ~en ,.J> 
vronfenrod}e -;..-

berent fen \ 
rieKmenSpoel "-

Albed Ten 
Fron re nroH <f> Jon fer 

Lubbe 
R~ck t 

eSken Lenrveerinck Î Johon Lenfferink L E5ken 

(iurf l 

Fleringer akten , waoraover WleJ 
konnen beschikken en dee tehoop 
een tiedvak van zowat honderd jaor 
urnvat ( 1635- 1 733 ) verschil lende 
hoesmerken verglieken . Hierbiej 
va lt het o.a. oop, dat nao 1700 v öl 
namen vuurkomt zonder hoesmerk, 
waa rvan de oorzaak wa zoch zal 
mutten wadden in het feit , dat het 
hoesmerk n euws familie-symbool 
een ana lpha betenteken was. D e v öl
le hoesmerken in den vaorm van ne 
umgekeerde Y dee in oons materi
aal nao 1725 vuurkomt (ook nen 
zekeren albert katman oet Fierin
gen - möglik ne naokommeling van 
bindriek ten kattie , 1635 - gebroe
ken dit merk in 1726 en 1733 ) , zol 
len er oop können wiezen, dat dit 
teken oop den doer een gemeen 
schoplik analphabetenteken wör. 
Het lö t gin twiefe l, da t vuur leu , 
deet an folkloristische heraldiek 
doot, oop het - benaamd in oons 
land nog lang nich ofzochte - ge
bied van de hoesmerken nog naa 
völ oet te zeuken en te ontdekken 
valt. Gk. /Hgl. 
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5ee r 11 1cn5ink x 
gar ih nenSink I)( 

piegHut ~ 
sw+ fet iddendorp .d' 
Jan 'Wi ebe link .:/ 

yeerr LanSins f 
Frerick Harberink ~ 

bekenne 
Jcm fen fl'on~enrof <Jis 

boven 

L bb L L bekenne 
u err ren als 

R~c.kmun5poe\ boven 

t:5ken Lenrferink / 

(4eur fenWeSrendorp f' 
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·uar 1664 16 februor~us anno 1]05 Oen Ju i I i 1705 

Sink x 
den 1<3 qbri s 1p6 den 14Febenvor~u51p3 

baren~ MenSink ~;~k) bere nf rnens~enek ~~;k) 

6ink I)( 

!dendorp .::/' 

J on Me n5in3 I)( 

Jon p l e~hu~s /= 
6). 

Hin v. MenSin k J a n MenSing X 
J on pie~hu~s _,{ 

Cjeerdf Ten Midd ~ndorp ~~~k) 

Je li nk (gin 
rnerk) 

,Sins f 5eerd LanSman f geer& Lan5man "/ Jan LanSink 

Jrberink ~ ESke.n herberink fn 
~~~kJ e3hberf L anS~nck > 

frer~k h e~rberjnck 'J 
L L bekenne 
1enror " Is 

boven 

n 
jpoel 

bekenn e 
als 
boven 

Alberr Ten 
F ron ~ enror ~ 

{gin Egber~ Ten 
merk) fron fe ro~ 

L J L r 1. (ain fL ctn ren rronror n'lerk) 

b e~renr g4kmen5poel T J cm riekmcms 
ol5 boei"risrerl 1\ 

ES ken Lenferink f: ferinkJ 

~srendorp )" Jctn w estendorp ,f 
(T.v. '>y) 

cingelt van een ronde ryg boamen dat seer 
fraai staat en lustig js om te sien: wyders 
js aldaar veel houtgewas en koorn landen 
maar een sobere gemeente." (Dizzen steen 
lig non oop het earve Ten Bruggenkate in 
Albergen). 

1
) J. F. Overwijn: "Onze huis- en graf

tekens zijn 10.000 jaar oud. Wat zeggen zij 
ons?" oetg. van den schriever, 19-10. 
") Kar! Konrad Ruppel: " Die Hausmarke, 
das Symbol der germanischen Sippe"; Al
fred Metzner V erlag , Berlin SW 51; 19'39. 
") In het oldheedskeundig museum te Ol
lenze! wodt nog grote stene bewaard, dl'e 
vrogger ne vaste st ie hadden oop T·v~ntse 
gerechtsplaatsen en dee van bam·.~n m·t
hold wadden umdat er aait wat w arer in 
mos staan vuur de geesten van de doden: 
(zee ook : Tw. 3de jrg. 1958, nr. 7, blz. 83). 
In Hs. Schoenmaker { egendom v. d. V er . 
tot beoef. v. 0. R. en G.) vindt men biej 
een sc hilderbeeld van "het rechth uijs in ' t 
gehucht A lbergen in twent' ' van 1729 het 
volgende: 
"Albargen of Albergen. IJs een bunrt of gP
hucht, gelegen in de provintie Over I}sscl. 
tusschen A lmelo en otmerschen, hi er heeft 
voor dezen een klooster gestaan: 't welke 
ik voor 50 jaaren wel gesien heb: en was 
doenmals noch in een redelyke staat: doch 
js nu voor een jaar of v ier door het vuur 
vertee rt: wanneer ik daar in den jaare 1671 
was, wierd myn aldaar een gerechtspiaas 
aangewesen, staande jnt open velt hier qua
men de boeren van dat destriebt hun rech t
dagh houden: jn het midden stond een vrij 
groote steen di e boven wat uyt gesleten 
was: welke steen ik noch jn den jaare I 729 
op de selfde plaats vond: daar plegen ban
ken rondom deze steen te staan die nu weg 
waren en wierden de boere banken gc
naampt. de bovengenoemde steen js om-
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') Citeerd oet: Dr. H. W. M. J. Kits 
Nieuwenkamp: "H et raadsel der huismer
ken"; O etg. A. J. G. Strengholt, A 'dam 1955 
waor wiej ook a ndere gegevens oet hebt 
haald. Oop de Nedersaksische Bibliotheek 
(Witte Hoes) te Boorn hebt ze dit beuksken 
ook. 
'') Dr. Nieuwenkamp zegt aover het Chris
tusmonogram in de hoesmerken: " H et is 
waarschijnlij k dat de P in de Germaanse 
landen later is weergegeven als een 4 in 
spiegelbeeld en dat zodoende de Heidense 
analphabetische Germanen het gehele mono
gram als een combinatie van runen hebben 
beschouwd, waarbij dan de P al dan ni et 
in algehoekte vorm gemakkelijk voor "0-
da l" werd aangezien. Blij kbaar kwam de 
,.Odal "; het teken voor erfgoed, eigenerfd 
bezit - verge lij k "odalboeren" in Zwe
den - zowel in de oorspronkelijke vorm 
als in spiegelbeeld voor, dus gelijkend op 
de Griekse hoofdletter r in tal loze combi
naties. 
") Zee biejgaonde tekeninge: Bi ej dit hoes
merk steet: " Dit merk heft Jan Pleyhuys as 
boerRigter met Sijn eegen hand getogen 
uyt laste. " D e zölfde akte sloet of met de 
zin: .. }oan Joorninck gedane als bourrygh
ter". 
N.B. Zee ook de oopmcrking oop blz. 99 van dit nummer. 

Twentse Taalbank



BULT 1S s~~ 
VOOR VLEES EN VLEESWAREN 

W eemenstraat 12 - T el. 2752 - Hengelo 

BOERENLEENBANK 
LATTROP 

verzorgt alle Bankzaken 
3-3% % rente over a l uw spaartegoed. 

Twentsche Fourniturenhandel 

J. W AGELAAR & ZN. 
Van Loenshof 56-58 - Tel. 5684 - E nschede 

H et adres voor : 

kleermakers- en naaistersfournituren 
en gereedschappen. 

V lieseline, Domi nator-Stikgarens, Drie
boompjes- Ribfix- Manchester e n Tinneroy 
Perskussens, merk ,.Wagen". 

Knopen ook voor hoerencostuums 
voor de dansers. 

Coöp. ,,De Landbouw'' W.A. 
Goor 

Het adres voor : 

Mengvoeders onde r C.LO.-contróle 
Meststoffen , Kruidenierswaren 
Brandstoffen , Bestrij di ng smiddelen en 
Landbouwwe rkzaamhed en 

Boerenboend in Borne 
Vanaf 1896 

D e boere n van Hettum, Hassel, Zeender'n, Boor'n 

Bint a ZESTIG JAOR naor 'n Boend hen e gaon 
Ook dee van Buur'n , G am melke en Ao%el 

Tot a n de wiedlöchtig sten oet Saosel 

Waorum :'oet Boorn ' t voor èn 'n kuunstmes haalt? 

Urnda t eer 'n DOEND zo good bevaalt ! 

S&S 
ENSCHEDE 

Radio 
en 
Televisie 

Raachu isst r . 37 T el. 10107 
Veenstra a t 61 Tel. 5235 

Denkt bij het oplossen van uw 
problemen van 
RUIMTEVERWARMING 
ook aan AARDGAS 

Gemeentelijk Energiebedrijf RIJSSEN 

Het allerfijnste product 
Coöp Zuive lfabriek 
en tvieikinrichting 

"BORNE" 
Voor 

KINDER
KLEDING 
maa r één 
specia'll zaak 

Burgem.s tr. 15 
T el. 5980 

NAAIMACHINEHANDEL 

]. TICHELER 
D e zaa k met 
.0. de grootste ke uze 
o0- de mees te service 
o(lo de laagste prij::en 

Ol denz.stc . 102. b !d O verweg. tel. 690ï. ENSCCJ ED H 

Voor meda ille. 
krans, tak of beker, 
bij ons slaagt U zeker 
GROOTSTE SPECIAAL· 
COLLECTIE IN TWENTE 

~ 
QIPPERDASTR. 2a 

ENSCHEDE 

A'j oene goeie fiets scms op 'n zêól der ze t. 
laat e m da n ee rs is good naokieken en 
in vet te n, want: .. Röst roest" 
Mer natuurlik gao'j dan naar de 
Fietsenzaak en Reparatieinricht iiJ p 

J. G. W Falkmann Anton iusstr 47 Hengel 
• kuterdraod 7726 

APPENDAGES en 

LOONDRAAIERIJ 

W. Johannink 
La nge iermaatweg 17 · H er.ge lo (Ü .) 

J~f--JI!iJbH!]-1 Motor defect? 

c: naar JULQ 
direct!!! 

Pyrmontstraat 15- 19 
ENSC HE DE 

Twentse Taalbank



BOOKBESPREKKING 

G. B. Vloedbeld, .. MANS KAP~ 
BAARG, 'n Grootsten leugenbuul 
van 't Tukkerlaand", uitg. fa. G. 
W. ten Tusscher, Borne 1959; 
f 3,50. 
' t Is een verduld aorig beuksken 
waorin Vloodbeid Mans Kapbaarg 
in zien smeuig Twents dree kotten 
en dree langen löt vertellen aover 
ziene heldenciaoden in Spaunie en 
Ruslaand, en waorin hee Jans Wa~ 
genrong oe t Tubbige en Naats 
Gruttenmei oet Boorn eure beleawe~ 
nisse in den slag bie Waterloo löt 
beschriewen ... Woer kriegt ze 't 
biej mekaar", zo'j zo zeggen a'j diz~ 
ze ongleuflike avonturen least. Veur 
'n deel hef Vloodbeld, wat in dit 
verhaal steet as jong heuren vertel~ 
len urn 'n heerd, mer der is ook völ 
egen fantazie biej. Vrogger he 'w al 
een paar stukken oet Mans Kap~ 
baarg in 'n Twentsen Almanak lea~ 
zen können, mer noe is het as een 

book oetkommen, dat Ten Tusscher 
oet Boorn een aorig beusken an hef 
trokken. 
Vloodbeid is nen goon verteller met 
völ humor, den ziene moderspraoke 
deur en deur kent. Hee kan de 
Twentse sprök zo mooi te pas bren~ 
gen, d2t het ne lost is. 'k Weet wis~ 
se dat alman oet Twente het beuks~ 
ken met völ plezeer zal leazen, en 
der völ wille an zal hebben. 
In dizzen tied vin ie ze nich meer 
dee vertellers bie het losse veur' 
dee den godgaansliken aovend a1~ 
het woord konnen blieven, en dee 
in de lange winteraovenden heel 
wat afkuierden. Benaamd aover de 
tied van Napoleon wör vrogger völ 
verteld en ook oet aole leedkes kö'j 
vernemmen wat veur nen groten 
indruk den tied op de Jeu maakt hef. 
Wiej hopt, dat alle Jeu dee holdt van 
de Twentse spraok, dit plezerig e 
beuksken zölt leazen. 

Dr. G. Bartelink, Ensche. 

HET .,VAN- OOLJ:?.- IN-NIE.J-ZINGEN" TE OORTMÖSKEN . Dewiel het jonge volk het 
oole J ~Or ' ... oerknal! ". dut d~ .nachtwacht zienen rond~ank duur de straoten. waor zik woo 
la~Jge·r· woo meer mem:ken L!e.J hem au sloPt. Oop verschillende punten in de stad haoldt men 
std. z1ngl te hoop het ooleJHOrsleed en weunskct mekaar .,vol heil eu zegen in 't nieje jaor" . 
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Nen leazer schrif: 

Geachte redaksie , 

Ik vin het mooi, da'j onzen vreend 
Zwaferink een pleatsken gönd hebt 
(Tw. nr. 5). Now geet 't er mie 
nich urn, oeleu es les te gewen , mar 
dee onnerste regels zint duch mie 
nich good. Daor steet: ,.den steen 
in de H aorler Heed " . Haorle is mien 
geboortelaand en as ik dat har möt
ten opschrieven dan ha'k schreven: 
,. den steen in ' t Haorlse Veld" . 
W iej gaot nich naor " de Haorler 
Heed" hen klootscheten, mar naor 
,,'t H aorlse Veld ". Nen Hollander 
schrif " de Haarier H eide" . 

A.G. , Almelo. 

Onderschrift van de redaksie: 
A.G. hef geliek. Met .. heed" wod t 
de plan ten ( erica ceeën) bedoold, 
cl eet oop de hei (of ' t veld) greuit. 

TE NAO KOMMEN 
In het kottens oetkommen "Jaar
boek voor Overijssel" (J. J. Tij ! 
N.V., Zwolle) schrif Gerhard 
Werkman (Hoofdred . Deventer 
Dagblad) in 'n artikel aover .. Sas
sische letteren " o.a . he t volgende: 
,. De twintigste eeuw leverde een 
aantal auteurs van kwaliteit op : Ca
to Elderink, Johanna van Buuren, 
Johan Buursink." 
Non W erkma n schrievers en dich
ters van betaansie zoas Heinin g, 
Vloedbeld , Legtenberg , Lamm, 
Borghoes, Jassies , v. cl. Molen en 
v . cl. Meiden helendal nich neumd 
hef, har hee vuur de compleetheed 
dee andere dree óók better verget
ten können, duch miej zo. 

Gigengack. 

Gedichenbundel van A. Lamm 
"ALGERAK" 

Biej drukkeriej "Twen lsche Courant N .V." 
te Hengel is dizze rn aoud n en ged ichen
bnndel oetkommen van den Twentsen 
dichter A . Lamm. In het kommen n ummer 
van "rf,vcnteland"' zal dizze oelgaov', 
titeld: "ALGERAK" neu ger bespt·ökken 
woelden. ichterum wille wiej onze leazers 
der non a geern op wiezen dat men vuu r 
f 1.95 zo 'n bundel kriegcn kan en dat de 
oetgaov' dit geld in elk opzicht weerd is. 
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De halfstarken 
A s wiej het aover halfsta rken hebt, dan 
meane wiej daarmet dee jongeleu, dee a t 
v an de rungeljaoren - waarin ze zik lös 
maakt oet de keenderja01·en en zik zölf ont
dekken gaat - in de roeskejaoren terecht 
komt. In het algemeen gezegd mut nao den 
older van 17 jaar het eavenwciht tot stand 
kommen tusken de instellinge naar bi nnen, 
het niej ontdekte zölf en de boetenweald. 
Van nich-meundigen mens greuit de oop
schötteling naar ziene tookomst, naar de 
gemeensc hop van meundige leu . Hee mut 
zik in dizze gemeenschop ne stie ?.cukcn. 
En daar zi t non net de meuilikheed. 
Staat de rungeljaoren (puberte it) in het tc
ken van spölsigheed en ka ttekwaod, de 
roeskejaoren 1 ) (adolescentie) vaormt nen 
tied waarin den oopgreuienden jongen 
mens vaak de ene .. gekke roeze" nao de 
andere hef. Toch hebt aidere Jeu, J ee zegt 
dat ze in eerJeu jonge dage wal met meen
der tookonnen, gin ongeli ek . Mer ne gen.~
ratie terugoet schcuf men ook eerd~ r het 
moondige leaven in, was men eerder a n 
maotschoplike meundigheed volgens een 
vertrouwd leavenspatroon too. Dizzen 
sproonk naor het meundige leaven mut 
r echtevoort v a ak nen helen zettied oetsteld 
wadden duur leerplichtigen lea ftied, lange 
oopleidingen, woningnood en wat al nich 
meer. Dat allens maakt, dat onze jonge 
meundige Jeu völ langer as vrogger lea ft in 
ne weald. waarin ze nich tot de oopschöt
telingen en nich tot de meundige leu rek
kend wodt. Ze hebt gin sti e in de gemeen
sc hop en het lik ter oop, dat ze duur am
patte klere , ne egen spraak en bepaalde ge
dragingen een soort van lotsverbunnenhced 
wilt demonstreren. Nichterum schoeit achter 
dit oeterlik beeld v an onverschilligheed vaak 
völ onmacht en v crtwiefeling en ciaorum 
majt wiej nich naolaoten duur ons begrip en 
ons vuurbeeld te laoten zeen dat het ook 
vuur eerJeu de meuite weerd is zik met idea
lisme te richen oop de vervull inge van eer
Jeu bestaan . 
Ook T wente kent ze, dizze ,.nozems" . Z e 
gengeit langs de wegen in spiekerboksen of 
slobbertruien, jaagt oop bromfietsen de 
weenkelstraoten duur en haoldt zi k oop 'n 
leefsten oop in ca feta ria 's, bioscopen en 
daanshuze. Zölfs van aover de greanzen 
komt ze naor de Twentse steden waor het 
mangs oop houwen oetdreai en of oop on
beheurlik gedrag tusken jongeJeu van bei
derica geslach. Nichterum zint dizze ont
sporingen gelukkig gin regel. En as wiej 
het gedichken least dat M evr. Harsta Ar
desch oet Wierden aover het jonge volk 
van rechtevoort hef maakt, och, dan he 'j zo 
het geveul dat het ook met de jongelen van 
vandaag an 'n dag nog best in odde keump. 

1
) O ok: de raozejaoren. 
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Oljao r sa ove nd 
De klokke tikt, de wiezers dreait 
van 't jaor de leste ronde 
Het aole jaor, den aarmen blood 
den is op starven nao a l dood 
En wiej staot an zien sponde. 

Wiej Tukkers, nee wiej priest nich 
gauw, 

doot lewer fitten, klagen. 
Mer 'k zeg oe: klaagt nen boer nich 

Wat bracht het ons, dit aole jaor: 
Meest goo- of slechte dagen? 
Ne bru!fte of begrafenis , 

meer, 
en vrög ook de pastoor nich meer, 
dán pas zint ' t slechte dagen! 

plezeer of was ' t ook droven is, 
was 't priezen of w as 't klagen? 

Och Jeu, het was van alles wat , 
krek zo zik dat beheurde. 

En now begin wiej weer vanniej s 
met 'n vol jaor veur de böste. 
Wiej warkt al wa t 't halen kan, 
wiej klaagt ook röstig mer vandan, 
mer . ... èt toch dikke wöste. 

't Was zun en reagen , 't is jao wis, 
dat beide veur ons neudig is. T. C. Budde, verstaörven. 
't Was good zo as 't gebeurde. Oortmösken. 

het JOn ge volk 
.A.'j 's maens a n de weg I) gaot staon, 
Dan kö'j ze naor de stad zeen gaon. 
Het is de nieje generatie , 
De jonge peerestatten-gratie, 
Met wiede flodderrokken- flair , 
Met roe en roll en al zo mear. 
Nen. "rattekop" is ook in trek. 
'k Mut zeggen, ' t steet neet ees zo gek. 
De veante, a'j daor ees op let , 
Doot dapper met de mode met. 
Ne spiekerbokse , 'n autocout , 
Ne slobbertrui steet eer ook good. 
Jao , 'k zaage lest ees op 'n keer 
Ook Grootva's bakkebaard jes weer. 
Tehope trekt ze stadwaarcis an 
En jagen, jagen al wat 't kan. 
't Fietst op en biej en naost mekaa. 
Miej duch, hoo hooldt ze 't veur mekaa . 
Het veurrad is gienen hanentra d 
Van nen aanderen zien achterrad. 
En as der ene kump te vallen, 
Dan gaot ze w isse met zien allen. 
Mar 'k heure der nooit völle van 
Zee komt meesttiecis wa h eelhoecis an. 
Jao , rechtevoort mut allens studeren 
En wee 't neet kan, mut 't toch perberen. 
' t Is mooie dat dat almaol kan , 
In conzen tied kwaamp 't daor neet van . 
Oonz' ooien naober leek 't neet good: 
"Waor zint de Jeu , dee 't wark noew doot? 
Iej zölt ees zeen, al klinkt het gek 
Wiej kriegt a n domme Jeu gebrek. 

A. H .-A. , Wierden. 

I) 'k Bedoole de weg Wierden-Almelo. 
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Coöperatie 
is het allens um vattende wo<:Jrd 
veu r ne organisatie dee allen ig 
de belangen va n eur leden o p 
' t oog hef. wa nt . .. winstbej ag 
kan nooi t eer doel wèèn : vandaar 
ee r naam: 

"Volksbelang" 
met eer devies : 

.. NICH UM 'T GEWIN 
MER V EUR 'T GEZIN" 

Wie gaat met de tied met 
nieje zaak van no of an 
zölfbediening 

Coöperatie Volk sbe lang 

. in oonze 

Haaksbergen 
Bi'j ook al lid? 

Fietsen koop iej nich urn 't jaor, 
a'j nen goei ' n koopt. 
En daor bin iej 't gauwst met klaor 
a'j naor HERMAN loopt. 
Want, wat Herman ow verkoch 
was aait good .. . en is het nog! 

G.H.OLTHOf~ANSEN 
ln dlls triestra a t 187. Hen qelo, telefoon 2178 

ADOLFS & PENNINK 
de boekhandelt o. het postkantoor 

Enschede 
studieboeken - pockethooks-romans 

Revisie van Motor en Autodelen 

S. ten Cate 
H essenweg 1-9 T el. 5413 
Dr. Benthemstr. 35 ~ T el. 541 8 

Gebr. Kooy 
ENSCHEDE, PAR KWEG 155, T EL. 5516 

Eternl't BLoEMBAKKEN 
GOLFPLATEN 

Floorflex vloeren 
Isolatiewerken 

Coöp. Boerenfe,enbank 

DELDEN 
Alle 8 3nkzaken 

S poo rs traa t 9 ~ Telefoon 05407-437 

Boerenleenbank DEURNINGEN 
(teven s spaarb<wk) 

D iverse soo rten spa argeld en 

~ DIREKT OPVRAAGB AAR S PAARGELD 
~ DEPOSITO SPAAR GELD 
.(»- JEUGDS PAA RGELD met 1Qo 1o o ve rh .premi c 

G eregeld uit BETONTEGELS, BETON
voorraad SCHUTTINGEN, BETON

leverbaar> PUTROOSTERS ENZ. 
Bim sbetondakplaten, Keerwanden 

Fa. J. H. Schuurl' nk B;nne nhave~ 11 6 
_ ___:::...._ ______ ____:T~e:.:_l. 3:::009- En sch ede 

Wiej helpt met an d e bleui en 
veuroetgang van MAARKEL 
met wiede umgeffing 

e Coöp. Landbouwvereniging 
e Coöp . Zuive.lfabriek 

• Coöp Bocrenleenbank 
te MARKELO 

Nu rechtstreeks 
van de tank in 

uw petroleumvat! 

Coöp. Service 

Vraagt inlichtinge n bij uw 

<~i-tlèii) 
in Enschede . Hengelo 

Almelo en Goor 
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G. B. Vloedbeld, 
Alme lo 

De vrouw 
in het 

sprekwoord 

(V) 

De vurige maol he 'w zeen . dat 't 
verstand van de vrouw nich hooge 
wödt an eslagen. Ook den raod, den 
ze gif. is gen piep tebak weerd. 
Vrouwleu raod en bookweitenzaod 
lukt éénmaol in de zeuwen jaor -
as 't lukt! Nee, oop vrouwJeu kö'j 
nich völ oop oet cloon . Wispelturig 
as ze zint! Vrouwleu en Juniwi.nd 
verandert gezwind, of , zoas Beernd 
Jan zeg: 

Veranderlik? Wat za'k ow 
zeggen? 

'k Zal 't ees met de vrouw aower~ 
leggen. 

Al deze zegswiezen zint natuurlik 
duu r manJeu in de wereld brach. 
Mangs maakt ze 't heel bont. 
Vrouwleu en muze, ondeers in de 
huze. G en wonder. dat den .. goon " 
raod geewen wödt: Nöttenbeum en 
vrouwJeu mut völ kluppeld wödden! 
Daor heul zik den boer an . dow hee 
zea: "'t Neudigst eerst", dow höw 
hee 't wief en leut de koo in 'n gra~ 
wen liggen. En de snieder denkt er 
nich anders aower : ,,Ik straf mien 
wief met goo weur", zea de snieder, 
dow smeet hee eer met 'n biebel an 
'.n kop. 'n Ander lid van 't kleerma
kersg ilde wil nich achter bliewen en 
zeg: "Alns met maote" , dow höw 
hee 't wief met de ellemaot. 
As zukke handtastelikheden gebuur t 
onder de oogen van de kinder. kan 
men nich zeggen, dat dee christelik 
wödt ooptrökken. "De vaar houwt 
de moor, de moor houwt mi'j en ik 
houw de hond" , zeg de jong. 
In zien ha r t is den Tukker ook wal 
aowertuugd. dat 't verkeerd is, want 
hee mut toogeewen: Wee zien wief 
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houwt, den geet 't as eenen, den 
oop nen zak mel houwt: het beste 
stof der oet. 
Da 'j eerbied mut hebben vuur oole 
vrouwleu , blik oet de Twentse zegs
wieze nich. Eer het tegendeel: Woer 
de duvel zölf nich kommen kan, 
schikt hee 'n oold wief hen. Heksen 
wödden aleerdaangs vuural onder 
oole vrouwJeu zoch ; daarvan komp 
wisse de zegswieze: Daor is wal 
eerder 'n oold wief ~okt, woer gen 
vet of kwam. M er zonne met heksen 
an èmaakte oole vrouw har wa ge~ 
veul vuur galgenhumor : ",t Zal van~ 
dage nen heet·en dag geewen", zea 
de hekse, dow zol ze verbrand wöd~ 
den. In Deernkamp wödt beweerd: 
"'n Oold wief en nen koolstronk, 
daor zit gen fut meer in, mer 'n 
oold riemselken zeg: 

Ne oole vrouw en ne oole koo 
Deent aait nog woertoo, 
N en ooln keerl en 'n oold peerd 
Zint niks meer weerd. 

Biejeenkomst Twentsen Schrievers~ 
kring. 

Zaoterdag 7 Nov. j.l. kwammen de 
Twentse dich ters en schrievers te~ 
hoop in .. C osa" an 't maarkt in 
Hengel urn de jaorlikse ledenverga
dering te hao!en. D e vuurzitter was 
er naa met innömmen dat de aap
komst aa it zo groot is. Naodat hee 
het verstaörven lid T . C. Budde oet 
Oortmösken in herinnering bracht 
har , wödden verschillende zaken of
handeld . Tot besloet leazen G. 
Morsink oet Almelo oop verdeen
stel ike wieze v uur oet .. Hutten
toone zoch ne broed " van H . Klaas
sen oet Albergen . 

OOPMERKING. Onder de in dit nummer 
afdrukte akte steet: .. Pro vera copia W. Ni
lant. ' ' Het is good möglik dat dizzen W. 
Ni lant den zölfden is as advokaot Wilhelm 
Nilant, den zik nao de Vrea van M eunster 
in 1674 tehoop met advokaot H ei nrich Ni
lant en procureur Bibers bemeuid hef met 
de zaak va n den Syndicus Dr. Staal. wel 
doomaols perberen um de Commenderie der 
Duutse Orde te O ortmösken , een katholiek 
bezit, van de Staten van Aoveriesse] wier 
te kriegen; (O v . R . en G. 42e stuk 1925). 
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Biejoonsin 't T ukkerlaand 

Mooi initiatief van Ooldheedkamer 
Twente 

De Ooldheedkamer Twente is vuur
nemmens, ne reizende tentoonstel
linge duur ons Tukkerland te orga
niseren, um verl edden en kultuur 
van Twente onder de aandach te 
brengen van het Twentse volk. 
De eerste tentoonstellinge: " Oole 
Twentse bouwkeunst " is den 11 den 
November in de raadszaal van het 
gemeentehoes te H oksebarge hao
len. Hier wadden tekeningen tehoop 
bracht van den Twentsen bouw
meester Jan J a ns oe t Almelo. 
D en Heer D. Jordaan JGH-zn , 
vuurzitter van de Ooldheedkamer, 
marken biej de opening oop dat dit 
de eerste maol is seend de ooprich
tinge in 1905, dat de vereniging boe
ten het Rieksmuseum Twente ne 
tentoonstellinge organiseren. 

Sunte Merten in Lester 

Vuur de blagen in Loster was het 
den 11 den November wier feest, 
Sunte Merten streuien in egen
haandig persoon aîlerhaande lek
kers oet den ooien St. Mertensta
rent en oonder het zingen van 't St. 
Mertensleed gung het daornao as 
van oo!ds langs de weenkels waor 
at oop de roeten een papierken was 
anplakt met de aankundiging: "Hier 
wordt gestrooid". En het mut zegd 
wodden: in Loster zint ze het streu
ien nog nich verleerd. 

W eurdebook van de Riessen se praok 

De ooldheedkamer " Riessen" hef op woen s
dag 2 december 1959 ne persbiejeenkomst 
haolen naor anleiding van het verschicoen 
van een weurd ebook v an het Riessens, dat 
duur den heer Mr .IC D .Schönfeld Wiehers oet 
Riessen is sam engesteld en met metwarking 
van de ooldheedkam er is oetgeven . ~ 
Het is ne mooie oetgaov' wbdden, waorin 
neuws veerdoezend weurde ook ne spraok
keust, een verteelsel in de Riessense sprank 
en 16 foto's van het Riessen umtrent 1900 
zint oopnömmen , wat het book nófr meer 
t ot een bezit van weerde maakt, en dat 
nich allenig vuur d e Riessenders. 
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Biej 't hengaan 
van 't aole jaor 

Biej 't hengaon van het oo!e jaor , 
Kiek w iej ees achtereers. 
Wat löt non allens wier gries en 

zoor 
Het heed is nich meer peers. 
De blare eenmaol greun as grös , 
Liejt non verschroompeld op het 

mös; 
't Is ween ter 

Biej 't hen ga on van het oole jaor 
Kiek w iej ees echtereers. 
De regenvlagen zint wier daor 
En stil bint alle deers. 
D e bbre eenmaol gel as goold 
Lie jt as ne goolne kroon op 't hoolt; 
' t Was haarfst. 

Biej 't hengaon van het oole jaor, 
Kiek wiej ees achtereers. 
Hoo schient de zunne hoog en klaor 
Het kluurt al was doew zeers. 
' t Is gel en blauw en greun en rood. 
Wat dee oons dat toch alle good; 
't Was zommer. 

Bie j ' t hengaon van het oole jaor , 
Kiek wiej ees achtereers. 
De kieene knöpkes bint wier daor 
Daor braandt ne nieje keers. 
En drokker klopt het jonge hert; 
Het hef an weure gen verlet; 
't Is veurjaor. 

Biej 't hengaon van het oole jaor, 
Kiek w iej wier achtereers. 
Vuur 'n een' was 't lich , vuur 'n 

aandern zwaor. 
'n Luk flakkert nog de keers. 
Daor stek wiej 'n niejen non met an 
Want wiej mut wier verdan, verdan 
In · t nieje jaor. 

W. Hagreis-Post, Heng el. 

"ELCKERLIJK" in Twentse spraok 

is non as beuksken te kriegen tegen 
d~n pries van f 1,25. Bestellingen 
te schikken an de vertaler: G. B. 
Vloedbeld, Rondhuisstraat 10, Al
melo. 
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DEPROEFOP 
DE SOM 

De praktijk bewijst dat elektrisch koken 
goedkoop is. Wij zijn bereid geheel gratis bij U 

op proef te plaatsen een tweeplaats komfoor 
met pannen, snelkoker en .... . tussenmeter. 

Deze tussenmeter vertelt U dat het koken 
van een maaltijd voor 4 personen plm. 6 cent kost. 

U kunt thans profiteren van onze speciale aanbieding 

4 , plaats fornuis • met 
5 pannen voor slechts 

35~.-

.. voorzien van exprmt kookplaat 
fornuiJ exclusief boven- en zijp/aten. 

:, ._.,.,.,, 

;: 2 plaats komfoor* met 
'[ 5 pannen voor slechts 

107.50 

Deze apparaten worden desgewenst via de 
door Ij. C. erkende installaterm of elektro 
winkeliers geleverd. 

HYGIËNISCH- GEMAKKELIJK 

V 0 0 R l I C H T I N G S G E B 0 U W., E L E C T R A" N I E U W S T R. 3 9 H E N G E l 0 
telefoon 3561 

N.V. Electriciteitsfabriek IJSSELCENTRALE 
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U~ERENLEENBANK 

LANGEVEEN 
Hoge rente voor a l uw ing e le gde spaa r
gelden . Voorde lige rente voor ered iete n 

en voorschotte n. 

Boeren
leenbank 
Saasve!d 

V ERZORGT ALL E 
BAl'KZAKEN 
Ho ogste spaarre nte. 
V oordelige voor · 
schot en crediet
leni nge n . 

C.L. V. Landbouwersbelang 
Haaksbergen 

C.L.O.-meng vo ede rs 
Ruwvo e de rs 
Brandstoffe n 

............ BOERENLEENBAN K 
• WEERSELO 
V erzo rg t al uw bank za ken 
3-31 '2 0/o rente o ve r al uw 1!111Biiil1B•B 

s paar tegoe d 

Woningbouw, scholenbouw 
fabrieksbouw, onderhoudswe rken 

J. J. Kuipers 
Aannemersb ed rijf 

Deurningerw<g 7, Tel. 05409-58 5, BORNE 

FREEK SPOOLDER 
vo or huishoude lijk e ar tikelen, se n • i• ze n , 

keuk !nui·tzetten, speelgoeder e n 
Standplaatsen op di verse mark ten in Twente 

(Oldenxaal, Ensche- de, Haaksbef'gea, Hdlendoorn] 
Meijersweg 11 , T el. ï189, HENGELO 

H. J. KRAKERS 
AANNEM ERSBED RIJ F - Hengelo -tel. 2964 

Nieuwbouw ~ Onderhoud en 
Betonwerken 

"De lnterieurspecialisten" 

/ 

In herenkostuums 
overjassen en 
herenmodeartikelen 

vind t U de 
mooiste en 
u itgebreids te 
coll ectie bij 

Kleed t U beter en beslist goedkoper 

Ilotel National 
voor uw vergaderingen en bijeenkomsten 
een gezellig zi t je met p rima consumptie 

ELKE A VON D TELEVISIE 
Burg.Janseoplein, HengeJo, t .o. het Gemeentehuis 

Aanbevelend: J. C. HOLT HAUS 

Marktstraat 17 - HENGELO 

elk inter ieur door ons verzorgd, is 

" E x clusief" 

huis en- haard 
woninginterieu rs 

ensche d ese straa t 11 - he nge lo 

B. G. J. Meekes 
Autospuitinrichting 

'n kwart eeuw 
spuit- ervar ing 

A a rdolies traa t 16 - tel. 7529 - HENGELO 

GOEDE SCHRIJ FMAC HINES, ook 
gebruikte, levert U in alle 
merken en prijzen 

HET SCHRIJFMACHINEHUIS" 
Het huis van vertrouwen 

Arcbimedesstraa t 9- te l. 7142- HENGELO 

Coöp. Aan - en Verkoopvereniging 

NOTTER . ZUNA en RIJSSEN 
HET ADRES VOOR 
BRAN DST OFFE N 

Telefoon 268 - 262 - G iro 11439 - R ijssen 
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TELEVISIE 
<0-

Hoor-

apparaten ~;lïll!"'ft'-'~rrt• 
<0-

RADIO 

voor BAN KSTELLEN 
HUISKAMERS enz. 

WONINGINRICH T I N G 

H. G. LANZING & ZN. 
BELTSTRAAT 26 • 28 TELEFOON 2-116 

DAMES EN 
HERENKAPSAlON 
EN PARFUMERIE 

service voor het 
" Twekkelerveld'' 

M.H. VISSER 
Zonstraat 8 

Gramofoonplaten Piek .. Ups 
Speciaalzaak 

Radioko 
Nieuwstraat 57 Tel. 3909 
Hengelo (0.) 

C . F. Kla arstraat 28 
Tel. 4863 Enschede 

Voor goede HE RENKLEDI NG 
slaagt U het best bij: 

TIECKE & MULLER 
vertrouwd adres 

Deurningerstraat 39 

,Jnstituut Punte" 
i.b.v. Staatsdiplom a 

biedt cursussen in : 
<0- T YPEN (Schoeve rs systeem} 
~ STE NO .. GROOTE '" 

(Ned. en mod . ta len) 
<0- HAN DELSCORRESP. 

& CO N V. NEDERLAN DS. 
FRANS, DUITS . ENGELS. 

<0- BOEKHOUDEN 
~ MIDDENSTAND 
<0- BEG. E N GELS 

Dag- en avondcursus 
<0- SPAANS 

Aanm . dag . Tel. 7ó70, van Alpbenstraat 9, 
(bij Keuringsdienst van Waren) ENSCHEDE 

HET INSTITUUT WAAR MEN ZORG 
AAN UW OPLEIDING BESTEED 

De nieuwe stad 
m het oude land 

W. J. Bosman & Zn. 
Gasfornuizen ~comforen 
Haarden en Kachels 
Keukenuitzetten Sola-artikelen 
Wasmachines Centrifuges 
Sanitaire installaties 

Deurningerstr. 35-37 Tel . 5205 

Voor betere SChoenen 
Rommelaar 

van Loenshof 31 

W at vunne fietse ieleu ook oet 
oonze zaak begeert 

Elke fi etse wordt deu r oon$ gega1 andee1 d 

OFFREIN Oldenzaa lsestraa t 33 
Telefoon 2602 

Speciaal adres veur oew kieere 

Haverst raat 23 
Enschede 

Nieuwstra at 22 
Hengelo 

KUYPER 
H o e de n en Heren m o d es 

Oldenzaalsestr. 34 

RUBBERMATTEN 
~ sterk en 
.... hygiënisch 

Schuttelaar 
BURGEMEESTERSTRAAT 13 - TELEFOON 4574 

--+~· 
Hengelosestraa t 33a 

DAMESMODES en PELS 

Twentse Taalbank



I 
Horloges Tel. 3171 Goud en Zilver I 
J. Oude Maatman 

Mr. Goudsmit 
Ontwerp en u itvoer ingen In Goud en Zilver 

KISTEMAKER 
VOOR UW 

WONINGINRICHTING 

A'j 'n bezeuk brengt aan Ollenzel. 
bre-ng iej van zölmsprekkend ok 'n 
bezeuk an: lunchroom en 

DAVINA' ijsbuffet 
S (op de markt) 

Zaadhandel Telgenkamp 
Molenst-raat 6 - Oldenzaal 

VOEDERS, GENEES- EN 
VERZORGINGSMIDDELEN VOOR 
ALLE DIEREN 

De beste vloer 

FLOORFLEX 
OLDENZAALSE BOUWMATERIALEN
HANDEL N.V. 

(0)~\fiiSI 
PLAATSIN 

Boerenleenbank Albergen 
De spaa rbank voor stad en land 

maakt gebruik van lopende rekeningen 
alle inlichtingen aan de bank 

C.A. & V.V. OLDENZAAL 
telefoon K 5410-2071 - Giro 840869 

Zaai- en Pootgoed, Brandstoffen 
Veevoeders, Kunstmeststoffen 

Alle veevoeders staan onde:r CL 0.-contröle 

E. J. Lantink 5Ëf[)%;t 21
-
23 

Radio - Televisie - Electra 
Techn. Installatie-bureau 

Wasmach ines - Verlichting enz. 

Café Restaurant 

DE HALVE MAAN 
De zaak waar u zich thuis voelt 

A .W. VEGER. O!denzaalsestr .25 , Enschede 

stalen anti-sliptraptreden, trappen en bordessen 
-o- Uitglijden bij olie, vet, ijs of sneeuw 

niet meer mogelijk 
-o- Zeer lichte en goedkope constructie 
-o- Prima referenties vangroot-industrie 

en architecten 

DIJKHOF HENGELO fabriek voor metaalbewerking 

I_________ _ · _____ o_ p_ge- ri_c_h_t 1_92_J._B_eu_kw_e_g 4_. t_el.-34-80_ 3_s8_1_-.! 
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Coöp . Aan- en Verkoopvereniging 

DEURNINGEN 
Tel. 05402-201 

veevoeder, meststoffen, 
brandstoffen, zaai- en 
pootgoed, diverse artikelen 

Alle veevo e ders onder 
C L 0 - kontröle 

N.V. AAN NEMING-M IJ . vh. 

H.W. te Pas 
ENSCHEDE 

Burgerlijke en Utiliteitsbouw 
Gewapend Betonbouw 

Grond-en Wöterbouw-Wegenbouw 

TIMMERFABRIEK 

HANNINK 
HENGELO 

Levering van: 
kozijnen 
ramen 
deuren 
trappen enz. 

T elefoon 3701 

VOOR UTILITEITS- en WONINGBOUW 

Opgericht 1845 Opgericht 1845 

fa. H. van Wezel fzn. 
EXPEDITIE 
en 
TRANSPORTBEDRIJF 

Hengelo 

.. WIE VEURT VAN ALLENS" 
Telefoon 3650 Telefoon 3650 

a) Gunstig gelegen industrie
terreinen , ruime arbeidsmarkt. 

b) De grootste markt van 
Twente . 

c) Een prachtige omgeving . 

IN LICHTINGEN: STADHUIS RIJSSEN 

Bandfabriek 

BUDDEKE 
Binnenhaven 28, Enschede 

~ geweven namen 
~ letters en cijfers 
~ geweven etiketten 

Boeren leenbank 

Denekamp 

de spaarbank 
voor het platteland 

Sparen brengt weluaart, ook voor U 

Spaar mee bij de Boerenleenbank 
te OLDENZAAL 

ROSSUM 
WEERSELO 
DEURNINGEN 
SAASVELD 

DENEKAMP 
LATTROF 
DE LUTTE 
LOSSER 
OOTMARSUM I 

Twentse Taalbank



Formelta de 
ideale 
koffie·~ 
melk 

u 
proeft 
de 
room 

Verkrijgbaar in flessen van 230 gram (39 cent) 
en 400 gram (58 cent) 
VERKooPKANTooR " Multifarm '' 
BOEKELO 

K laant 'n van BISC H OFF 
Bint almaol vol lof 
Ne dame of heer 
Ze komt aa ll ied w ee r 

wan t : 

Bischoff 
hef ' t beste wa t er is 

O a w e rt u ugt o w va n d isse woarheed 

Wil t U uw tui n laten aanleggen , bijplanten 
of verande ren ? Bezoek t U dan de 

ERICA kwekerijen Borne 
Uit honderdd uizer.de n pl anten als Bloem
en S ierheesters , Co ni ferrn. Rozen, Vaste en 
Rotsplan ten, kunt U een keuze maken. 

De ERICA kwekerije n zijn de mooiste 
kwekerijen in Twente, met de g rootste 
voorraden . 

Geop end alle w erk dage n tot 5 uur, a nder~ u ren 
alleen bij t elefonische of sch rifte lijke afspr aak. 

Een motor rijwie l, s cooter of b ro mfiets? 
H e t grootste rij ge not verscha f t U : 

NSU 
prijzenva naf f i ï 5.-

I mporteur: 

J. Hui skes 
te L 401 , DELDEN 

HUISHOUDTEXTIEL 
VOERINGSTOFFEN 

JAPONSTOFFEN 

"Koninklijke 
Textielfabrieken 

D. Jordaan & Zonen N.V." 

Haaksbergen 

T ukkers ... , mag ik effen ' t woord? 
G ooit o w geld nig aover boord 
Tukkers .... a k ow raon mag ... spoort ! 
G ao 'j d aa r a lm aal met a kk oo 1 d ? 

Breng dan ow gèld 
naar de 

Nutsspoorhaank 
O rienersrraote 43 
Henge l 

Bretel er en Reestman 
ENSCHEDE 
Tel. 3529 

voor 

kolen 
haardolie en -petroleum 

huisbrandolie 
Shell - landbouwproducten 

K~ 
kleedt U 

steeds beter dan best 
Hengelo - Telgen 21 
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	TLLS.1959.7.00a
	TLLS.1959.7.00b
	TLLS.1959.7.00c
	TLLS.1959.7.00d
	TLLS.1959.7.00e
	TLLS.1959.7.00f
	TLLS.1959.7.00g
	TLLS.1959.7.00h
	TLLS.1959.7.085
	TLLS.1959.7.086
	TLLS.1959.7.087
	TLLS.1959.7.088
	TLLS.1959.7.089
	TLLS.1959.7.090_
	TLLS.1959.7.091
	TLLS.1959.7.092
	TLLS.1959.7.092-093a
	TLLS.1959.7.093
	TLLS.1959.7.094
	TLLS.1959.7.095
	TLLS.1959.7.096
	TLLS.1959.7.097
	TLLS.1959.7.098
	TLLS.1959.7.099
	TLLS.1959.7.100
	TLLS.1959.7.100a
	TLLS.1959.7.100b
	TLLS.1959.7.100c
	TLLS.1959.7.100d
	TLLS.1959.7.100e
	TLLS.1959.7.100f
	TLLS.1959.7.100g
	TLLS.1959.7.100h



