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Demonen in Twente 

Een onherber.gzame landstreek 
met gmte bossen en omvangrijke 
moerasgebieden, afgewisseld door 
oude cuHuurgmnden: hei,devell-

• den, en bouwarkkers, d~r eeuwen
lange bemesting me•t hei,deplag
gen a1ls het ware opgeihoogd tot 
vruchtbar•e terrassen, die, bijeen
gelegen, het wij·dse be.eM der es
sen schiepen, zie daar het Twente 
der late middeleeuwen. Houten 
kerken werden vervangen door 
Godshuizien in Benthelimers,teen, 
her en der verandenden bevoor
rechte boerenhofsteden in have
za ten, kerk en lanldardel beheer
sten het gees•telijrk en maatschap
pelijk leven. Da'él!r echter, waar 
langs lange, kronkelige zandwegen 
en Vierscholen ondier hoog geboom
te de losse huuze van boeren en 
~otters lagen, ging de Tij.d met 
Vlertraéllgde tred en handhaaMen 
zich de eeuwenoude gestalten van 
goede en kwade greesten - zij het 
in steerds zwarkkere vormen - to't 
ver in het begin van ueze twintig
ste eeuw. 

BOOZENKEERL 

Nog maar enlkele tientaHen ja.ren 
geleden schre·ef de Enschedese 
schrijfster Cato EMerink in "Nao
berschopp" (III, blz. 3): "Vuur 
'n zestig jaor was Sinte Krloas 
vuur de boerenkeender ni.g zo'n 
grroot feest as et now is." Ze ver
wélirden de goedheilig man nog 
steeds met de "boozenkeerl", die 
.net als St.N'ioola1as door de rschoor
steen (boozem) kwam. "Kloas
männekes kregen ze wal, meer 
men sprak eer ni,g V'an nen hiHigen 
man, meer Vlan ".den keer:l den 
Vlanoa Viellid wil koi1111Wn". Mangs 
kwam der een adhter de duur 
hen, den zik luik too har etarkeld 
en waor ze bange vuur w:azzen." 
Het is duidelijk, dat de "boozen
keerl" 'n kinderschrik was, even-
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'als het "roggenkeerlken", dat ook 
nu nog de boerenkinde•ren moet 
weren uit het roggeland, waar 
v·erdwaHngen niet denkbeelrdig zijn 
om van andere geVIaren te zwijgen; 
("dow mös nich in de rogge gaon, 
anders grips diej het roggen
keerlken" ). 
Uit de medeideling van Cato Elde
rink, vanwie bekend is dat zij 
steeds zorgvuldig navl"aag ver
r:ichtte alvorens het gehoorde op 
te tekenen, blijkt, dat St. Nicolaas 
in Twente een andere figuur van 
oudere datum verdrongen heef•t. 

DERK MET DEN BEER (ever) 

"In den n1adht der wo'll!derren, den 
Kerstnacht, rij,dt Derk met den 
Beer (everzwijn) door het Twrent
sche land", sohrijft J. R. W. Sin
inghe in "Overijselsch Sagen
boek". "Wanneer de boer dan 
ni•et tij1dig kar en ploe1g naar bin
nen heeft geharald, vedrapt het 
m1ge everzwijn alles onder zijn 
sterke k1loeven. Men ûet i:n deze 
luchtdaemon de heidens·e god Fro, 
die steeds met den borsteHgen 
ever - het symbool van de zon -
wol'dt afgebedd. Vandaar dat hij 
op Zonnewende ve~rschijnt." 

DE WILDE JACHT 

"Het was in den winter van '81 op 
'82", vertelt B. te Linte1lo in Driem. 
Bladen (II, 5; Haarksbergen). "Va
der en ik keerden op een avond 
omstreeks acht uur naar huis te-

. rug. Plotsding reed de Wilde 
J ,é1Joht boven ons hoofd vooTbij. Het 
was a;lsof er een gmte menigte 
vogels door de lucht vrloog en 
daartusschendoor hoorden we ver
wijdend hondengeb[af. Mijn broer 
hoorde 't op een aV1ond in Maart 
1893 .~P weg naa·r huis rz:elfs twee 
keer. 
"Nerg·ens hoort men meer oV1e·r 

haar spreken dan in Twenthe en 
nergens heeft men ook zoveel na
men voor de Wi,l·de Jaoht", schrijft 
ee111der .genoemde Sinninghe. "Naar 
den patmon der jagers heet ze 
Hubertusjacht en naa•r het geluid 
d:at men hoort de Wilde Jacht van 
Tütü; (in Medi<Jlenburg zegt men: 
"De Wode (Wodan) tüt l) 
Andel'e namen zijn: de Kelkes
jacht (,naar 't geMaf der honden), 
de Wilde Jacht van Küpis of Tü
pis (die met veel g.eraas vanaf den 
top van den Hét!eck·enberg in de 
Luitermarke de vl.aikte injaargt). 
Een weiland op de T ankenbef1g 
heet Tüpi•sg•aard. Weildt daar het 
paard van den Wilden Jager, Wo
dan' s paard?", vraagt Sinninghe 
zich af. "Uit een amrdere naam, de 
Jacht van Hakkelbeernd, blijkt 
ons, dat onze voorouders den op
pergod me•t hem vereenzelvigrden, 
want hij is degeen met den ge
hakkelden mantel , en de Haedken
berg is zijn beTg." 
In Buurse sprak men van de 
Jacht van Schoolten Joost, in 
Deurningen van de Höllekerjacht, 
in de Lutte van de Stuethünekes
jacht, in Weerselo van de Juulkes
jacht, in Volthe van de T elms
jacht en de Jifferkesjacht, bij En
schede ('t Aamsvenne) van Se
duumkesjacht. 

De OMenza'ler J. A. Ort schrijft 
in Noarberschop: "Spool-Derk uit 
de Luttermal"ke v;ertelde: Tüpis 
jraag:de altijd op Zonda1g en dwong 
dan de boeren om mee te doen. 
Eens dat hij weer op jacht was, 
kwam er aan weers:zij1den van hem 
'n ruiter rijrden, die hem elk ver
zochten met hen te gaan jagen. 
De een zag er wiM uit en vuur 
spoot uit den bek en de neusgaten 
van zijn zwart paard; de ander, 
op een wit pa:a.11d gezeten, scheen 
zachtmoeldig en vrie'll!delijk. Maar 
Tüpis .wendde ziah tot den zwarte 
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en reed mei: hem weg en nu moet 
hij tot den jongsten dag met hem 
- den duivel - jagen." 

Niet minder interessant is het ver
haal van H. ter Haar uit Volthe 
(Driem. Bladen, VIII, 26 - 28) :· 
"Ergens an de kante van het Vol
ther-brook si:un ees op nen oavend 
in 'n boerenhoes 'n bovensten 
nienduur lös. Op ees heuri: de 
boer, den op de delle an 't werk 
was, 'n groot gedruus en 't blek
ken van ne ~oppel honde, en vuur 
dat e nog tied hef zik unune te 
draejen, vlög de Telmsjach no 
binnen de hiele in zîne honde 
achter urn an. Hoo leg zik in 't 
heui en dan röp e: "Boer, Lk blîve 
hier varmach liggen, zorget dat de 
dure morg'n vrog lös is anders 
gao'k duur de glaze. De boer löt 
de dure lös, en 's morgens, met dat 
de boer zîne groote hond ansleug, 
zoesde de Telmsjach met de bon
de de dure oet en de loch in." 

GEHANGENEN 

.,Kerkhoven, ook die vele eeuwen 
her dateeren, urnenvelden, slag
velden, alle plekken, waar de 
geesten der gestorvenen rondwa
ren.. zijn als spookplaatsen ge
vreesd. Hoeveel te meer de 
galgenvelden waar de meestge
vreesden begratVen zijn, zij die wis 
en zeker wegens hun euveldaden 
geen rust kunnen vinden; (Sin
ninghe)." 

"Op de Nett'lengoor geei: het ook 
nig richtig too: doar hef de galg 
estaon. 
Andrees, nen roover, hef doar an
ehangen, 's mos ruleer. Het was 
van dee bende een, dee zik töt 
schrik van het volk as een lief
sprök haJdde oet edacht: 

Wi-j zeent met oons zessen, 
Wi-j drägt schaarpe messen, 
Heeren heb i-j koppen, 
Wi-j hebt stroppen. 

Doo Aandrees, toi: ofschuw van 
elkeen, 'n wek of wat al op de 
N ett'lengoor ehangen had de, is 'n 
woonderlik geval gebuurd. Twee 
boerenjongs, dee beeste mossen 
beun, was 't vee oaver 'n wal de 
weide oet'egaon. Ze mossen 't zeu
ken en ze zaggen 't nig. Tot spot 
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Daar, waar langs lange, kronkelige zandwegen en verschdlen onder 
hoog geboomte, de losse huuze van boeren en kotters lagen, ging 

de Tijd met vertraagde tred., . 

vreug een van eer doo an den 
dooden man: 

"Aandrees, Aandrees, 
Wiez' mi-j de beeste ees!" 

Van de galg kwam antwoord met 
ne zwoore stem: 

.. Wacht meer, dat ik den eerren 
schow ruk en den aandren knup, 
dan zal ik met ow gpan." 

Woo growHk mot dee jongs dat 
an'ekommen wênl; (C. Elderink, 
.. Oet ei: Laand van Aleer)'', 

"Omstreeks 1750 werd er op den 
Galgebult iemand uit Enschede, 
met name Mannes, gehangen. 
Dienzelfden dag was een andere 
Mannes, een ketellapper, op pad 
en als gewoonlijk boven zijn bier, 
kwam hij na donker bij de Galge
bult aan, toen hei: vonnis reeds 
lang voltrokken was. Daar vleide 
hij zich met z'n vracht oude, roes
tige en gescheurde ketels in het 
hoge gras neer en sliep zijn roes 
uit. 
Toevallig kwamen er in de vro~ge 
uren eenige jongens uit Hasselo, 
die van een bruiloft in de Lutte 
naar huis keerden, langs de bult, 
waar ze de hooge galg met het 
bungelende lichaam van den ge
hangene onduidelijk tegen de lucht 

zagen afsteken. Een van hen, die 
nogal veel praats had, riep toen: 
.. Allo Mannes, gao met!" 
Mannes ontwaakte op dat geroep 
en met een "dat zal ik cloon", 
pakte hij in der haast onder oor
verdoovend ged.nrisch zijn ketels 
en pannen bij elkaar . 
De jongens, die meenden dat Man
nes van de galg afkwam, beda·ch
ten zich geen oogenblik, maar zet
ten het op een loopen. Een van 
hen, een zekere Game, stierf dien
zelden naoht van schrik. 
Roelof Spit, rdie vele jaren bij de 
familie Witbroek diende, was er 
dien nacht ook bij, en heeft dit 
verhaal vaak verteld; (Snelting, 
Oldenzaal)." 

(Bekend in Twente zijn: De Gal
gemaat en 'f Galgeveld onder Del
den, waar de freules Maria en Ur
sula van Beckutm, twee Doopsge
zinden, om het geloof op 13 nov. 
1544 zijn terechtgestelrd; de Gal
gematen te Diepenheim, Het Gal
geveld te Ootmarsum, De Galge
mörsch langs de Hengelosestraat 
onder Enschede, waar de roofrid
der van de Hölterhof stierf die 
prins Maurits er deed hangen, De 
Galgebulte op de heide aan de 
grens, waar nog voor een honderd 
jaar de zwarte eikenhouten galg 
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-F:~~. travo Aj 't autotien I h 
good wilt leern Q n g~ I I Muj 't ees f\ 
bie oons perbeern V 

Pastoriestr. 39 - Tel. 12804 

~ Automobiel-
~ bedriJf 

J. WARMINK 
Hengelo Ov. 

Ziet onse nieu"'ste 
Au8tin-modellen 

RADIO EN TELEVISIE 
Erres - Philips - Blaupunkt 

Radio Redemeijer 
Eromastraat - Hengelo 

Blaas eens 
uit ... 
ga naar 
de kapper 

Gerrit 
Wieffer 

Alle parfumerie art. Leeuwerikstr. 11 
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OPTICI[N 

OMEGA Alleenverkoop voor Hengelo 
en omstreken: 

DE SPECIAALZAAK IN HERENMODES 

Herman ~tubbe 
Marktstraat 22 

Kopen biJ de Spar 
Is sparen biJ de koop 

Uw BRANDSTOFFEN en 
0 LIE voor alle doeleinden 

leve.rt: 

J. B. VELTKAMP & Zn 
Dennebosweg 46, Tel. 16210, Hengelo 

Biej 

hebt ze 

Bockhaandel 
Broekhuis 

.,Hutten Toone" 

humoristische book In 't Twents 1 

stalen anti-sliptraptreden, trappen en bordessen 

: Uitglijden bij olie, vet, ijs _of sneeuw niet meer mogelijk 

Zeer lrchte en goedkope constructie 

* Prima referenties van grootindustrie en architeden 

DIJKHOF - HENGELO 
FABRIEK VOOR METAALBEWERKING 

Üpgericht 1921 
Beukweg 4, Tel. 
13480 I 13581 

Tel. 13570 

SPEELGOED 
te kust en te keur 

't KINDERPARADIJS 
_Willemstr aa t 35 - Hengelo (0.) 

IHIIILBERDIINIK 
Huishoudelijke- en Luxe artikelen, 
Speelgoederen, Glas, Porcelein en 
Aardewerk, Gero-Zilmeta 

Marktstraat 25 - Telefoon 14357 

F. Olde Kalter ' 

Auf -handel 
0 -spuitinrichting 

Steynsfraat 60, Tel. 14806, Hengelo 

V oor: radio, televisie, haarden, 
kachels, was mach. en stofzuigers 

~<NADORP» 
Deld.str.47,Hen eloTel.12680 

TWENTSEPOST 

Twentse Taalbank



van Alstätte stond, die na zijn 
verwijdering jarenlang a!ls vonder 
dienst deed, De Galgebult bij Ol
denzaal, waar Mannes uit Ensche
de en Huttenklaas (in 1775) zijn 
terechtg.esteld, laatstgenoemde na 
e0rst geradbraakt te zijn; (twintig 
jaar later sleepten de Sansculot
ten de galg weg en verbrandden de 
stukken op het haardvuur van de 
Nieuwenboer, De Galgeslat te 
Haa1ksbergen, Het Schavotvelde
ken te Buurse, De Galgenheuvel 
in de Luttermal'lke bij grenspaa·l 
zestien, Het Galgenv·eld, nu een 
straatweg onder Losser; J. R. W. 
Sinnin~he) . 

KOPLOZEN 

Op de GriepkesbUJlt aan de Punt
hoek in de Lultermarke en op _9.e 
Grimberg, in de buurt van Rijssen, 
waar vroeger een kasteel stond 
van di•e naam, zag men mannen 
~onder hoofd, zo vernam Mej. G. 
van Wijngaar;den. Ook de Olden
~ler ürt veT'haalt van een k!oploze, 
genaamd de Plankendrager, die 
- zonder iemand kwaa·d te doen -
elke aJViond met zijn planken over 
z'n schouder om de Hunnenpol bij 
hoeve Duvelshof (onder Losser) 
wandelt. Hij loopt rechttoe, recht
aan en gaat voor niemand uit de 
weg. Plaatsen we deze medede
lingen over koplozen naast di~ 
over gehangenen, dan kan men 
zich moeilijk aan de indruk ont
trekken dat de man zoná er hoofd 
een vervaagde herinnering is aan 
·de terdood 1veroordeellde, wiens 
straf op middeleeuwse wijze, door 
onthoofding, was ten uitvoer ge
legd. Ook de ziel van een misda
diger is onsterfelijk, maar - zo 
1 edeneerde de middeleeuwer, moet 
op aarde l"onddolen gelijk een de
mon. Talrijlk zijn de overg•elever
de v;erihallen, waarbij de pastoor 
ter hulp werd geroepen om een 
ronddolende ziel voorgoed te ver
bannen, zodat niemand er hinder 
van wu ondervinden. Dergelijke 
geesten werden gewoonlijk naar 
een ven of een kolk Vierwezen met 
de opdracht, deze met een eikel
dop leeg te scheppen. Een v.erban
ning die begrijpelijk is: de ven
gebieden van Twente waren on
bewoond zodat een zoekende ziel 
daar ·geen mens kwaa:d kon doen. 
De onuitvoerbal"e opdracht, een 
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ven leeg •te scheppen, garandeerde 
dat de >verbannen geest niet op
nieuw doelloos zou gaan rond
zwerven. 

VERBANNEN GEESTEN 

"Bij de vijver in het Mastbos van 
Boekelo waarde dikwijls de geest 
van den ootrouwen rentmeester 
rond, die ten eigen bate het hout 
van zijn heer had gehakt en ver
kocht en na zijn dood nog schrik 
en onheil bracht over de omge
•ving, tot het den pastoor gelukte 
hem in het water van den vijver te 
verwijzen; (van Deinse, Land van 
Katoen en Heide, blz. 451)". 

"Aan de ou!de sllotgracht van ka
steel Ee11de te Rijssen kon men 
iederen nacht van twaalf tot een, 
heer F rederik den boos•doener, 
zien, die met zijn vingerhoed 
trachtte de kolk leeg te scheppen; 
maar telkens als de vingerhoed 
boven water kwam, kantelode de 
duivel die om; (M·zj . G van Wijn
gaaTden) ". 

"Nen kolk ligt der in 't Aamsveen, 
dee neumt ze 't grondlooze meer, 
Door zit in 'n doonkren 'ne schim, 
dee zik zoonder ophoalden rept, 
Eer met nen ·vingerhood al 't wa
ter vot is 'eschept, 
- Zo is •er 't vonnis 'evèM - veend 
ze 'n vrèè nig meer; 
(C. Elderink, "Oet et Laand van 
Aleer", blz. 23-24) ". 

ANDERE WEDERGANGERS 

Ook- de geesten van afgestorve
nen, die vóór hun dood een s•lechte 
behandeling hadden genoten, keer 
den dikwij1ls terug. "In oude tijd", 
zo vertelt Ort, "heeft er eens een 
gevecht plaats gehad tussen de 
Lulterboeren en die 111an Losser. 
Met knuppels en hooivol'ken ging
en ze elikaar te .lijf' bij Springbiel, 
even over de grens, en in dat hand
gemeen werd de boer van Schar
foort doodgeslagen. Sindsdien 
spookt het op het Hannof. Een 
wagen met twee koolzwarte paar
den bespannen nadert van Spring- • 
biel - het zand knarst onder huh 
poten - dan wijken de deuren 
van de schop en onzichtbare han
den dragen er de dode binnen. 

kerstbomen 

Nog enkele weken, en ze zijn er 
weer, de kerstbomen, of juister ge
zegd de fijnsparren. In alle soor
ten en ma ten zul1len ze weer te 
vinden zijn op de markten of voor 
de huizen van particulieren, die 
in de ve11koop van kerstbomen een 
welkome bijverdienste zien. De 
fijnspar (Picea abies) is oorspron
kelijk uit Midden- en No&d Eu
ropa a~komstig. De gewoonte, om 
met de kerstdagen een kerstboom 
in huis te halen ter verhoging van 
.de kerstsfeer, is overgenomen van 
de Duitsers, die vele eeuwen gele
den hun kerstbomen uit 't Schwarz 
w.ald haalden. Maar dit waren zil
versparren. Na verloop van .tijd 
won de fijnspar het van de zilver
spar, welke laatste wat losser in 
bouw is, met minder takiken en 
takjes. 
Noorwegen is 'n grote leverancier 
V'an kerstbomen. Canada kweekt 
kerstbomen bij miljoenen, deels 
voor binnenlands gebruik, deels 
voor de export naar andere Ame
rikaanse landen. De Nederlandse 
kerstbomen zijn veelal afkomstig 
van de Veluwe, of zijn gekapt in 
de Belgische of Duitse grens
streek, terwijl 'n deel van Twentse 
oorsprong is. 
Boswachters, jachtopzieners en 
rijkspolitie zijn in de komende 
weken bi)~onder op hun qui-vive. 
Het stropen van een haasje of het 
kappen van 'n kerstboom (zonder 
betaling uiteraard), kan duur ko
men te staan. 

Daarna hoort men water p·lassen; 
aan de puthaak wordt de emmer 
opgehaald en de paarden drinken. 
Met klokslag één is het weer stil 
op de hoeV'e." 

Omstreeks ·de laatste eeuwwisse
ling ·begint het Twentse volk te 
zwijgen (jver demonen. De twin
tigste eeuw, die de eeuw der tech
niek wordt genoemd, heeft de 
lange adem van de vóór Christe
lijke en vervolgens Middeleeuwse 
tijd goeddeels afgesneden, en een 
tijdperk ingeluid van een nieuwe 
worsteling. Een worsteling met 
moderne demonen. 
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1--lengelo 

GEDISTILLEERD, WIJN, BIER, 
LIKEUR, LIMONADE 

Fa. · ]ac. Krabbenbos 
Molenstraat 18 

Haarden en 
Kachels 

• 
Gereedschappen, IJzerwaren, Huish. art. 

BLOEMENMAGAZIJN 

':k... ~unia & Zn. 
Tuindorpstraat 38- Brinkstraat 1 a 

Ruischer en Hartgers 
Veur elektrische apparaten 

Radio en Televisie 
Drienarstraal 4 · Tel. 14878 · Hengel 

de~: okdamó 
voor 

. ~~~r~t~a~~ i7 

BOEREN LEEN BANK 

Hengelo (0.) 
verzorgt alle bankzaken 

Parallelweg L.S. Telefoon 7366 

H. J. Krakers 
AANNEMERSBEDRIJF 
Tel. Hengelo 2964 

Nieuwbouw, Onderhoud- en Betbnwarken 

'Bult'ó Slat~ery 
VOORIVLEES 

EN VLEESWAREN 
WEEMENSTR. 12, TEL. 2752 

PORTJE 
Deldenerstraaf 8 
Hengelo (0.) 

fotobureau ter Horst 
RECLAME- INDUSTRIE- MODE
en ESTHETISCHE FOTOGRAFIE 

• GOUDSBLOEMPAD 2 
Hengelo (0.) Tal. 19690 

N.V. 

out

bewerking 

ENGELO 

Interieurspecialisten 
Choplnstraat 11 Tel. aTg8 

& on. O ir. J. M. Prinsen 
Chopinstras t 12 Tel 3798 

VERSTEEG's vearve 

veur hoes en earve 
Molenstraat 20 

Hengelo (0.) - Tel. 2207 

'Bonneterie sPE'i:tt 
Blouses ~ Rokken ~ Vesten 

• Molenstr. 5, Tel. 7382, Henaelo 

N.V. Automobielbedrijf 

BLEEKER 
e OPEL 

e CHEVROLET 
........ ·. 

· HENGElO 

e MEUBELEN 
e TAPIJTEN 

e BEDDEN 

V D • • k voor de moderne 

a n IJ woninginrichting! I 
• MAR KT 5 T R. 1 5 

AHREND 
Telgenflat Hengelo Tel. 7266 
v o o r: Lichtdrukken, Foto~ 

copieën, bestekken. 

DAM~. HEREN-, 
KINDER- PYAMA'S 
EN -ONDERGOED, 
SCHORTEN, ENZ. 
Altijd goedkoop 

= 

iMORSIN 
§jS O LASPECIAALZAAK s;j------..:;' 

Weemenstraat en Kotmansweg 

Automobielbedrijf 

Van Laar 
en 

FeiJten 
Enschedesestraal 127 • Tel.3983- Hengalo 

DAF 

A ut om ob ielbed riJf 

ERNÉ 
Delden.str 42 

T el. 2120 

vanaf: 
f 3799 

FIAT 

Empo· Humber-Vestingrijwielen 
RIJwielhandel en Reparatieinrichting 

v. MerksteiJn 
T uindorpstr. 18·20, HENGEL(' 

Meubelen - Ta pijten 
Gordijnen - Bedden 

Morsinkhof 
ENSCHEDESESTR. 16 

HOLLANDIA ondergoed 
k&usen, sokken, tricotages 

H. J. BENNINK 
Manufacturenhandel Industriestraat 88 

BEHANG EN VERF 

Fa. Wed. J. Walhof 
Beekstr. 29 Hengelo 
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Hunebed- en 
Bekerkultuur 

N e•derland is in de pré-historie 
een belangrijk kruispunt van kul
turen geweest. Het is niet eenvou
dig, uit één of een paar artefacten 
een kultuur vast te stellen. V roe
ger trok men hier nogal voorbarige 
conclusies uit, welke later dikwijls 
moeilijk waren uit te schakelen. 
Sprak men voorheen van betker
kulturen, thans maakt men duide
lijk verschil tussen: de trechter
bekerkultuur, de standvoetbeker
kultuur en de klokbekertkultuur. 

De trechterbekerkultuur werd wel 
hunebeddenlkultuur genoemd. La
ter zag men de onjuistheid hiervan 
in, daar de megalithen bij veel 
kuilturen passen en secundair zijn. 
Het aardewerk daarentegen is het 
juiste criterium. 
Niet overal werden grote stenen 
gevonden. Derhalve heeft de 
treohterbekertkuHuur in ons land 
een gmtere verspreiding gevonden 
dan de hunebeddenkultuur. Hert 
volk was een volk van landbou
wers. (In Drente zijn nog een ruan
tal z.g. hunnebedlden bewaard ge-. 
bleven. Volgens pastoor Geerdink 
zouden er vroeger ook hunebedden 
gestaan hebben bij Ootmarsum en 
Velsen. In "Gesch. van het graaf
schap Bentheim" schrijft Visch: 
"Tussen Velzen en Getelo hebben 
wij in de maand augustus van 1819 
een hunnebed - zoals men die in -
de provincie Drenthe he.eft - ont
dekt." De Olercq vermeMt in 1830 
dat er een geweest zou zijn op het 
Hooge Hexel bij Wiet'lden). 

De standvoetbekerkultuur kent 'n 
gmte verspreiding door heel mid
den Europa tot aan de Kaspische 
zee. Men noemt deze kuiltuur ook 
wel touwbeke11kultuur, maar niet 
het "touw", doch de vorm van de 
bekers is kenmerkend. Het feit, 
dat soms imitatiegietnruden woroen 
aangetroffen op s•tenen strijdha
mers, wijst er op, dat men ·ook 
bronzen strij·dhamers heeft ge
kend. Het volrk was een herders
volk. 

TWENTSE POST 

De ·kllokbekerlkultuur, afkomstig 
uit Spanje, heeft zich langs de At
lantische kust noordwaarts ver
plaatst. Het volk was een handels
volk, hetgeen o.a. af te leiden ·valt 
uit het Odoomgraf, een vondst van 
prof. 'Van Giffen. Van het prodUkt 
waarin gehandeM werrd is niets 
terug te vinden. Mogelijk was het 
zout. 

Bij ~a:rtering van deze drie kultu
ren blijkt, dat ze in kleine, van eJl
ka:ar rgesoheiden gebiedjes voor
komen. 

BORNE 
TWENTS TRAMMUSEUM 

Een trekker met aanhanger van 
de Lonnetker Landbouw Coöpera
tie vervoerde v:orige maand een 
merkwaardige last. Het was een 
oude T.E.T.-wagen, die van een 
weiland aan de V eendijk te Los
ser naar de Ennekernijk in Borne 
werd vervoerd, waar de heer Lie
denbaum (bekend restaurat~r) de 
Wlagen in oude glorie hoopt te her
stellen. Er is een comité gevormd, 
dat wil komen tot 'n trammuseum. 
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Voor betere schoenen CJ:2ommelaar=' 

Voor herenkleding 

het beste bij CBe~ter~ 

I Van Loenshof 12, Enschede 

TELEVIlill! 

• 
HOOR 

APPARATEN . . 
RADIO 

fijn hout- en Triplexhandel 

Fa. W. LANGE 
Spelbergsweg 37, Tal. 4538 

levert• Fijnhout, Triplex, Hard- en 
zachtbaord, Vlas· en spaanplaat enz. 

Gramafoonplaten 

Flll .. l: 
Oliemolen• 
singel 37 
Tal. 6118 

Piek-Ups 

S P E CIA Al ZAAK Nleuwstr. 117 Tel. 
3909 Hengelo 0. 

RAD I 0 Ko C. F. Klaarstr. !18 
Tal. 4863 Ensch, 

Ook q fj C'7 
ad~.~ d"{. ~wier=' 

DAMES KAPSALON 

lipperkerkstr. 129 - Tel. 8159 

SALON CJ!leurink 
v.h. H. J. v. d. VEER 

Dames-salon en Parfumerie 
Heaksbergerstreat • Enschede • Tel. 2876 

A.v. d.leest Radio 
Enschede Televisie 

Radio onde rdelen • Eledrotechnische artike len 
Erkend reparateur en Installateur 

OLD ENZAALSESTRAAT 39 TEL. 10688 

Voor ' H 
medaille. t 0 e n 

krans, tak -
of beker : bij ons slaagt u zeker 

Ripperdastraat• 2a. Enschede 

Motor defect? 

naar JULQ 
direct lil 

Pyrmonlstraal 15 · 19 
ENSCHEDE 

Electrische Hauptner 
Veescheer Aesculaap Econom 
Machines: Wolseleij 

slij~~~ii H. v. d. Meer en ~n 
SLEEKERSTRAAT 18, ENSCHEDE 

Machinefabriek 

ARENS&Zn 

• tandwielen 
Perikweg 52 

vo~;: BETONTEGELS, BETON
rood SCHUTTINGEN BETON

~~::;~ PUTROOSTERS 'ENZ. 
Bimsbetondakplaten, Keerwanden 

F J H S h • k Binnenhoven 116 a. • · C UUrln Telefoo n : 3009 

de "Tmentse Post" 
staat voortdurend op d~ bres voor de belangen 
van de kultuur in deze !'treken 

en "CO-OP OOST" 
staat voortdurend op de bres voor de belangen 
van de consument. Ook voor Uw belangen en 
die van Uw gezin 

C Oost'' met vestigingen in geheel Twente 
'' 0-0p en in de Gelderse Achterhoek. 

KruldeRlerswaren. vlees. brood. bankat -textiel ·schoenen· kleding· brandstoffen· huish.art, enz 

VAN LOENSHOF 31 

ADOLFS & PENNINK 
de boekhandel t.o. 'tpostkantoor 

studieboehen 
pochetboohs - romans 

Biej 's leavens wit en 's leavens zwat 
sprek aait 'n bleumke nèg tot 't hart 

BLOEMEN- Q 
MAGAZIJ N«C.,Orona» 
HENGELOSESTRAAT 156 • TELEFOON 3!138 

S. TEN CATE 
ST AALHARDERIJ 

Hessenweg 1 - 9 Tel. 5413 
MINTEX - REMDIENST 

Dr. Benthemstr. 35 Tel. 5418 

FA. H. v. d. BERG 
OLDENZAALSESTRAAT 65 - TEL. 543 

Steunzolen, (v. gipsm.), Spitgordels, El. 
kousen, Kunstledematen, Orthop. cor
setten, Beugels, Buikgordels, Staalwaren 

voor goeie schoenen 
bekend 

Heng .slr. 16, - Oldenz.slr. 93 . - v. Loenshof 5 

Verstelbare Pasbuste op standaard 
(t e lev'eren naar eigen lichaams
maat). Hiermede kunt U uzelf 
passen. In diverse uitV1oeringen le
verbaar: 

Twentse Fourniturenhandel 
J. WAGELAAR & ZOON 

Van Loenshof 56-58 - Tel. 5684 

TWENTSE POST 
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LèèwenJ Zeekte en 

"Mags nog lèèwen?" vraogt in wat 
deelen van Twente twee mens
ken an meka, as ze meka in lang 
nich zeen hebt. "Woe geet 't?" be
tekent dat, better nog: "Hei'j nog 
schik in 't lèèwen?" Nich iedereen 
~an hieroop volmondig j ao zeggen. 
'n Eenen hef 'n kileen inkommen en 
L-eg: "Daor köj nich van lèèwen", 
'n ander hef te wossreln met zeek
te en ongemak, vuur dén is het 
'n spil in 't lèèwen; beide hebt ze 
'n zoer lèèwen, ze mut met kleijen 
mer zeen, dat ze duur 't lèèwen 
komt en dat v:rualt nich met 'n 
menske is jao gennen puthaken, 
hee kan nich aaltieä krom liggen, 
hee wil o~k wal ees wat hebben 
in 't lèèwen. 
't Is ongeliek in de weerld. 'n Een
en wödt duur 't lèèwen slept en 
'n ander der duur drègen. In 't 
leste geval heffe 'n good lèèwen. 
Dow hee van de school kwam en 
't lèèwen in gung, stokke de han 
oet de mouw, want hee wol vuur
oef kommen in 't lèèwen, hee wol • 
wat van zien lèèwen maken. En 't 
lUJ~en urn.! De zaak, dee hee be
gun, daor zat lèèwen in, der gung 
he'el wat in umstaon, der was lèè
wen in de brouweri'j en asse ees 
fouten maken, dan zèère: I' i mul 
leeren, zolang aj lèèwt, 't zal mi'j 
zo gema!kkeHk nioh wier aower
kommen." Andere l1eu gunnen hee 
ook geern 'n vtuurdeeltje, zienen 
stelregel was: l'j mul lèèwen en 
faoten lèèwen. 
Mer degennige, dee duur 't lèè
wen wödt slept, mut vechten vuur 
eer bmod oop lèèwen en dood. Zee 
hebt naa völ tegenstand in 't lèè
wen, mangs weet ze van vuurten 
nich, . dat ze van achtem lèèwt, 
mer zee hopt oop bettere tieden: 
Zoo lang as ter lèèwen is, is ter 
ook hoppe. Hop dot lèèwen! Hebt 
ze ees 'n maol geluk, d'an lèèwt ze 
oop as nen ooln eum nao Lechmis
sen,· dan is 't slimste van 't winter 
ummers wurbi'j. Zó is 't menserlik 
lèèwen: 

TWENTSE POST 

Tien jaor: 'n kind,· oop twintig: ge
{zwind, 

Oop dattig: . staark zo ooit! 
Oop veertig: wies; oop vieftig: 

{gries, 
Oop zestig: riek, of nooit! 

Mer 'n rie~dom hef ziene gevaoren, 
al was 't alleenig meer, dat nen 
rieken te völ wil proffenter~m van 
't goo lèèwen. Men mul effen um 
te lèèwen en nich lèèwen um te 
ellen. 'n Ander gevaor is, dat 't 
geeld 'n menske ba,as wödt. Vraog 
i'j zon een urn ne gift vuur 'n good 
doel, dan is 't, of i'j um an 't lèè
wen komt. Dan slötte an 'n kettel, 
maakt 'n lèèwen as 'n oordeel. 
Zonnen dooren keerl! As 't lèèwen 
daron is, hef 'n buul jao net zo völ 
as 't geeld. Met neromen köj 't 

deur: 
meester Vloedbeid 

nich, oop zien heuwste köj 't me
ka oop 't langste lèèwen maken. 
De di oh ter zeg: 

As 't beuk'ken van ons leewen 
H eelemaol is vol eschreewen, 
Komp nao 't ènne nog 'n endje, 
Dat gedrukt steel oop 'n prentje. 

(Dat prentje is 't bidprentje, wat 
nao de groove wödt oetdeeld). 
Dwaos is, wee 't blinkend goold 
vuur 't heuwste good van 't lèèwen 
hoolt. Geeld is nen goon knech, 
mer nen slechten baas. Nen rente
nier lèèwt van zien geeld, woe he'e 
heel zien lèèwen har vuur waa11kt 
hef. De luien brengt het zo wi~d 
nioh, zee zeit: De gaauwen hebt 
zik dood loopen, de lankzamen 
lèèwt nog. Oop dee manneer hebt 
ze wa kans 't lèèwen der of te 
brengen, mer oop nen greunen 
twieg komt ze nieih. 

·Dood 
Wat al zeekten hebt 't oop 't lèè
wen verzeen! Nöms is daor vri'j 
van: 'n staarksten boom kan val
len. In wat huuze is a.tait ongemak, 
het zit daor in de pöste. Vandage 
hef ter een de rooze in de hoed 
- wat ze ook wa de gTiep neumt • 
morgen hef. nen ander de blekken, 
of hee klaagt aower nen zeeren 
kop; den mu j vol etten, zeg de 
mooder. Of hee vaalt in de be
gaownis, hee wödt lilk, wat nog 
wier heel wat anders is, as leelk 
wödden (kwaod wödden). 
Non zint dat almaol nog mer on
geveurlike kwaolen. 't Kan ook 
slimmer. Mennigeen hef 'n klok
hoes, dat nich deug, of ne bezet
ting oop de bös; in herre bliewen, 
zeg 'n dokter. 't Is de vraoge of 't 
den zeeken duur kan zetten, ziene 
krachten wödt minder, hee geel 
bi'j de dage achteroef en misschien 
komp den dag, dat de femilie zeg: 
hee haalt 'n nach nich meer. De 
pastoor komp en den zeeken wödt 
ten vollen bedeend. Dan weej wa, 
woe laat of 't is! 
Wat zeekten kl()ffit te peer en gaot 
te V'oot wier vot. Andern pakt ow 
nich zo skabant an. I'j zint eerst 
wat sloerig, veult ow meu, i'j hebt 
de rooze in de hoed, wödt zoo slap 
as nen waskeldook, 't beste is, 
da j met ne heete kan onder de 
V'eeren kroept en perbeert te zwe
ten, dat 't duur de onnerlaoge 
dröppeil,t. 'n Dokter kan nich ba
ten: verkooldheed doert zonder 
dokter dree wekke en met 'n dok
ter eenentwintig dage. Non kan 
griep slim genog wèèn. As de boer 
't hef, dan zegge: Wat zin ik slech, 
wat zin ik slech! Mer de kneoh 
hef gen be~lag met urn en griem
ked: .,Onkroed vergeet nich, en 
as 't tot an 't onkroed komp, dan 
doot ons de tanne nioh meer zeer." 
N en zeeken hef nen andern kiek 
oop de weerld, as nen gezonden. 
Aj gezond zint, mankeert ow van 
alns, aj zeek zint mer één deel. 
Dit deel is: gezondheid. Aj oold 
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de saah met meer 

dan 50 toonhamers 

Foto's könt nich kieken 
(Mer oonze foto's mö'j bekieken) 

fotohandel 

't Kiekke8ke 

tricoleren 

drymasteren 

verven 

Ootm.str. 47-49 

Tel. 2091 

Voor 

een deskundig uitgewerkte 

e.V.-installatie 

E. HEIDEMANN & Zn 
Boterstraat 15 Tel. 2077 

OLDENZAAL 

lC 

Voor spuitwerk aan Uw auto 
... 

ALBERT KIP 
HEINKEL SPARTA 

~ 
ANTOON HUTTEN 

veur niej spul en reparaale 

DENEKAMPERSTR. 71 TEL 2863 

BERINI ZDNDAPP 

- ~ KOlllHiêllllNIK 
OLDENZAAL 

JIJ 

Zoveel schitterende geschenken •. . 
En evenzoveel verschillende smaken. 
Geef een geschenk,bon. 

Blfi met een geschenkbon 

G. Morselt 
ERRES PH I UPS 

TELEVISIE 
Ben Lansink 

Deurningerstr. 6 Tel. 2981 

\ FORT-SCHOENEN: nog altijd de beste 
'-- k.inder~ jongensschoenen met 1/2 jaar garantie. 

TELGENKAMP's 
zaadhandel 

Het adres voor tuin~, bloem~ 
en landbouwzaden, bestr.1nidd. 

Molenstraat 6, telefoon 2958 

C 0 0 P. Z U I V EL F A B R I E K 

De Eendracht 
ROSSUM 

• Het beste adres voor alle zuivelprodukten 

- ':Denekamp -
om zijn natuurschoon, zijn beziens
waardigheden, waaronder een natuur
historisch museum, en zijn goede hotel
accomodatie, zeer bekend als 

VACANTIEOORD 
biedt tevens gunstige gelegenheid voor 

INDUSTRIEVESTIGING 
Voordel ig terrein , ruime arbeidsmarkt. bevolking 
volkomen industrie .. minded. Inl. bij bet Gem.huis. 

't Allerfijnste product 
COOP. ZUIVELFABRIEK 
EN MELKINRICHTING 

"BORNE" 

H. Haarhuis 
Radio • Televisie 

-Ootmarsum 
Wee rekken kan geet naor 

zölfbediening 
PARAAT 

Glanerbrug: biej TET ~bushalte 
In 'n lunchroom kö'j lekker etten en dreenken 

DEN KT BIJ HET OPLOSSEN 
VAN UW PROBLEMEN 

RUIMTEVERWARMING 
OOK AAN AARDGAS 

Gem. Energiebedr. Rijssen 

J. .A. Lesscher & Zn. 
SAASVELD - TELEFOON 238 
Smederij en Reparatieinrichting - Expeditie 

Handel in landbouwwerktuigen, melk

machines, t ractoren, bromfietsen enz. 

Coöp. Aan~ en Verkoopver. 
van de A.B.T.B. 
DENEKAMP 

Veevoeders- Kunstmest- Bestrijdings
middelen - Land en Tuinbouw Art. 

Alles he'w roem sorteerd 
Briketten en koll'n veur 'n heercf 
Toch bie'w helemaal nich duur 
Betrouwbaar, vlug en sekuur. 
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(Verool~ van vol"i~e tekstpagina) De kiste in de koele zakt - boem! 

zint, daj nich völ meer hebt bi'j 
te zetten, zo stram in de been, daj 
nich meer aower 'n strospier kunt 
strien, jao, aj um zo te zeggen met 
de dood in de schoon loopt, komp 
de gezondheild wa nooit wier; aj 
oop strikzied li~t, heri'j met lèè
wen en gezondhcitd wail ofrekkend. 
Het wödt tied, daj ne ~oo zied 
maakt met 'n dood~rèwer. 
Mer nöms geet geern dood. As· de 
rieken 't .ofkoopen en de aarmen 
't ofloopen konnen, dan störf ter 
gen een. Mer de dood is on:verbid
deli.k Hee zeg tegen Elckerlik, 
den um vuur doezend. daler wol 
ofikoopen: 

Ik ~eew niks urn ~eld, of schat. 
Paus, of könnik, wee, of wat, 
Nöms kan Gods bevel ontloopen, 
Of mi'j met geeld en good of-

[koopen. 

De kösrter was dat ofkoopen wa 
wisse nich van danke. Hee wrif 
zi'k vergeneugd in de han en zeg: 
Vief doon van de wekke, as dat 
mer stand hoolt! Vuur nen gezon
den tied isse zoo bang as vuur de 
dood. De giere pin vindt staarwen 
nog zo slim nioh, hee zeg: "Dood 
gaon is niks, mer dee kösten!" 
Aj de leu zoo heurt ktt!Ï.ern aower 
dood gaon, dan is ter nog wa hu- • 
mor onder. "H ee hef 't er oef 
drunken", zeg de kastelein. "Hee 
kreeg 't an de lamgebän", zeg 'n 
wèèwer, en 'n hoornblaozer: "Hee 
hef 'n kraei'jenmars blaozen. Wat 
bestaot er vuur dood gaon a gen 
zegswieze! Hee is 't heuk'ken um
gaon (i'j kunt um dus nich meer 
zeen); hee is oop ehemmeld, um
datte 't aamhalen hef ver~etten; 
hee is ter lusken oef kneppen, d.i. 
tusken de mensken oet; hee is pei
gert, mer dit is 'n luk plat, dat ze:g 
ne jong nioh, a.s zien vaa.r in let
terHkken zin van 't ber oop 't stro 
is kömmen. . Het wodt meer zeg 
van 'n deer, net as: zoo dood as 
nen pier. , 
Wee nich Vlan de vernemsHgen is, 
zal nen zachten dood hebben, asse 
an zien verstaand staarft. Men 
kan ook nen zoeren dood hebben, 
lang wosseln met de dood en oop 
staarwen nao dood wèèn, vuurdat 
ze ow 't hennekleed antreikt en de 
doodboer ow nao 't kuul'ken veurt: 

TWENTSE POST 

Ne schup vol zand er oop esmakt 
[-boem! 

Genne prèèk oop riekdom, leefde, 
[roem, 

Zeg mi'j zoo völ, as dat: - boem, 
[-boem! 

De gedachte an de dood wol men
nigeen wa geern in 't doodbook 
schriewen, td.i. ve:rgetten. Merwat 
kan 't baten? Niks is zoo wisse, as 
de dood, 't lèèwen van ieder 
menstke lop 'n mádl op dood spoor. 
Nen verstannigen raod is: 

Doo vuur dienen staarfda~ 
Wat nao de dood di'j baten mag. 

Wèèst staark in nood, geewt aar
men brood, denkt an de dood. 'n 
Heulten her, 'n linnen kleed is 't 
ènne van al meuite en zweet. Non 
köj dit wa raon: 

Den 't maakt, den wil 't nich. 
Den 't dreg, den hoolt 't nich. 
Den 't kof, gebroekt 't nich. 
Den 't gebroekt, weet 't nich. 

Zak 't me:r zeggen? 't Is ne dood
kiste. 

ENSCHEDE 

E-8Expres 

De ES-Expres., een automobiel 
uit 1929, bracht in de afgelopen 
maand burgemeester W. Thomas
sen van Enschede naar het Bin
nenhof in Den Haag, waar hij de 
~riffier van de tweede kamer, mr. 
A. F. Schepel, een stapel nieuws
brieven oVIerhandi~de. Elke ma•and 
~al de E-8 Expres op het Binnen
hof komen totdat Twente er van 
verzekerd is, dat de nieuwe auto
snelweg van Hoevelalken naar de 
Duitse grens bij Enschede, de E-8, 
in zijn geheel wol'dt aangelegd. 
AVRO's TeleVizier ver.zorgde van 
de E-8 Expres een televisierepor
tage. 

HENGELO 

Gemeente koopt plastieken 

Het gemeentebestuur van Hengelo 
kocht vorige maand drie ijzerplas
tieken van de Hengelose kunste
naar Wim van Oostrom. De wer
ken zullen een plaats krijgen in 
het strudhuis. 
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Jan Theodor van der Leest Nestor Hengelose kunstschilders 

De dingen slaan om mij 
zo stil te luisteren, 
wat de stilte wil, 
vertellen wil." 

Met dit fragment uit een gedicht 
van Herman Gorter, raken wij 
meteen de kern rvan het werk en 
't wezen van de Hengelose kunst
schilder Jan Thoodor van der 
Leest. 

Een waar colorist en schepper van 
eaht expressionistische r·earliteit, 
met de geestelijke moed van de 
introverte, tot uiterste consequen
ties gaande, diep aan eigen opvat
ting overtuigde mens. 

Al is hij dan ook te Rott~rdam ge
boren ( 1907)-, kan men hem zeker 
een Twentse sohiMer noemen. Hij 
is innerlijk vergroeid met het 
twentse landschap, hoewel hij 
uiteraard als kunstena1ar de groot
ste interesse heeft vtoor aHes wat 
de gehele wereld aan schoons te 
bieden heeft. 
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Slechts enkele jaren oud, ver
huis1de hij met zijn ouders naar 
de "Grote Stille· Heide", de Velu
we. Daar stond zijn kinderstoet 
als kunstenaar, zoals ook van 
Gooh in Nuenen reeds werd ge
V'Ormd tot :de impressionist, die 
vele jaren later in Parijs en Arles 
tot volle uitdrukking van zijn wa
re-schilders-ik kwam. 

Zo schetste en "krabbeilde" een 
vijfjarige van der Leest oo ieder 
stukje m'ateriaal dat hij bemach
tigen kan, de beelden door zijn 
omgeving opge.roepen. 

Heide, zand-verstuivingen en vlieg
dennen. Hij was een dmmer, een 
wat inzichzelf beslot~m en den
kend kin1d, dat een hem geheel ei
gen filosofie opbouwde uit en om 
de wereld van zijn prilile leven. 

Een V'an de ste11kste en later be
palendste factoren in zijn schep
pingen was "de Stilte", het ver
droomde ojniohzelf, nog versterkt 

Schilder 

van 

stilte 

door de aperte ÏniVIloed van de gro
te "he~deschilder'' Jacob Hamel, 
bij wie van der Leest veile jaren 
als leerling heeft doorgebliacht, en 
reeds als opgroeiende jongen, de 
vreugde leerde v;an het ingekeerd 
zwerven in die wijde wereM van 
paarse hdde en glinsterende zand 
verstuivingen. 
De 'Verstilde sfeer in al de werken 
van ·van der Leest, staat centraaJl 
a:ls essentiele factor in de inter
pretatie van zijn scheppingen. 
Zijn werk · wordt een met kleur 
zichtbaar gemaakt zoeken naar de 
kern van alle dingen. 
Een zoeken, op geheel eigen wijiZe, 
naar het onuitsprekelijke, naar de 
universele samenhang tussen mens 
en kosmos. 

De niet :w diep beschouwende 
mens ziet in de werken van v. d. L. 
mooie of minder mooie figuraties, 
die het, uiterlijk oog kunnen stre
len. 
Maar, met een innerlijk oog 
schouwen:d ziet en beleefrd men 
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iets van die sfeer waar naar wij, 
gejaagde mensen die wij zijn, Vier
langen; rust en geluk in een har
mon!e die' niet van deze tijd is. 

Gelukkig dat er nog zulke schil
ders zijn, die in 'n tijd van a~keer 
Vian / het naturalisme hun natuur
lijke impuls en steeds weer op
nieuw de Natuur in haar ware ge
daante als donor gebruiken voor 
hun creaties. 

En, om met een uitspraak van 
pmf. dr. G. Polemann (Krefeld, 
Dld.) te besluiten: 

"Wir brauchen immer wieder Ma
ler, wie van der Leest, diesen 

........_ feinen impressionistischen Stillis
ten, dessen Werk aus dem uner
sdhöpflichen Quelle de.r Natur 
entstal?'den, R!hytmus, Gl1eá.chkilang 
und Eigenart seiner weiten hol
ländisohen Heimat mitschwingen 
läzst." 

I wan Sla venburg 

(Foto' s bij dit a rtikel: W . v. Oostrom) 

Jan Theodor van der Leest 

levenswijsheid 

De 75-jarige heer A. D. Dijkstra 
te Enschede, bejaard maar nog 
energieik. direkteur van de brood- · 
fabriek "de Concurrent" in deze 
sta'd (de TP-lezers herinneren 
zich weHioht nog de spreekwoor
den en zegswijzen van zijn hand, · 
die wij geruime tij.d geledien publi
ceerden), heeft er al jarenlang 
een gewoonte van gemaakt, aller
lei dagelijkse impressies op papier 
vast te le.ggen. Levenswijsheden, 
zouden wij die notities willen 
noemen, waarvan wij er hierbij 
een aantal laten V'Olgen. 

Nararmate de grote vreugden des 
levens op zich laten wachten, 
moeten wij leren de kleinere beter 
te waarderen. 

Geen mens, of hij heeft naast zijn 
deugden zijn fouten. Niemand is 
volmaakt. Maar het streven daar
naar stempelt ons tot mensen. 

Een inbreker doet f·eitelijk aan 
bezits-spreidiil!g. Jammer alleen, 
dat odk dit ·de oplossing niet is. 

• Wij kunnen al het leed in de we
reld niet dmgen. Doch het ver
minderen en niet het vermeerde
ren is onze plicht. 

. 
Goede dokters zijn steeds bezig, 
zich zelf minder inkOIIllen te ver
schaffen. 

Bezitten wij blik, d1an willen wij 
zink. Hebben wij zink, dan gaan 
onze gedaohten uit naar koper. 
Déliarna hunkeren wij naar zilver, 
respectievelijk · goud. Is de buit 
~enma~al binnen, dan krijgen wij· 
meestal als toegift e•en maagzweer 
of zenuwins·torting. 

Dichters, denkers en kunstenaars 
vullen de schatkamer der mens
heild. Hoe meer wij daar uithalen, 
des te groter wordt ons gemeen
schappelijk bezit. 

A. D. Dijkstra 

Er zijn meer medicijnen dan ge
neesmiddelen. 

Er moest belasting geheven wor
den op gekle ts en gezwam in de 
ruimte. 

Mannen zijn als kin1deren. Zijn ze 
aan het spelen dan wilHen ze niet 
naar huis of naar bed. 

HENGELO 

CONTACTDAG 
CULTURELE RADEN 

Als we ergens behoefte oon heb
ben, dan is dat het gesprek met de 
ander. Anders loopt men het ge
vaar dat de cultuur louter een pa
pier.en zaak g1aat worden, terwijl 
zij tooh uiteindelijk een proces is, 
dat het hart en niet alleen het 
verstand moet bezig houden, ·al
dus drs J . H. Drewers, vice-·V'OOr
zitter van de Culturele Raad van 
Overijssel in zijn openingswoord 
tijdens de op 27 november in het 
Hengelose stadhuis gehouden bij
eenkomst van de plaatselijke cul
turele raden. Woorden, die ons 
uit het hart zijn gegrepen. 

ZEGSWIEZE 
Aj 't komt te wetten 

Dan zi' j versletten 
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I Motel Gleunige Tu.tfeln ·JAN KOLSTE • Enschedesestraat 205, Hengelo, (0.) I 
Coöp. Boerenleenbank c.L.v. LANDBOUWERSBELANG 

Boerenboend in Boorn H kb DELDEN aa s ergen 

Alle Bankzaken 
SPOORSTRAAT 9 - TEL. 05407-437 

Wlej helpt met an de 
bleul en veuroetgang 

van MAAR K Ë L 
met wlede umgeffing 

• Coöp. Boerenleenbank en 
8 Coöp. Landbouwvereniging 

rJ(J ~oerenleenbank 

U Oldenzaal 

de spaarbank. voor iedereen 

3~3 3 1 4 procent over al Uw 

SPAARTEGO 'ED 
Telefoon 2580 - Giro 892439 

BOERENLEENBANK 

qoeer"elo=' 
Verzorgt al uw bankzaken. Hoogste spaarrente 

BOEREN LEEN BANK 

DEURNINGEN 
• Direkt opvraagbaar spaargeld 
• Deposito spaargeiJ 

Boerenleenbank 

Denekamp 
de spaárbank 

voor het platteland 

Vanof 1896 C.L.O.-mengvoeders 
'Y Ruwvoeders 

De boeren v•n Hettum 1 Hassel, Zeendern 
[en Boorn 

Bint a 60 jaor nao.J 'n Boand hen egaon. 
Ook dee van Buur'n, Gammelkeen Aozel 
Tot an de wiedlöchtigsten oet Sao~al. 
Waorum z'oet Doorn 't voor én 'n kuunst-

[mest haalt? 
Umdat eer 'n BOEND zo good bevaaltll 

Brandstoffen 

BOERENLEENBANK 
Albergen 

De SPAARBANK voor stad en land 
Maak gebruik van lopende rekeningen 

Alle !nlichtin en aan de bank 

Makelaarskantoor 
ROTTINK N. V. 

Deldenerstraaf 36-38, Telefoon 3041, Hengelo (0.) 
VASTE GOEDEREN + ASSURANTIËN + HYPOTHEKEN 

r Boerenle~nbank 

ROSSUM 
verfZorgt 

alle 
bank!Zaken 

Telefoon: 054111210 

BOERENLEENBANK 

lattrop 
Spaarbank .- Alle Bankzaken 

SPAREN Boerenleenbank 

BIJ te 

DE Ootmarsum 

BOERENLEENBANK 

Saa~velcl 
Hoogste spaarre nte , Voordelige voorschot- en 
credietlaningen. Varzorgt al Uw Bankzaken. 

Boerenleenbank De lutte 
MET KANTOREN TE DE LUTTE 

OVERDINKEL, GLANERBRUG 
Hoge· rente voor al Uw ingelegde spaar

gelden. Lage hyp.- en voorschot-rente 

• 

--~---------------------. '-
BOERENLEENBANK 

- LONNEKER-
Bijkantoor Enschede: Fazantstraat 112 
De Spaarbank 
voor ledereen 

Alle bankzaken 
Telefoon 10223 

E. j. lantink 
LANGEST~AAT 21 • 23, DELDEN 

RADIO -TELEVISIE- ELECTRO 
TECH. INSTALLATIE- BUREAU 

WASMACHINES· VERLICHTING 

Voor Melk, Me
1
lkpoeder, Boter en Kaas: 

Coöp. Zuivelfabriek 

"VOLHARDING" 
DENEKAMP 

BOEREN LEEN BANK 

qoe.gclam 
Voor elfe bankzaken, Voorschotten, 
Credieten en lopend rekaningverkeer. 

BOERENLEENBANK 
Bornerbroek 

• De SPAARBANK • verder alle 
voor i edereen BANKZAKEN 

ALMAN is 't hier met ees 
vuur goo botter en goo kees 

Coöperatieve Zuivelfabriek 

Hoogste rente over Urv spaartegoed ! Concordia· Bornerbroek 
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ENSCHEDE 

VIERING DIES NATALIS THT 

Vrij·dag 27 nov. j.l. herdachten 
curatoren, hoogle'l"laren en andere 
bij de TH betroikkenen voor het 
eerst in het openhaar de geboorte
dag van de Technische Hog,esahool 
Twente: de dende dies natalis; 
(üp 1 dec. zal het drie jaar gele
den zijn, dat de wet afgekondigd 
wefid waarbij de THT werd ge
sticht). De plecihtige herdenking 
vond prlaats in de Twentse 
Schouwburg te Enschede en werd 
muzikaal omlijst door_ de leden 
Vian het Overijssels Blaaskwintet 
onder ldding van Piet Reijso jr. 
Prof. ir. R. van Hass1eH sprak de 
diesrede uit. 

HUIS VOOR KUNSTENAARS 
Het gemeentebestuur van Ensche
de heeft het pand Haakshergerstr. 
no. 86 bescMkbaar geste1·d aan 
enkele Enschedese kunstenaars, 
Henk Schuring en Wim Kamphuis 
(schil>ders), Harry Disberg (schil
dEJr -ontwerper) , Yvonne Swager
man en Hans Simonis, leerlingen 
AKI, die waa,rsohijnlijk met nog 
enkele anderen het pand zullen • 
moeten delen. 

LOSSER 

BLEEKWACHTERSHUISJE , 

"" Het bleekwachtershuisje te Losser 
is geheel gerestaureer.d en op 30 
oktober in een bijeenkomst onder 
leiding Vian bur~emeester Van de 
San'dt als voorzitter van het be
stuur Vlan de stichting De Dorps
bleek, opgeleverd. 
Het huisje - enig in zijn soort in 
Twente - zal worden bewoond 
door de heer J. A. Polder (25) en 
zijn vrouw. Zij zijn kortgeleden 
getrouwd. De heer Polder is mu
seumassistent van het Rijksimu
seum Twenthe te Enschede. 
Het ui:t 1774 daterende huisje 1s 
op aanvraag te bezichtigen, 

ALMELO 

PERM. KUNST-EXPOSITIE 

Vijf Almelos·e kunst'enaars, Wilma 
Gerritsen, Jan Gierveld, Ger van 
Noriden, Hans V eneman en Barend 

TW:Ei:NTSE POST 
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I 
DECEMBER 

Het jaor wodt zeutkes meude, 
het sökkelt en wodt oold 
Non kump de aovendvrede 
en de natuur wodt ko,old. 

Werkman, hebben samen 'n groep 
gevormd, die onder de naam "De 
Gang" wat wil doen a'an de af
stanld tussen de kunst en de door
snee burger. Daartoe houden zij 
in het trappenhuis en de daarbij 

Het jaor geef zacht te röste 
niks wast en greuit non meer. 
Mer stil! Op 't allerbeste 
kump all'ns in 't veurjaor weer! 

behorende gangen van het bad
huisgebouw aan de Hofstraat, die 
naar de ateliers van vier van hen 
leiden, een permanente expositie 
welke elke week ztrul worden afge
wisseld en vrij toegankelijk is. 

15 
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FORMELTA 

de ideale koffiemelk 
Verkrijgbaar in flessen van 230 on 400 gr•m 

Verkoopkantoor .,MULTIFARM" Boekalo 

ERICA-SERVICE 
Doe het zelf en maak van Uw tuin 
een LUSTHOF. Kosteloos maakt 
ERICA voor U een grondplan. 
V raagt inlichtingen: 

Tukkers,,, mag ik aHen 't woord? 
Smiet oew geeld nlch aover boord 
Tulekers. . . a'lc oe raon mag .•• spoort I 
Gao'J daor almaol mat akkoord? 

Breng dan 

oew gaard 

neor de 

N utsspaorbaank 

Now 31/2 pel rente 

NUTSSPAORBAANK 
Drlenerstreote 43 . HENGEL 

N.V. Aanneming-Mij. vh. 

H. W. TE PAS 
Enschede 

Burgerlijke en Utiliteitsbouw 

Gewapend Betonbouw 

Grond- Water· en Wegenbouw 

Doe het ~elf 
Wij leveren hiervoor P. V.C. vloer- en 
wandtegels (reeds vanaf fi 5.80 p. m2), 
plakplastics, mozaïek, lijmen, beits etc. 

VLOERENBEDRIJF 

F. Boerkamp 
Jos. Haydnlaan 60 - Tel. 14064 

Hengelo (0.) 

ERICA 
~ierfuincentrum 

BORNE, direct achter het station. 
De mooiste kwekerijen in Twente. 

Henny j. v. Egteren 
C.F. Klaarstr.1Ba· Tel. 2365· Enschede 

lid van de Seladiegroep van 
Nederland•• Dameskappen 

Gedipl. Dames- en Herenkapper 

Manicure • Pedicure 

Schoon heidsspecia I i st 

Medisch gedipl. Haarkundige 

GENTLEROY 
VOOR 
VRIJE TIJDS~ 
KLEDING 

KONINKLIJKE TEXTIELFABRIEKEN 

GEBR. VAN HEEK N.V. ENSCHEDE. 

• 

GOED HUISHOUDEN 

MET 

)ORZOLINO 
HUISHOUDGOED 

KONINKLIJKE TEXTIELFABRIEKEN 

JORDAAN •TER WEEME N.V. 

HAAKSBERGEN 

Oonz' naober vreug: waor hes dat 'kof 
dee mooie kleer' van zükke stof. 
Den pasvorm is óók heelm~ol óf I 
Zu'k spul hef bloos nog Bischoff. 

Bischoff 
Hengelo 

voor ~ levensmiddelen 
guller met zegels .. guller met guldens 

Op VéGé-artikelen steeds 
10 0/o kort. in geldzegels 

HET SPEELGOEDPALEIS 

'Ceutelink 
E:nschedesestr. 22, Hengelo 

Coop. "De Landbouw" W.A . 
. GOOR 

Het adres voor: 

Mengvoeders onder C.L.O.

contrêle, Meststoffen, Brand

stoffen, Bestrijdingsmiddelen, 

Kruidenierswaren, Landbouw

werkzaamheden enz. 
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NIEUWS VOOR DE DETAILLIST 

ADVERTENTIES BIJ 
VIERKANTE METERS 

De advertentie-redame is een on
misbaar onderdeel van de ver
koopbevordering: zij wekt in de 
huiskamer belangstelling op voor 
een bepaalde zaa:k met zijn arti
kelen. :Oe advertentie-reclame is 
derhalve de wegbereider voor de 
gang naar de winkelier. Tussen 
het tot stand komen van een di
rect contact klant-winkelier staat 
de Etalage; zij toont datgene, wat 
in de advertentie aangeprezen 
werd. De manier waarop de Eta
lage dit doet, is in belangrijke 
mate bepalend, of op de in de ad
vertentie gekweekte interesse een 
verkoop V'ol•gt. 
Er zijn honde~den manieren waar
op men een Etalage kan inrichten. 
De juiste keuze te doen is het 
grote probleem van het etaleren. 
In de praktijk blijkt, dat de 
winkelier hier een sterke behoefte 
heeft aan voorlichting over zijn 
Etalage. Na de oorlog is er in ons 
land op dit gebied zogoed als 
niets in boekvorm verschenen. In 
deze grote leemte is voorzien door 
het zojuist gereedgekomen stan- • 
daardwerk "Etalage en Etaleur", 
samengesteld door de Hengeloër 
John M. Vet'berne, dieals Etalage
deskundige verbonden is aan di
verse binnen- en buitenlandse 
vakbladen. Dit door Uitgevers-Mij 
C. Misset N.V. te Doetinchem ver
zorgde boe1k telt 274 pagina's 
(form. 22x30 cm), liefst 336 foto's 
uit alle branche's en circa 25 te
keningen van P. Verberne, broer 
van de S'amensteHea-, aan onze le
zers reeds bekend door zijn teke
ningen op de voorpagina's van de 
Twentse Post. De inhoud is op 
zeer overzichtelijke wijze inge
deeld in 14 booMstukken en be
handelt ondermeer de onderwer
pen: Etalagegesohiedenis, de Ver
lichting, de Blikvangers, de Kleu
renleer en de Materialen, de Ka
rakters van de Branche-Etalage's, 
het Etaleren in de winkel, de Ver
houding DetaiHist-Etaleur. Voor 
de opvallend lage prijs van f 17.50 
kunt U zich bezitter noemen van 

TWENTSE POST 

dit internationaal georiënteerd 
standaar'dwerk op het gebied van 
de Etalagereclame. En U weet het: 
Etalage-reclame is adverteren bij 
vierkante meters. Het is dan ook 
van groot belang Uw Etalageruim
te efficiënt te gebruiken. Het boek 
van J ohn M. V erberne zal U daar
bij goede diensten kunnen be
wijzen. 

RIJSSEN 

ST. NICOLAAS OP 'T BORDES 
IN STRIJD MET GODS WOORD 

"Vele vormen van Sinterklaas
viering zijn niet in overeenstem
ming met de ca,lvinistische levens
beschouwing van een deel van de 
Rijssense be'volking", a.l·dus de 
heer J. Wolterink van de Staat
kundig Gereform. Partij-fractie 

tijdens de op 20 november j .1. ge
houden raadsvergadering in Rijs
sen. "Sinterklaas te ontvangen op 
het bordes van het gemeentehuis 
is niet in overeenstemming met de 
waardigheid van het college van 
Ben W. De SGP-fractie acht deze 
ontvangst in strij'd met Gods 
woord omdat een doodgewoon 
mens een eer wordt bewe12en als 
ware hij God zelf. Dit stuit ons 
tegen de borst", zo besloot de 
heer Wolterrink zijn betoog, dat 
aan deze vrij onbelangrijke raa,ds
vergadering een opmerkelijk slot 
gaf. De burgemeester van Rijssen 
kon er met de beste wil van de 
wereld geen kwaa:d in zien, dat 
Sinterklaas op het gemeentehuis 
begroet wordt. De raadsleden 
vonden het kennelijk teveel ge
vraagd, serieus op de woorden van 
de heer Wolterrink in te gaan. 

Twentse Taalbank



PRETTIGE FEESTDAGEN 

Coop. Melkinrichting 

LONNEKER-
producten zijn beter! 

Een BRIl, die werkelijk prettig zit 

is gemaakt door 

Remmelt Pit 
Kalendersirooi 24-:Z6 Enschede 

Fa. H. Kraaienbrink 
Hengelosestr. 33 - Tel. 5751 

RADIO EN TELEVISIE 
Electriciteit op elk gebied 

Enschede Uw woonplaats? 

Beune Uw opticiën! 

Zieke 1fondsleverancier 

KVYPER 
iloeden en 
Herenmodes 
OLDENZAALSESTR. 34 

PARAPLU-HUIS 
9. ~uckriede.:::, 

Hengelosestr. 129 

"INSTITUUT PUNTE" 
i.b.v. Staatsdiploma 

biedt cursussen in: 
- TYPEN (10 vingersyst. BLIND) 
- STENO ,,GROOTE" 

(Ned. en mod. talen) 
- HANDELSCORRESP. & CONV. 

NEDERLANDS, FRANS, DUITS 
en ENGELS; ass. opleiding. 

- BOEKHOUDEN 
- MIDDENSTAND 
- ALG. ONTWIKKELING 

Dag- en avondcursussen 
Aanm.dag. Tel.7670, v.Alphenstr.9 
(bij Keuringsdienst van Waren) 

ENSCHEDE 
Alle cursussen staan onder leiding 

van bevoegde d,ocenten 

Telefoon 0542J. 7883 

alle boeken over 

TWENTE 
Van den Broek en Adolfs 

Gronausestraat 5 

Wat vunne fietse iejleu ook oet oon:ze 
zaak begeert 

Elke fietse wodt deur oons 
({7\ gegarandeerd 

\:..) 11 re i Jll Oldenzaalsestraat 33 'f'f Telefoon 2602 

oos1vose~ 
sinds 

• 

ENSCHEDE 
H aversfraai 1 

3an 0lthui" 
v.h. Gauma 

UW HERENKAPPER 
Ook voor toiletartikelen 

NOORDERHAGEN 1 ( l.ó . .th lho lheoler) 

SPORTINSTITUUT 
Huitink 

Dames- Heren- en 

Kinderclubs 

Molenstr. 38, Tel. 2054 
Prive: Tel.11521, Ensch. 

Speciaal adres veur oew kieere 

Haverstr. 23 
ENSCHEDE 

Nieuwstr. 22 
HENGELO 

UW HARTEWENS 
!1aat in vervulling met een 

NAAIMACHINE 
van 

j. Ticheler 
Oldenzaalsestraat 10'2 - Tel. 6907 

(bij de overweg) 
ENSCHEDE 

TWENTSE POST 
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VOORSPOEDIG 1965 ~t 

Autospuitinrichting 
BEYELSBORG 

Ingericht met moder ne AUTOSPUIT• en 
MOFFELCABINE 

BINNENHAVEN 68 TEL 14432 

q;z. ~eerde-D 
GOUDSMID 

lndustriestr.l91- Tel. 16737 - Hengelo 

Gero~artikelen, Goud, Zilver, 
Uurwerken en Keltum~Pleet. 

- Kapsalon Zervaas
PARFUMERIEËN 
BYOUTERIEËN 

Weemenstraal 26 Telefoon 13875 

• las. en 

• AuloSpu;/wri 

J.B.S[HUMANN ENlN. 
HENGELO(O) TEL.'3797 

Wa'j koopt biej nen groten, 
Hoo hee dan mag heten, 
Koop iej ook biej nen kleanen, 
Meer . . . fijner! mu'j weten. 
Aowertuugt ow van dizze waorheed bi'j 

J. W. Smeeuk 
Gelerweg 30 

TWENTSE POST 

• 

~ Alles in T omado~ Bra~ 

I bantia~ en Philips art. 

F. H. WEIJSCHEDE 
§ Oelerweg 42. Tel. 13707 - Hengelo 

DAMES €l1 ·a 
KAPSALON ~rL e...:::, 

voor das~ en avondkapsels 

J. BOO tv1 KA tv1 p !fet·1~.!~~'· 130 
Dames- en Herenkapsalon 

Een VAKKUNDIG adres voor: 
Gasconvectoren, Haarden, Eledro.-

en San itair 

H. TER BRAAK 
Bornsestraat 24 Tel. 16137 

B. G.J.Meekes 
Autospuitinrichting 

Gaarne 3 weken 

voor aanrijding bespreken 

AARDOLIESTR.16 TEL. 17529 

Als ik U was, ging 
ik ook voor ' n moo i 
Costuum, Sport Col
bert of Winterjas 
eens even kij ken b ij 

Het Broekenhuis 
Weemenstr .. t14 Hengelo 

Timmerfabriek 

Hannink 
Henge.lo (0.) - Tel. 13701 

Lev e r i ng van : 

kozij nen, ramen, deuren, trappen 

enz. voor utilife i fs~ en woningbóuw 

In Hengel geet 't völeisend volk 
naar de greuntezaak van 

KEES K 0 l K ~Du~:~7; greunte 

Spechtweg 8 Kuierdraad 16165 

Voor al Uw 

elektrische installaties 

op elk gebied 

NV-Electro-lechnisch 
bureau v/h Sterckel 

Beekstraat 10 A - Hertgelo (Twente) 

Nov 
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drog isterij - parfumerie 

PRI:.:JMERS 
Bornsestraat 72 - Te l. 5650 

Het hu is voor geschenken 

In vrogger dage daansen de Jeu op 
de dell ' 'n veertoer. Weer völ later 
'n zeuvensproonk. Rechtervoort foxt rot, 
wals en cha cha cha in niejmoodse 
daansscholen: 
A n s en Jflm POLMAN 
O otmarsumsestraat 26 ~ Tel. 4880 

Het Twentse Serviezenhuis 

Gr otest r. 79 ,A LMELO 
Nieuwstr.86 Hengelo 

Wedgwood, Spode, 
Royal ~ Copenhagen 

HOTEL~CAFÉ~RESTAURANT 

cle CJrlooie CVrouw 
: (TEVENS BENZINE-STATION) 

Een van de oudste zaken in Twente 
OOTMARSUMSEST RAAT 488 - ALMELO 

Veur MEUBELS en allens, wat 
er zo biej komp kieken , nao r: 

TOON a.d. Tuinstraot 
Tel. 3880 

Coöperatie 
De Landbouwcoöperatie 

is een bolwerk ter beveiliging 
ter verdediging 
ter bevordering 

van de economische belangen 
van de vrije zelfstandige onder~ 
nemers in de landbouw te weten 
de Boeren. 
COöP. LANDBOUWERS~ 
BANK EN HANDELSVER. 

Hotel 
Haarhuis 

Zenderen 
In 't herte van Twente 

Hutsspaarbank 
UW bank 

Hoofdkantoor Almelo 
Wl ERDENSESTRAAT 22 

Bijkantoren te Almelo, Wierden, 

Vriezenveen, Rijsse n, Nijverdal en 

Coevorden 

H ere n kle d i ng , ho e de n, mod e s 

APARTE GENR E 

6o~tVOCJel 
Sin d s 
1795 

GROTESTRAAT - ALMELO 

f a H. E. Rhebergen & zn. 
Dames- en Herensalon 

• Parfumerie - en Toil e t a rti kel e n 

Marktplein 18 Almelo te l. 4381 

• VEEVOEDER 
• KUNSTMEST EN 
• LANDBOUW

[BENODIGDHEDEN 
in de beste kwaliteiten ! ! I 

Door grote 
omzet 

lage prijzen 
bij; 

A.B.T.B. 
ALMELO 

Wekblad Roeten Dree 

Heel de stad least dit blad 
(en ook 't Aadorp, Harbrinkhook, 

Bornerbroek en Zeendern.) 

DIVERSE PLAATSEN 

I "de kop'ren smorre" I 
l.vents ethoes in Maarkei 

a n d e grote w e g v a n Hengel naor Deamter 

[Twentse specialiteiten] 

Waorum ze biej 

«De Eendracht» 
IN TUBBIG E 

de botter, kee s, pa p e n yughu•l haal t? 
Umdat de produkten van 
De Eendracht good bevaalt 

Voor al uw 

wapens en munitie 

naar 

Wapenhandel 

• HUISKES 
Molenstraat 15 Delden 

V eur oew ' mäölken etten 
naor 't taandelik geleagen 

rest. De Vacht 
Deldenerbroek (Rijksw.' Almelo/Del

d en) E 19. ' G. Grobbe 

Twentscha 

Al·manak 

Binnenkort 

verkri jgbaar in de boekhandel 

TWENTSE POST 

Twentse Taalbank
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