JAARVERSLAG 2018
Ledengroei
De HKL telde op 31 december 2018 1090 leden. Een jaar eerder waren dat er 1067. Per saldo dus een
netto aanwas van ‘slechts’ 23 leden. Ik schrijf ‘slechts’ omdat we de laatste jaren erg verwend zijn en
een onstuimige groei hebben meegemaakt: 2016 + 151; 2017 + 86 en de jaren daarvoor een reeks van
jaren met een gemiddelde groei van 50 leden per jaar. Regelmatig riepen we bij die groeicijfers uit dat
het onmogelijk zo door kon gaan, en dat iedereen in Losser, Glane en Overdinkel zo langzamerhand
wel lid moest zijn, maar steeds werden we weer blij verrast. Nu lijkt die sterke groei wat af te vlakken.
In 2019 vieren we het 50-jarig bestaan van de HKL en we hopen dat de aandacht die we daarmee
genereren en de verrassing die we ter gelegenheid daarvan voor onze leden in petto hebben voor een
nieuwe impuls zullen zorgen.
Nieuwe huisvesting in Kulturhus ’t Lossers hoes
Een belangrijk moment, misschien wel het belangrijkste, in de geschiedenis van de HKL was de
verhuizing begin 2018 naar het Kulturhus, dat bij de opening op vrijdag 9 maart 2018 de naam ’t
Lossers hoes meekreeg. Op de zaterdag na de officiële opening was er een ‘Open dag’ die ook bij de
HKL tot veel drukte leidde.

Voorzitter Thea Evers die eind januari 2018 het naambordje van het Martinusplein verwijdert
We beschikken in ’t Lossers hoes nu over een bijna professioneel geoutilleerde ruimte, waar we in
elk geval op de drie eerste ochtenden van de week met diverse werkgroepen werkzaam zijn en

bezoekers ontvangen. De nieuwe huisvesting vormt een solide basis voor de verdere uitgroei van de
HKL. Daarbij moet u niet alleen denken aan ledengroei maar ook aan kwalitatieve en kwantitatieve
groei van onze activiteiten. Zo is er nu (op de dinsdagochtend) werkruimte beschikbaar voor een
groep van inmiddels zes personen die zich bezig houden met de beschrijving van duizenden
krantenfoto's die ooit in Dagblad Tubantia en de Twentsche Krant hebben gestaan.
Zoals eerder gemeld hangt aan het gebruik van ’t Lossers hoes een fors kostenplaatje. Voor een deel
betalen we dat uit eigen middelen (bescheiden contributieverhoging, sterke ledenaanwas van de
laatste jaren en ook meer sponsorinkomsten d.m.v. advertenties). Financieel werd het pas echt
mogelijk toen wij door bemiddeling van het gemeentebestuur een onderhuurder vonden in de
Stichting Leergeld Losser. Deze stichting maakt op drie dagdelen per week exclusief gebruik van onze
ruimte.
De Avonden, de Middag (excursie) en Andere activiteiten
We begonnen het jaar 2018 met de traditionele Niejoarsvisite, die deze keer ‘wat anders dan anders’
was. De Nieuwjaarsquiz was vervangen door de film ‘Losser wat maak je me nou?’ Deze film brengt
in beeld hoe het centrum van het dorp in de loop der jaren is veranderd. De film is gemaakt door
Frits Elsjan en Bert Kapers van de Videoclub Losser. Vanwege de grote belangstelling was er een
herhaling op 22 januari.
Op 5 februari kon de lezing van Wim H. Nijhof over Gerrit Jan van Heek helaas geen doorgang vinden.
In plaats daarvan werd de voor maart geplande lezing van Jan van Rijn over de Afsluitdijk naar voren
gehaald. De Afsluitdijk is niet alleen een belangrijk symbool van de Nederlandse strijd tegen het
water, maar is ook onmisbaar voor de waterhuishouding in de gebieden rondom het IJsselmeer. In
de op de lezing volgende warme en extreem droge zomer zijn we ons dat weer eens bewust
geworden! Het was een leerzame en ook goed bezochte avond.

Op 10 maart 2018 werd, ter gelegenheid van de opening een dag eerder, in ’t Lossers hoes Open huis
gehouden, waar de HKL natuurlijk ook aan meedeed. Veel leden en andere bezoekers maakten van
de gelegenheid gebruik om ons nieuwe onderkomen te bezichtigen. (Zie foto hiervoor).
De Jaarvergadering vond plaats op zondag 22 april in Kloosterhaar! We gingen er met de bus naar toe
en brachten een bezoek aan Museumboerderij/Dorpsarchief Kloosterhaar. De jaarvergadering
hielden we in de kantine van de tegenover liggende Calduran kalkzandsteenfabriek en daarna
werden we rondgeleid in de museumboerderij. Voor een verslag: zie Oet Dorp en Marke 2018/2. (Als
u het boekje niet meer heeft kunt u het nalezen op onze website).
Na de lange, warme en droge zomer werd de draad van de avondbijeenkomsten op 15 oktober weer
opgepakt met een lezing door Romke Schievink over bekende maar ook vervallen en vergeten
Watermolens in Twente en het grensgebied.
En op 26 november hield Jan Olde Kalter voor ons een boeiende lezing over de Marke Berghuizen.
Tot 1955 behorend tot de gemeente Losser en toen geannexeerd door Oldenzaal. Ook deze lezing
werd heel goed bezocht.
Regelmatig houden we ook zelf lezingen. Sietse Smit, Bennie Nijhof en Thea Evers hebben diverse
onderwerpen beschikbaar, die ze graag met anderen (ook buiten de HKL) willen delen. Voor meer
informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de genoemde personen of mailen naar
secretaris@historischekringlosser.nl.
En wat zeker ook vermelding verdient zijn de activiteiten die de HKL (al jaren) samen met het
Oranjecommité ontplooit omstreeks 3 april, de datum waarop in 1945 Losser door Engelse troepen
werd bevrijd. Harry Dekkers en André van der Veer vertellen dan in de hoogste klas van een steeds
wisselende basisschool in de gemeente met behulp van een powerpoint over oorlog en bevrijding.
Met die zelfde klas wordt ook een bezoek gebracht aan het Oorlogsmuseum in Nijverdal of het
voormalige Kamp Westerbork. En op de dag zelf worden door leerlingen van de bewuste klas
bloemen gelegd op het oorlogsgraf op de Algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan in Losser. In
dat graf is de Engelse piloot John Ingram begraven die in de nacht van 9 op 10 juli 1943 met zijn
vliegtuig neerstortte in de buurtschap De Haar (Kremersveenweg/Haweg, Glane). Zijn zes
bemanningsleden overleefden de crash.
De HKL op ‘papier’
Oet Dorp en Marke is het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Door de sterke
ledengroei werd de oplage in 2018 verhoogd naar 1200 exemplaren.
We slagen er steeds weer in om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd
tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een belangrijk aandeel in de kopij en dat
waarderen wij zeer. In 2018 noemen we met name Gerard Snippert (Rotermansbrug over de Dinkel
en Frans Jacobs (Losser en haar grens). En kunt u zou gauw niet vinden wanneer deze artikelen
werden gepubliceerd? Kijk dan in de honderdste editie van Oet Dorp en Marke (2018/3). In dat extra
dikke nummer namen we een index op van alle voorgaande 99 afleveringen.
Naast ons eigen orgaan presenteren ons ook met foto’s en korte teksten in de Nieuwe Dinkellander.
En als we nieuws hebben is HalloLosser een platform waar we nooit tevergeefs een beroep op doen.
De HKL op internet
Sinds 11 september 2004 zijn we op internet aanwezig (www.historischekringlosser.nl). In 2009 vond
er een revisie van de site plaats en we streven ernaar om in ons jubileumjaar 2019 een geheel
gemoderniseerde website te presenteren.

Onder de website ‘hangen’ intussen ook al bijna 25.000 bidprentjes. Jack Scholtens is de man die met
ijzeren discipline steeds bezig blijft om de maar niet opdrogende stroom nieuwe prentjes te ordenen,
te scannen en op de site te plaatsen.
Op Facebook zijn we ook uitdrukkelijk aanwezig, met elke dag een plaatje en een praatje. Die
aanwezigheid geldt ook voor onze aanwezigheid op het provinciale platform MijnStadMijnDorp. En
ook in 2018 verscheen er regelmatig een digitale nieuwsbrief om te helpen herinneren aan
ledenavonden of andere activiteiten.
Open Monumentendag
Open Monumentendag (OMD) vindt in de gemeente Losser plaats met financiële steun van de
gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke
thema voor OMD 2018 was ‘In Europa’. In Losser waren op de zaterdag de gebruikelijke
monumenten opengesteld.

Wat verder nog ter tafel moet komen
Ook dit jaar is er weer alle reden om onze leden en vooral ook de vrijwilligers te bedanken voor hun
niet aflatende trouw aan de HKL. Ook dank aan onze trouwe adverteerders en andere sponsors.
En verder zijn er veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag niet
noemen. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft meegewerkt: onze hartelijke dank.
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