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RUISCHER EN HARTGERS
Ve ur e l ekt r i sc he appa r aten
rad io en televisie
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Dri e ne rst raat 4
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Te lefoon 61 59

ENSCHEDE

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

-

LEVENSMIDDELEN

gillier rncr zP g els .
gillier mcr g"ld.:ns

Op \ éGé- artikel c n ;tecds
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hengel·
G RIT ZNER
HUSQVARNA en
MEISTER
Naa imach ines

westen

WUMENST/1 fS HENt.ElO IC 1

H J SONDER & Zn .

T elefoo n 3593

W eemenstraat 4 1
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e BETERE

oosfvose~

Pas -Tunette - Gorsetten en BH' s
RADIO en TELEVISIE

Erres - Ph ilips - Blau p unkt- Ar istona

ADIO

REDEMEIJER

sinds

eKLEDING

179$

E mmas traa t , tel efoon 3670, Henqelo
DIT
JAOR
KOOP
IK
M IENE
SCHOON
BIEJ

GOSTERHOLT
WIEGBRINK
Ensche desestraa t 2
HENGELO \0 .)

LINOLEUM
ATO PIC
COLORITE
COLOVINYL VREDEST E IN RUBBER

AU TOSPUITINRICHTING

Hevelsborg
Ingericht met moderne AUTOSPU IT- en
MOFFELCABlNE
Binn enha ven 68. Tel. 4432 , Hengelo
Speciaalzaak

Baby.. en
Kinder-===~ kleding

VLOEREN
Ru l:>ber en li noleum tra pbekled ing

F. BOERKAMP
VLOERENBEDRIJF - HENGELO

Modern e Fotografie

jan G. W. Kreye

Telgenflat 11 1 (Je etage) - tel efoon 3364
Berfl oplein 8 - telefoon 2 18 1
Een grote keu ze

SCHILDERIJ E N
ETSEN
RÈPRODUCTI ES

Teleloon 4256 -

~

KLEINBEELDSPECIALIST
ALLES OP AMAT EURGEBIED

Hengel<>

W ij v erzorgen al Uw inlijstwerk

HET WONDER VAN HENGELO
Magazijn voor :

I

Brug straat 6. Telefoon 231 7

voor uw TAXI naar

kunsthandel PRINS
Ma rktstraat 21 -

~

j. van Dongen

6600

Cron jéstra a t 36
A pa rte

Telefoon

Blo uses. V esten

en

Rokken

~IMUM!IIU

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

HENGELO

A UTO MOBIELBEDRIJF

l &9

FlAl

meubelzaak

J. B. Erné

Een moderoe
in bet moderoste winkelcentrum van Twente

De ldensestr. 42
T elefoo n 2 120
Hengelo (0)

woninginrichting

: va na f f 3799

Frans Tanke

WEEMENSTRAAT 61 Telefoon 2862
Zie t s teeds on z:e over:icbtelijke eta la g es

I

I
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koop t prettig bij:

Gaalman

BIJ IN LEVERING VAN DEZE BON GEVEN
WIJ 1 Oo lo KORTING TIM 15 JAN . 1960
HERENMODES - Weemensu aat B
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Het ha rt van Twente

in het brandpunt

•

foto 's van ROOS
Grotestraat 41

SYLVA

Telefoon 2:563

Vasana-kousen
vanaff 2.95 p .p .

Ook Uw adres voor
het gehele kleinvak .
Holtjesstraat 13 - Alm elo

MIDDELKAMP

lit

de

de burgeriej

indusfri~
~•

I

en •t pi anelaand

ledsr: •. Twenterlaand':

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 H UIS VOOR GESCHENKEN

};~;;~a
pl ei t voo r
uw goed e

rcmlljbl;t1Mfil1J
m~Jcleluds ~
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Alme lo - Hengelo - G oor
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Almelo: Marktplein 8
Hengelo . Nieuwstraat 38

Boerenleenbank Almelo
verzorgt alle bankzaken.

ORANJESTRAAT 2
In heel
Twenteland
haalt ze de

keenderkleer
biej

Telefoon 3528

JanSindsPezie
1873
ALMELO
V oor betere Heren- en Juniorkleding

Fa. H.E. Rhebergen &Zn.
Dames- en H erensalon
MAR KTPLEIN 18

TEL. 4381

MERCEDES-BENZ service
Marktstr.34
ALMELO

garage Gebr. Kempers
Off. agent van Mercedes-Benz
voor Almelo Hengelo en omstreken

Twentse Taalbank
Coöperatiev~

C.A.& V. V. van de A.B. T.B.

De Eendracht

DENEKAMP TELEFOON 05413-461
In
Vaste en vloeibare brandstof, Pluimveevoeders, Duivenvoeders, Vogelzaden,
Kunstmeststoffen, Tu ingereedschap, Huish.
artikelen, Zaaizaden, en Pootaardappelen,
Bestrijdingsmiddelen voor land - en tuinbouw, Touwwaren.
Billijk~

pr'ij:en, vlotte bediening, goede kwaliteit

Sparen Boerenleenbank
bij
Ootmarsum
de Alle Bankzaken
Coöp Zuivelfabriek
"NOOIT GEDACHT"
Ootmarsum

Zuivelfabriek

Rossum

I

Het beste adres voor allerlei zuivelprodukten

I

BOERENLEENBANK

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

Prima me lk en melkproducten .
Kaa s en Ro omboter steeds Ie kwaliteit

BOERENLEENBANK BECKUM
en AGENTSCHAP BOEKELO
De spaarbank voor iedereen
Voor alle bankzaken, ook uw Reken ingen -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 • En schede

B.oerenJe.enbank

COÖP. ZUIVELFABRIEK

ttDe Samenwerking G.A.H

Lonneker

ALBERGEN

.. De spaarba nk voor iedereen"
Alle b a nkza ken
Tel. 05120-10223

Onze bo ter éé as g eprobe erd. altijd begeerd .'

APOLLO

Gronau (Westf.)
Teldon 355

I Schänh I
I Weindiele I
I

Klause
Bar

Das elegante Abendlokal
Mittwochs, Samstags und Sonntags
KONZERT und TANZ
Bis 3 Uhr nachts

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
~oo ga:et en segt bet tlck op stra:et
.ma:et f)rbt ®p kla:gt of ahtt!'
~oo gaet en sl.tltjgt en segt fJtt mp

<!Coöp.
.. <!&n.S

"

Jjornt

7111 elanrr"
~

;Jiloom's
tab ah

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

is
toch
better

FOTO HAARHUIS
Ootmarsum

B~oederij
BORNE

t)

DUBBELINK
kruidenierswaren
brood en banket

TELEFOON 346

Het adres voor a ll e r assen
KUIKENS EN JO NG E HENNEN

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

GRUNO RIJWIELEN
gaan 2 keer langer mee
Lak roest en schilfert nooit af.
Prijzen vanaf f 162,~

HERMAN

Fa. D. ZINGER

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

Oldenzaalsestraat 118

AHREND
TELGENFLAT - HENGELO - Tel. 7266
voor: Lichtdrukken
Bestekken
Foto-copieën

RADIO EN TELEVISIE

S&S
ENSCHEDE
Raadhuisstraat 37
Telefoon 10107
Veenstraat 61
Telefoon 5235

HEREN LANDBOUWERS,
Laat Uw auto- en tractorbanden
coveren met ons veel gevraagde
.,OPEN CENTER PROFIEL"
Door de aanschaffing van de modernste covermachines kunnen wij U ons
coverwerk voor de volle 100% garanderen.
Vraagt inlichtingen bij Uw tractor-Dealer of bij

M. J. NIJBOF- Coverbedrijf
Telefoon 05409-489

ENSCHEDE

BORNE
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Het hart van Twente
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Foto's könt nich kicken.
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Wiej wet et wal!
Ja o 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 clom1ke r lech van clizze wealcl
vol grof en groezelig gewealcl7

BIEJ ON ZE VUURPLAAT
Koomp 'n Advent weer in ' t IHnd,
dan nemp me tmig boerenjong dPn
hölten hoorn ter hand. Vanof 'n
oeicnvloch tot beddegaonstied
klcenkt dan dat woonderlik geroop van b aowen de putte aover
ons Twenteland van boerschop
tol boerschop en k un digt an , d at
het gaauw mirreweenter wodt. Dat
Twente ook in dizze n 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 a ondeliks t ;edschrift vuur i-l et Twe nt se
volk. Officiee l or gaan va n Ge n T wentsen
Schr ieve rsboond.
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Red a ksie' G . B. V loe d be id Al me lo, Hl d.
red; Vuurzi tt er va n d en Twentse n Sc hrie -

Administra o si e : Ko rtenee r st ree t 29, H en g el,

f

3 ,60 p e r jaar.

Ba nk: "Twe ntsc he Ba nk N .Y ." Hen g el.
Post rekken ing nr. 8 2 0018
t.n v. Adm .
Twente iand. Kortenae r st r, 29 , H e ngel

Be uke ri ej :

.,N e dersa ksi sche

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 ll e 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.

1959

versbo on d. T Bo rg hoes, O ll en z e l. A . L amm,
Hengel. A. Bu t e r Ensc he.
Abon ne m e nt sp r ies

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 komm en zo!
as éés de dage wazzen vol.

Bi bl iot hee k"

W itte Ho es, Bo orn .

Ach Ki nneken, o groten God,
hier ligs Dow, en et ewig lot
dat later nao den lesten braancl
oons wacht, hools D ow ien D iene 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 Di ej hier hef brach,
vuur oons, ien den mirwienster nach7

Ant iq uari aat: ,. N e der sa ks isch Ant iq uan aa t",

A. J. U . Lamm, Hengel.

(H . J. Tije nk), Ex e l (Lo c he m) .
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,.Twenteland" in een niej k leed

Automobielbedrijf

Den viefden jaorgank van ,.Twen teland" krig een niej moodser oetzeen. 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 oetkomt , zölt dus nog in het bekende
k leed verschienen.
De verniejinge van het urnslag steet
in verband met nog verschillende
andere veranderingen, deet alle hoplik effenzovölle verbetteringen zölt
b lieken te wean. Zo is het duur de
Redaksi e a nen helen tied as een
gemis veuld, dat lang nich altied een
,. rond" nummer kon wadden ofleaverd , 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-jaorlikse 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 moderspraok. Tot behold oeteandelik allemaal va n de Twentse spraak, vuur
ons Tukkers een weerdevol bezit
van geestlike concentrasie, urn 't
ees deftig te zeggen.

J. Warn1ink
Hengelo- tel. 3061
Ziet onze nieuwste Aust in -m o dellen
Vraagt vrijblijvend p r o efrit
§1

IMORSINK1\
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Weemenstraat en Kotmansweg . H <n g el o

V E RS TEE G 's v ea rv e
veur h o e s e n ea rv e
M o le ns tr aat 2 0
He ngel o - Te le foon 2207
tv1e ube len
Tapijte n
Be d den
Linole u m
C olo vi nyltegels

DENEKAM P
om zij n na t uu rsc ho o n. zijn bez :enswa a rdigheden, waaronder een n 3t uur-h istorischmu seum, e n zijn g >ed e h e>te l -accomodatie,
zeer bekend als VACANTIEOOI~D . biedt
tevens ee!! gun stig e g~lege nheid voor

Abonn ement 1960
Leu , deet eer abonnementsgeld aaver 1960 (f 3,60) nog nich betaald
hebt , wodt vrendelik verzoch , dit te
cloon vuur I Jan uari van het nieje
jaor. Daornao wodt annömm e n, dat
lever per postkwitantie wodt b etaald.
Adm.

I N DUSTR IEV ESTIGI N G
V:> ord eli g terrein.
l?uime arbeidsmar ktBevolking volkoenen indu s t1 ie minded.

I nli chting en t en g emee n te huize

Aardgas
de brands tof uit eigen Tw entse bodem

An alo onze leazers
en adve rteerders
een GELUKZA GLIG
Kerst feest en N iejjao r.

IS VOORDELIGER ! ! !

Gemeentebedrijven
Burg. W alierstraat 3

OLDENZAAL
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G. B . V!oedbeld, Almelo

Gebroeken in tv1irweentertied
het vee vroo en good voord wöd~
den; daorvandan, dat men den g en ~
nige , den dan het leste oopstun , den
heelen dag plaogen met den naam
Sunnesteffenskop.
In mirwintertied herinnert den Tukke r zik geerne de zegswieze: etten
er, d rinke n hoolt lief en zeel te hoop.
Het Christendom beschouwt maotiqheid as ne deugd, mer spiez' en
dra nk zint gaven van God en het
zo! ondankbaar wean ze te minachten. Hoo vrolik gaot dan ook knechten 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 bungelend an 't oor stappen ze in vrogger 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 ooljaorsaovend vierd! Het beste oet wieme,
spinde en keelder komp oop de tao~
fel. Gen wonder , dat mennigeen later 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 geew 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 roeme 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~

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 intimiteit van hun doorrookte delen
waarderen en als 't ware met een
oerinstinct de pa triarcbale hui se lijkheid cultiveren". Tot disse .. sfeer"
heurt ook de gewoonte um in mir~
wintertied iezenbakkenkooken te etten , dee met het familiekookeniezer
bakken wödt. De zinrieke ofbeeldin~
ÇJTn oop dit feestbrood zint durentied 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 ontroering nog te leazen stun oop de gezichten van de karkgangers; zee
wussen: het mooiste uur v an 't jaor
is wier vuurbi'j. Wee de man , den
'n heiligen Mirwinternacht profaneert , zoas Hakkelbeemd deu: h ee
gung in n heilig en morgen h en
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 Sunne Steffen. Het vee stun van ooicisheer onder bescherming van St.
Stefanus. Oop zienen feestdag mos
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Haifst
Noe zint de bloumen uut ebleuid .
Oe zwammer pracht an kaont'.
'n Kooien aodem van 'n haifst
Tög waaver 't stöppellaond.
De dwerrelende blaa dekt touw
De kale naakte wer eldvloor.
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
v an kommen vuurjaorspracht.

Z wammeraovendherinneringen
op 't Vj enne

G. Roelofs . Vreze nvjenne .

'n Aov end koomp al sloepend
naöder ,
't Is zo bie zuns-oondergaonk ,
Mensk' en deer verlangt 11aor röste .
Nao nen dag zo waim en laonk .

(Gerard Roelafs is joon k wadden oop 23
F ebr. 1903 in Vrezenv en . Ziene oldcrs en
vu uraiders hebt daor ook won d. D e hoesnaam van de famili e het: .. de Schuu tjaons" .
H et is de ee rste mao l. dat in .. T w entela nd " biejdrag en in 'n tongen slag van Vrezenven pubelseerd wodt ) .

De pöppelnbeume ruuskert
dreumrig,
Bloumenköppies nikt tot daonk.
En op de djealle bie 'n kwakpot
Sjielpend heaimelties-gezaonk .

weerschötte, hebt het ersatz-scheeten a lange duur en laot zik daorduur gen schrik anjagen. Gen wonder dus , daw der zo völ beroerder
an too zint. as in .. den goon ooln
tied " !
In clee bedriewen hef 'n mirwinterhoorn zik eiken aovend laoten heuren. 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 bliede bosschop verstaon. disse wereld
wödden 'n tweede paradies en het
middelpunt zo! wean de christelike
familie, naor het beeld van het heilig gezin in 't stälken van Betteljem!
W c.s het disse gedachte, dee vrogÇJer 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 familiefee st van 't jaor wödden vierd bi'j
de traditione le delicatesse van porkin- 'n buul? Hoo jammer . dat H illigendree in onzen tied van gezinson tvrichting as Zundag is of èschaft.

Vrearig röst de huuz ' en schuren ,
Z a ch ies spjölt de aov end-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 ... ", da or zint ze al.
En laongzaom , schomlend. bomlend .
Sjökkelt 't vee dan naor 'n stal
In de kjökken wa lmend 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 steemenprac ht
Stille wodt' in alle huze,
Mooien heldren zwammernacht.
G. Roelofs, Vrezenvjenne.

88

Twentse Taalbank

Advent

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.
Adve nt koomp an,
Blaost à] vedan
Het Keend wil bie oons kommen!
Heel 't Tweantske volk het hören möt!

Toon Bo rghoes

I~

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 olde Havezathe Herinckhave te Fle~
ringen in de aske leg. Dao rmet is
spietig genog ook het archief van
dit hoes in vlammen oopgaon. Wat
har men oet dee verbraande breve
nog nen hoop gewaar können wodden aover het economisch en maot~
schaplik leaven van de marke Fleringen. Mer ook vuur den taalonderzeuker , den genealoog en den
heraldicus zint hier kostbare bron~
n en 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 hoesmerken, waoraover het Fleringer
archief aover een tiedvak van ver schi llende eeuwen zuk mooi materiaal bevatten.
Ne gapse Fleringer breve, akten en
obligaties, dee zik ten tiede van den
braand nich oop het hoes Herinckhave bevunnen, is bewaard bleven.
Eén van dizze stukken, ne scheuld~
bekentenisse van de " Semtlycke
ghemeine Burmans van Vleeringe "
a n "den EerSamen hermen berentSen anneken Sijne echte huijSvrouwe - 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 inkrasket en ook vuur handtekenin~
gen duurgungen) wodt hoesmerken
neumd.
Het valt voort oop, dat ze almaol
bestaot oet rechte en schroodse
( : sch uine) !i ene mét of zonder
dwesstrepen. Zo wad d en ze het
maklikst in te kraske n , schoonwal
ook wa tekens met gebeugen liene
vuur komt.
Het hoesmerk zo! oet de oold-Germaanse runen~tekens ontstaon wean
en as zodaönig vrogger een magi~
sche betekenis hebben had. Tacitus
,· erteelt oons a van het re li gieuze

gebroek, dat de Germanen van dizze tovertekens, de runen , ma ken .
En nog in de 14de eeuw wödd cn
Bisschoplike verboden ten an zeen
van de runentoveriej oetveerdigd.
Ir. J. F. Overwijn l ) schrif: " Ru nen
zijn de tot lettertekens verstard e
sy mbol en. Het is verrassend te constate ren , 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
gewwelkru ze oop de Twentse boe riejen er een aoverblie fsel van zint ;
(ze e: T w. 3de Jrg. 1958 , nr. 4 bladz. 51).
Bekend is, dat een en hetzölfde
hoesmerk a ait in zi en eenvoldigsten
vaorm duur den stamvader en den
oldsten zön onveran derd wödden
aovernömmen. D e aan dere zöns
deuden er een klean onderschei~
dingst eken an too , bijv. in den
v aorm va n een d wes~ of schuunstreepken . Volgens K. K. Ru pel~)
wa dd en dizze oopmarklike tekens
het symbool van d en familiestam en
spöll en èn as religieus èn as rechtssymbool 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
Germ aans religieuze opvatti ng bij
a lle belangrijke gebeurtenissen tegenw oordig waren."3)
"Volg ens de
wereldbeschouwing
van onze voorouders was niet de
huisgemeenscha p, niet het gezin ,
het voornaamste , maar de stam, v an
levenden en doden. Daarom bl ééf
de stamvader het werkelijke hoo fd
van de stam, de oervader, di e als
eerste van het geslacht rechtstreeks
van de goden afstamde. De lev ende
oudste man van de stam was dan
ook zijn vertegenwoordiger onder
de leven d en. 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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~uni onno 1635 3n desemberA nno1646

derlijk steeds op de oudste over gaat. "4 )
Het hoesmerk kon , net as den zegelreenk , nich duur vrouwleu broekt
of erfd wodden. Ook ni ch-m e undi ge zöns wadden nich hoesmerkgerechtigd; pa s as eren egen schasteen roken , wödden ze tekengerechtigd . Volg ens w ukke regels de
zölfstaandige zöns h et oermerk vera nderen, is nog nich bek end , mer i ;1
elk geval gebu ren dit duur der n en
streep an too of ook wal of te cloon.
Ruppel kump w ieders tot d e cunclusie, dat nich allenig de re eh tstandige kruuskes en de schune kru uskes in vrogger eeuwen as bekrachtigingstekens meerdere maolen a nwiesbaar duur analphabetei1 broekt
wödden mer alle hoesmerken. Hier ..
in lig niks gin minderweerd1gs. De
zegels, dee Middeleeuwse ~delen en
rieke leu van dee dag en, dee - in
tegens telling me t de kloosterlingen
de schriefkeunst nich onder de
knee hadden , a n charters, perkame nten stetten of an koorden de ud en, wad d en ja ook ana lph abete ntekens.
Het eerste hoesmerk oop de scheu ldbekenten isse van 1635 (z ee ofb ee] ..
d ing) is van .. ael bert me nSink , biirichter van Vleering " . Dit teken,
dat wa meer v uurkump , is de "linarlaukar" of dubbel- sliegel (: dubbelv legel). Heelmaols onder an d e akte kump ook nen me nSink v uur en
an zi en hoesmerk te zeen , mut hee
een familie-lid van "bü rich ter menSink' ' hebben west.
Het hoesmerk van ae!bert ten V rontenrod te
( zi ene n
geslachtsnaam
ku mp n et as den va n menSink en
völle anderen ook vuur in .. H et
schattingsreg ister van Tw ente va n
1475") , dut völ denken an het
Christusmonogram5), a ma g het dan
n en strakkeren vaorm hebben (w at
het inkrasken vergemakliken ) . Het
zo! nich onmöglik wean, dat dit merk
nog gewer v uur 'n d a g was kommen, as wiej nog wieder terug hadden können zeuken. Spietig genog
hadden wiej d aorvuur te wenig mater iaa l. Toch will e wi ej oet d e 7
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Fleringer akten , waoraover WleJ
konnen besc hikken en dee tehoop
een tiedvak van zowat honderd jaor
urnvat ( 1635- 1733 ) verschil lende
hoesmerken
verglieken . Hierbiej
va lt het o.a. oop, dat nao 1700 v öl
namen vuurkomt zonder hoesm erk,
waa rvan de oorzaak wa zoch zal
mutten wa dd en in het feit , dat h et
hoesmerk n euws
familie-symbool
een ana lpha betenteken was. D e v ölle hoesmerken in den vaorm van ne
umgekeerde Y dee in oons materiaal nao 1725 vu urkomt (ook nen
zekeren albert katman oet Fieri ngen - möglik ne naokommeling va n
bin driek ten kattie , 1635 - gebroeken dit merk in 1726 en 1733 ) , zol le n er oop können wiezen, dat dit
teken oop den doer een gemeen schopli k 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 - gebied van d e hoesme rk en nog naa
v öl oet te zeuken en te ontd ekken
valt.
Gk. /Hgl.
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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).
') Citeerd oet: Dr. H. W. M. J. Kits
Nieuwenkamp: " H et raadsel der huismerken"; 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
oo k.
'') Dr. Nieuwenkamp zegt aover het Christusmonogram in de hoes mer ken: " H et is
waarschijnlij k dat de P in de Germaanse
landen late r is weergegeven als een 4 in
spiegelbeeld en dat zodoende de Heidense
analphabetische Germanen het gehele monogram als ee n combinatie van runen hebben
beschouwd, waarbij dan de P al dan ni et
in algehoekte vorm gemakkelijk voor "0da l" werd aangezien. Blij kbaar kwam de
,.Odal "; het te ken voor erfgoed, eig enerfd
bezit verge lij k "odalboeren " in Zweden zowel in de oors pronkelijke vorm
als in spiegelbee ld voor, dus gelijkend op
de Griekse hoofdletter r in tal loze combinaties.
") Zee biejgaonde tekeninge: Bi ej dit hoesmerk steet: " Dit merk heft Jan Pl eyh uys as
boerRigter met Sijn eeg en hand getogen
uyt laste. " D e zölfde akte sloet of met de
zin: .. }oan Joorninck gedane als bourryghter".

J. F. Overwijn: "Onze huis- en graftekens zijn 10.000 jaar oud. Wat zeggen zij
ons?" oetg. van den sc hrieve r, 19-10.
") Kar! Konrad Ruppel: " Die Hausmarke,
das Symbol der germanischen Sippe"; Alfred Metzn er V e rlag , Berlin SW 51; 19'39.
") In het oldheedskeundig museum te Ollenze! wodt nog grote stene bewaard, dl'e
vrogger ne vaste st ie hadden oop T·v ~nt se
gerechtsplaatsen en dee va n bam·.~n m·thold 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 hilderbee ld van "het rechth uijs in 't
gehucht A lbergen in twent' ' van 1729 het
volgende:
"Albargen of Albergen. IJ s een bunrt of gPhucht, gelegen in de provinti e Ove r I} sscl.
tusschen A lme lo en otmersc hen, hi er he eft
voor dezen een klooster gestaan: 't welke
ik voor 50 jaaren wel gesien he b: 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 quamen de boeren van dat destriebt hun rech tdagh houden: jn het midden sto nd 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 pl egen banke n rondom deze steen te staan die nu weg
waren en wierde n de boere banken gcnaa mpt. de bovengenoemde stee n js om)

N.B. Zee ook de oopmcrking oop blz. 99 van dit nummer.
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VOOR VLEES EN VLEESWAREN
W eemenstraat 12

-

T el. 2752

-

Heng elo

BOERENLEENBANK

LATTROP
verzorgt all e Bankzaken
3-3% % rente over a l uw spaartegoed.

Het allerfijnste product

Twentsche Fourniturenhandel

J. WAGELAAR

& ZN.

Van Loenshof 56-58 - Tel. 5684 - E nschede
H et adres voor :
kleermakers- en naaistersfournituren
en gereedschappen.
V lieseline, Domi nator-Stikgaren s, Drieboompjes- Ribfix- Man ches ter e n Tinnero y
Perskussens, merk ,.Wagen ".
Knopen ook voor hoerencostuums
voor de dansers.

Coöp. ,,De Landbouw'' W.A.

Coöp Zuive lfabriek
en tvieikinrichting

"BORNE"
Voor

KINDERKLEDING
maa r één
spe cia'll zaak
Burgem .s tr. 15
T el. 5980

NAAIMACHINEHANDEL

Goor

]. TICHELER
D e za a k met

.0. de grootst e k e u ze
o0- de mee s t e service

Het adres voor :
Mengvoeders onde r C.LO .-contróle
Meststoffen , Kruidenierswar en
Brandstoffen , Bestrij di ng smiddelen e n
Landbouwwe rkzaamhed en

Boerenboend in Borne
V anaf 1896
D e boere n van Hettum, Hassel, Zeender'n, Boor' n
Bint a ZESTIG JAOR nao r 'n Boe nd hen e gaon
Ook dee van Buur'n , G am melke en Ao%el
Tot a n de wiedlöchtig ste n oet S aose l
Waorum :'oet Boorn ' t vo o r èn 'n kuunstmes ha alt?
Urnd a t eer 'n DOEND zo good bevaalt !

S&S
ENSCHEDE

Radio
en
Televisie
Ra ac hu 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

o(lo de laa gst e 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 o ene goeie fiets scms op 'n zêól der ze t.
laat e m d a n ee rs is good naokieken en
in vet te n, want: .. Rö st ro est"
Mer natuurlik ga o'j dan naar de
Fietsenza ak en Reparatieinricht iiJ p

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

APPENDAGES en
LOONDRAAIERIJ

W. Johannink
La nge iermaatweg 17 · H er.ge lo (Ü .)
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Motor defect?
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direct!!!

Pyrmontstraat 15 - 19

ENSC HE DE

Twentse Taalbank
BOOKBESPREKKING

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 k ent. Hee kan de
Twentse sprök zo mooi te pas bren~
gen, d2t het ne lost is. 'k Weet wis~
se dat al man oet Twente het beuks~
ken met völ plezeer zal leazen, en
der völ wille an zal hebben.
In dizzen tied vin ie ze ni ch 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 tie d 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.

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 beuksk en
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 e n Naats
Gruttenmei oet Boorn eure beleaw e~
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

HET .,VAN- OOLJ:?.- IN-NIE.J-ZINGEN" TE OORTMÖSKE N . Dewiel het jonge volk het
oo le J ~Or ' ...oerknal! ". dut d~ .nachtwacht zienen rond ~ank duur de straote n. 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 h oop het ooleJHOrs leed en weunskct mekaar .,vol heil eu zegen in 't nieje jaor" .
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Nen leazer schrif:

De halfstarken

Geachte redaksie ,

A s wiej het aover ha lfsta rken hebt, dan
mea ne wiej daarmet dee jongeleu, dee a t
v an de ru ngeljaoren - waarin ze zi k lös
maakt oet de keenderja01·en en zik zölf ontdekken gaat - in de roeskejao ren terecht
komt. In het algemeen gezegd mut nao den
old er van 17 jaar het eavenwciht tot stand
ko mmen tusken de instelling e naar bi nnen,
het niej ontdekte zölf en de boetenweald.
Van nich-m eundigen mens greu it de oopschötteling naar zien e tookomst, naar de
geme ensc hop van meundige leu . Hee mut
zik in dizze gemeenschop ne stie ?.cukcn.
En daar zi t non net de meuilikheed.
S taat de rungeljaoren (puberte it) in het tcken van spölsigheed en ka ttekwa od, de
roeske jaoren 1 ) (adolescentie) vaormt nen
tied waarin den oopgreuienden jongen
mens vaak de en e .. gekke roeze" nao de
andere hef. Toch hebt aidere Je u, 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
moondig e leaven in, was men eerder a n
maotschoplike meu nd igheed volgens een
vertrouwd leavenspatroon too.
Dizzen
sproonk naor het meundige leaven mu t
r ec ht evoort v a ak nen helen zettied oetsteld
wadden duur leerpli chtigen lea ftied, lan ge
oopleidingen, woningnood en wat al nich
meer. Dat allen s maakt, dat onze jonge
meund ige Jeu völ la nge r as vrogger lea ft in
ne weald. waarin ze nich tot de oopschöttelingen en nich tot de meundige leu rekkend wodt. Ze hebt gin sti e in de gemeensc hop en het li k ter oop, dat ze duur ampatte klere , ne eg en spraak en bepaalde ge dragingen een soort va n lotsverbunnenh ced
wilt demonstreren. Nichterum schoeit achter
dit oeterlik beeld v an onverschilligheed vaak
völ onmacht en v crtwie feling en ciaorum
majt wiej nich naolaoten duur ons beg rip en
ons vuurbeeld te laoten ze en dat het ook
vu ur eerJeu de meuite weerd is zik met id ealisme te richen oop de verv ull inge va n ee rJeu bestaan .
Ook T wen te kent ze, dizze ,.nozems" . Z e
gen ge it langs de wegen in spi ekerboksen o f
slobbertru ien, jaagt oop bromfi etsen 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 hou wen o etdreai en of oop onbeheurlik gedrag tusken jongeJeu van beideri ca geslach. Nichterum zint dizze ontsporingen gelukkig gin regel. En as wiej
het gedichken least dat M evr. Harsta Ardesch oet Wierden aover het jonge volk
van rechtevoort hef maa kt, och, dan he 'j zo
het geveu l dat het ook met de jongelen van
vandaag an 'n dag nog best in odde keump.

Ik vin het mooi, da'j on zen 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 a orler Heed " . Haorle is mien
geboortelaa nd en as ik dat h ar mötte n opschrieven dan ha'k schreven:
,. den steen in 't Haorl se Veld " .
W iej gaot nich n aor " de Haorler
Heed " hen klootscheten, mar naor
,,'t H aorlse Veld ". Nen Hollander
schrif " d e Haarier H eide " .
A.G. , Almelo.

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

TE NAO KOMMEN
In het kottens oetkommen "Jaarboek voor Overijssel" (J. J. Tij !
N.V.,
Zwolle)
schrif
Gerha rd
Werkman
(Hoofdred . Deventer
Dagbla d) in 'n artikel aover .. Sassische letteren " o.a . he t volgende:
,. De twintigste eeuw leverde een
aantal aute urs van kwa liteit op : Cato Eld erink, Johanna va n Buuren,
Johan Buursi nk."
Non W erkm a n schr ievers en dichters van betaansie zoas Heinin g,
Vloedbeld ,
Legtenberg ,
Lamm ,
Borg h oes, Jassies , v. cl. Mol en en
v . cl. Meiden helendal nich neumd
hef, h ar hee vuur de comp leetheed
dee andere dree óók better vergetten können, duch miej zo.
Gigengack.

Gedichenbundel van A. Lamm
"ALGERAK"
Biej drukkeriej "Twen l sc he Courant N .V."
te Hengel is dizze rn a oud n en ged ichenbnndel oetkommen van den Twentsen
dichter A . L amm . In het kommen n u mmer
van "rf,vcnteland"' zal dizze oelgaov',
titeld: "ALGERAK" neu ger bespt·ökken
woelden.
ichterum wille wiej onze leazers
der non a geern op wi ezen dat men vuu r
f 1.95 zo 'n bundel kriegcn kan en dat de
oetgaov' dit geld in elk opzicht weerd is.

1
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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
meer,

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

Wat bracht het ons, dit aole jaor:
Meest goo- of slechte dagen?
Ne bru!fte of b egrafenis,
plezeer of was ' t ook drov en is,
was 't priezen of w as 't klagen?

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.

Och Jeu, het was van alles wat ,
krek zo zik dat beheurde.
't Was zu n en rea gen , 't is jao wis,
dat beide veur ons neudig is.
't Was good zo as 't gebeurde.

T. C. Budde, verstaörven.
Oortmösk en.

het JOn ge volk
.A.'j 's maens a n de we g I) gaot staon,
Dan kö'j ze naor de stad zeen gaon.
Het is de nieje generatie ,
De jonge peerestatten -gratie,
Met wiede flodderrokk en- 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.
Ja o , 'k zaage lest ees op 'n keer
Ook Grootva's bakke baard jes weer.
Tehope trekt ze stadwaarcis an
En jagen, jagen al w at '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 zi en 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 c onz en tied kwaamp 't daor neet van .
Oonz' ooi en 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. , Wierd en.
I)

'k Bedoole de weg Wierden-Almelo.
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Gebr.

Coöperatie
is het allens um vattende wo<:Jrd
veu r ne organisatie d ee alle n 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:

ENSCHEDE , PAR KWEG 155, T EL. 5516

Eternl't GOLFPLATEN
BLoEMBAKKEN
Floorflex vloeren
Isolatiewerken

"Volksbelang"

Coöp. Boerenfe,enbank

met eer devie s :
.. NICH UM 'T GEWIN
MER V EUR 'T GEZIN"
Wie gaat met de tied met
nieje zaak van no of an
zölfbediening

. in oonze

Coöperatie Volk sbe lang

DELDEN

Haaksbergen

Alle 8 3nkzaken
S poo rs tra a t 9 ~ Telefoon 05407-437

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!

Boerenleenbank DEURNINGEN
(teven s spaarb<wk)
D iv erse soo rten spa arg el d en
~

~

.(»-

ADOLFS & PENNINK
de boekhandelt o. het postkantoor
Enschede

studieboeken - pockethooks-romans
Revisie van Motor en Autodelen

S. ten Cate
~

T el. 5413
T el. 541 8

DIREKT OPVRAA GB AAR S PAARGELD
DEPOSITO SPAAR GELD

JEUGD S PAA RGELD met 1Qo 1o o ve rh .pre mi c

G erege ld uit
voorr aa d

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

H ess enweg 1-9
Dr. Benthemstr. 35

Kooy

leverbaar>

BETONTEGELS, BETON SCHUTTINGEN, BETONPUTROOSTERS 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 inlichting e n bij uw

<~i-tlèii)
in Ensch e de . Hengelo
Almelo en Goor
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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 hebb en vuur oole
vrou w leu , blik oet de Twentse zegswieze 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~
ve ul vuur galg enhumor : ",t Zal van~
dage nen heet·e n dag geewen", zea
de hekse, dow zol ze verbrand wöd~
den. In Deernkamp wö dt 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.

G. B . Vloedbeld,
Alme lo

De vrouw
in het
sprekwoord
(V)

De vurige maol he 'w zeen . dat 't
verstand van de vrou w 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 vro uwJeu 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
d uu 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,
d ow smeet hee eer met 'n biebel an
'.n kop. 'n And er lid van 't kleermakersg ild e 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
w öd t 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
aowertuu gd. dat 't verkeerd is, want
hee mut toogeewen: Wee zien wief

Biejeenkomst Twentsen
kring.

Schrievers~

Zaoterdag 7 Nov. j.l. kwammen de
Twentse di ch ters en schrievers te~
hoop in .. C osa" an 't maarkt in
Hengel urn de jaorlikse led envergadering te hao!en. D e vu urzitter was
er naa met innömm en dat de aapkomst aa it zo groot is. Naodat hee
het verstaörven lid T . C. Budde oet
Oortmösken in herinnering brach t
har , wö dd en verschillende zaken ofhandeld . Tot besloet leazen G.
Morsink oet Almelo oop verdeenstel ik e wieze v uur oet .. Huttentoone zoch ne broed " van H . Kla assen oet Albergen .
OOPMERKING. Onder de in dit numm er
afdrukte akte steet: .. Pro vera copia W. Ni lant. '' Het is good möglik dat dizzen W.
Ni lant den zölfden is as advokaot Wilhel m
Nilant, den zik nao de Vrea van M eunster
in 1674 tehoop met advokaot H ei nrich Nilant en procureur Bibers bemeuid hef met
de zaak va n den Synd icus Dr. Staal. wel
doomaols perberen um de Commenderie der
Duutse Orde te O ortmösken , een katholiek
bezit, van de Staten va n Aov eriesse] wier
te kri eg en; (O v . R . en G. 42e stuk 1925).
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Biejoonsin 't Tukkerlaand

Biej 't hengaan
van 't aole jaor

Mooi initiatief van Ooldheedkamer
Twente

Biej 't hengaon van h e t oo!e jaor ,
Kiek w iej ees achtereers.
Wat löt non allens wier gries en
zoo r
Het he ed is nich meer peers.
De blare eenmaol greun as grös ,
Liejt non verschroompeld op het
mös;
't Is ween ter

De Ooldheedkamer Twente is vuurnemmens, ne reizende tentoonstellinge duur ons Tukkerland te org aniseren, um verl edden en kultuur
van Twente onder de aandach te
brengen van het Twentse volk.
De eerste tentoonstellinge: " Ool e
Twentse bouwkeunst " is d en 11 den
November in de raadszaal van het
gemeentehoes te H oksebarg e haolen. Hier wadden tekeningen tehoop
bracht van den Twentsen bouwmeester Jan Ja n s oe t Almelo.
D en Heer D. Jordaan JGH-zn ,
vuurzitter van de Ooldh eedkamer,
marken bi ej de opening oop dat dit
de eerste maol is seend de ooprichtinge in 1905, dat d e vereniging boeten het Rieksm useum Twente ne
tentoonstellinge organiseren.

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 sc hient 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.

Sunte Merten in L ester
Vuur de blagen in Loster was het
den 11 den November wier feest,
Sunte Merten streuien in egenhaandig persoon aîlerhaande lek kers oet den ooien St. Mertenstarent en oonder het zingen van 't St.
Mertensleed gung het daornao a s
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 streuien nog nich verleerd.

Bie j 't hengaon van het oole ja or ,
Kie k 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 eurdebook van de Riessen se praok
De ooldheedkamer " Ri essen" hef op woen sda g 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 ooldhe edkam e r is oetgev en .
~
Het is ne mooie oetgaov' w bdden, waorin
neuws veerdoezend weurde ook ne spraokkeust, een verteelsel in de Riesse n se 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.

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, Almelo.
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Twentse Taalbank

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~.-

:,

._.,.,.,,

;:
'[

2 plaats komfoor* met
5 pannen voor slechts

107.50
.. voorzien van exprmt kookplaat
fornuiJ exclusief boven- en zijp/aten.

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 GE l 0
telefoon 3561
N.V. Electriciteitsfabriek IJSSELCENTRALE

Twentse Taalbank
/

U ~ ERENLEENB A NK

LANGEVEEN
Hoge rente voo r a l uw ing e le gde spaa rgelden . Voorde li ge rente voor ered iete n
en voorscho tte n.

Boerenleenbank
Saasve!d

V ERZORGT ALL E
BAl'KZAKEN
Ho o gste spaarre n te.
V oordelige voo r ·
schot en credietle ni nge n .

C.L. V. Landbouwersbelang
Haaksbergen
C.L.O.-meng vo ede rs
Ruw vo e d e r s
Bran dstoffe n

In herenkostuums
overjassen en
herenmodeartikelen
vind t U de
mooiste en
u it ge breids te
coll ectie bij
Kleed t U beter en beslist goedkoper

Ilotel National
voo r uw vergaderinge n en bijeenko mste n
ee n gezellig zi t je met p rima consumptie
ELKE A VON D TELEVISIE
Burg.Janseo plein, HengeJo, t .o. het Gemeenteh uis

Aa nbevelend:

J. C. HOLT HAUS

. . . . . . . . . . . . BOERENLEENBAN K

•

WEERSELO

V e r zo rg t al uw ba nk za ken
3- 3 1 '2 0/o rente o ve r al uw 1!111Biiil1B•B
s paar tegoe d

Woningbouw, scholenbouw
fabrieksbouw, onderhoudswe rken

Marktstraat 17 - HENGELO

J. J. Kuipers

elk inter ieur door ons verzorgd, is

Aannemer s b ed rijf

" E x clusief"

D eur ningerw<g 7, Tel. 05409- 58 5 , BORNE

FREEK SPOOLD ER

huis en- haard

vo or huishoud e lijk e ar tikele n, se n •i• ze n ,
keuk !nui·tzetten, sp eelgoede r e n

ens ch e d es e stra a t 11 - he ng e lo

Standplaatsen op di v erse m ark ten in Twen te
(O ldenxaal, Ensche- de, H aaks bef'gea, Hdlendoorn]
M eijersweg 11 , T el. ï189, HENGELO

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

Nieuwbouw ~ Onderhoud en
Betonwerken

woninginterieu rs

B. G. J. Meekes
Autospuitinrichting
' n kwart eeuw
spuit- ervar ing
A a rd o lies tr aa t 16 - tel. 7529 - HENGELO

SCHRIJ FMAC HINES, oo k
GOE DE gebr
uikte, levert U in all e
merke n en prijze n

HET SCHRIJFMACHINEHUIS"
He t hu is van ve rtro u wen
Ar cb imed esstraa t 9- te l. 7142- HENGELO
Coöp. Aan - en Verkoopvereniging

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

"De lnterieurspecialisten"

Telefoon 268 - 262 - G iro 11439 - R ijssen

Twentse Taalbank

De nieuwe stad
m het oude land

W. J. Bosman & Zn.

TELEVISIE
<0-

Hoorapparaten ~;lïll!"'ft'-'~rrt•
<0-

RADIO
voor BAN KSTELLEN

HUISKAMERS enz.

Gasfornuizen ~comforen
Haarden en Kachels
Keukenuitzetten Sola-artikelen
Wasmachines Centrifuges
Sanitaire installaties

De urningerstr. 35-37 Tel . 5205

WONINGINRICH T I N G

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

DAMES EN
HERENKAPSAlON
EN PARFUMERIE
service voor het
" Twekkelerveld''

van Loenshof 31

M.H. VISSER
Zonstraat 8

Gramofoonplaten Piek .. Ups
Speciaalzaa k

Radioko

SChoenen
Rommelaar

Voor betere

Nieuwstraat 57 Tel. 3909
Hengelo (0.)
C . F. Kla arstraat 28
Tel. 4863 Ensch ede

W at vu nne fi etse ieleu o o k oet
oo nze zaak begeert
Elke fi etse wordt deu r oon$ ge ga 1ande e1d

OFFREIN

Oldenzaa lsestraa t 33
Telefoon 2602

Speciaal adres veur oew kieere

Voor goede HE RENKLEDI NG
slaag t U het best bij:

TIECKE & MULLER
vertrouwd adres
Deurningerstra at 39

Hav erst ra at 23

N ieuwstra at 22
Hengelo

Enschede

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

biedt cursussen in :
<0- T YPE N (Sc ho eve rs systeem}
~ STE NO .. G RO OTE '"
(Ned. en mod . ta len)
<0- H AN DELSCO RRES P.
& CO N V. NEDERLA N DS.
FRANS, DUITS . ENGELS.
<0- BOEKHOU DEN
~ MIDDENSTAND
<0- BEG. E N GELS
Dag- en avon dc ursus
<0- SPAANS
Aanm . dag . Tel. 7ó70, van Alpbenstraat 9,
(bij Keuringsdienst van Waren ) ENSCHEDE
HET INSTITUUT WAAR MEN ZORG
AAN UW OPLEIDING BESTEED

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

Oldenzaalsestr. 34

RUBBERMATTEN
~

....

sterk en
hygiënisch

Schuttelaar

BURGEMEESTERSTRAAT 13

-

TELEFOON 4574

--+~·

Hengelosest raa t 33a

DAMESMODES en PELS

Twentse Taalbank

I

Horloges Tel. 3171 Goud en Zilver

J.

Oude Maatman

I

Mr. Goudsmit

Ontwerp en u itvoer inge n In Goud en Zilver

KISTEMAKER
VOOR UW

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

DAVINA ' S ijsbuffet
(op de markt)
Zaadhandel Telgenkamp
Molenst-raat 6 -

Oldenzaal

VOEDERS, GENEES- EN
VERZORGINGSMIDDELEN VOOR
ALLE DIEREN
De beste vloer

FLOORFLEX
OLDENZAALSE BOUWMATERIALENHANDEL N.V.

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

(0)~\fiiSI

PLAATSIN
Boerenleenbank Albergen
De spaa rbank voor stad en land

Radio - Televisie - Electra
Techn. Installatie-bureau
Wasmach ines - Verlichting enz.
Café Restaurant

DE HALVE MAAN
De zaak waar u zich thuis voelt

maakt gebruik van lopende rekeningen
alle inlichtingen aan de bank

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

stalen anti-sliptraptreden, trappen en bordessen
-o-o-o-

I_________DIJKHOF
_
·

Uitglijden bij olie, vet, ijs of sneeuw
niet meer mogelijk
Zeer lichte en goedkope constructie
Prima referenties vangroot-industrie
en architecten

ELO fabriek voor metaalbewerking
HENG
_____o_ p_ge- ri_c_h_t1_92_J._B_eu_kw_e_g4_.t_el.-34-80_ 3_s8_1_-.!

Twentse Taalbank
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

a) Gunstig gelegen industrieterreinen , ruime arbeidsmarkt.
b) De grootste markt van
Twente .
c) Een prachtige omgev i ng .
IN LICHTINGEN : STAD HUI S RIJSSEN

TIMMERFABRIEK

HANNINK

Bandfabriek
T elefoon 3701

BUDDEKE

Levering van:
kozijnen
ramen
deuren
trappen enz.
VOOR UTILITEITS- en WONINGBOUW

Binnenhaven 28, Enschede

HENGELO

Opgericht 1845

~

~
~

geweven namen
letters e n cijfers
geweven etiketten

Opgericht 1845

Boeren leenbank

fa. H. van Wezel fzn.

Denekamp

EXPEDITIE
en
TRANSPORTBEDRIJF
Hengelo
.. WIE VEURT VAN ALLENS "
Telefoon 3650
Telefoon 3650

de spaarbank
voor het platteland

Sp are n 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
k offie·~

melk

HUISHOUDTEXTIEL
VOERINGSTOFFEN
JAPONSTOFFEN

u
proeft
de
room

Verkrijgbaar in flessen van 230 gram (39 cent)
en 400 gram (58 cent )

VERKooPKANTooR
BOEKELO

" Multifarm ''

K laant 'n van BISC H OFF
Bint almaol vol lof
Ne dam e of he er
Ze komt aa lli e d w ee r

wan t :

Bischoff
hef ' t beste wa t er i s
O a w e rt u ugt o w va n d isse woarheed

Wil t U uw tui n late n aanleggen , bijplante n
o f verande ren ? Bezo ek t U dan de

ERICA kwekerijen Borne

"Koninklijke
Textielfabrieken
D. Jordaan & Zonen N.V."
Haaksbergen
T ukke rs ... , mag ik effe n ' t wo ord?
G o o it o w geld nig aover boord
Tukkers .... a k ow ra o n mag ... sp o ort !
G a o 'j d aa r a lm aal me t a kk oo 1d ?
Bre ng dan o w gèld
naa r de

Nutsspoorhaank
O riener srraote 43
H e nge l

Bretel er en Reestman
ENSCHEDE

Uit honderdd uizer.de n pl anten als Bloemen S ierheesters , Co ni ferrn. Rozen, Vaste en
Rots p la n ten, k u nt U een keuze maken.

Tel. 3529
voor

De ERICA kw e k er ij e n zijn de mooiste
kwekerijen in Twente, met de g rootste
voorraden .

kolen
haardolie en -petroleum
huisbrandolie

Geop end alle w er k dage n t ot 5 uur, a n der~ u ren

alleen b ij t elefonische of sch rifte lijke afspr aak.

Een moto r rijwi e l, s coo ter of b ro m fiets?
H e t gro otste rij ge not v ers cha f t U :

NSU
prijze nva na f f i ï 5.-

I mport e ur :

J. Hui s kes

t e L 401 , DELDEN

Shell - landbouwproducten

K~
kleedt U
steeds beter dan best
Hengelo - Telgen 21

