Het laatste nieuws van de Historisch Kring Losser.

Bekijk de webversie

Op zaterdag 15 februari is er een herdenking gepland ter gelegenheid van het bombardement
op de Glane 75 jaar na dato.
De bijeenkomst start op 13:30 uur bij het Dorpshuis in Glane. Rond 13:45 uur zal door
burgemeester mevrouw Cia Kroon bloemen worden gelegd bij het nieuwe spoorwegmonument
op de hoek Gronausestraat - Glanegrensweg omdat in de huizen die toen op die hoek stonden
de meeste slachtoffers zijn gevallen.
Als u erbij wilt zijn, u bent van harte welkom!
Oproep voor de expositie over de Tweede Wereldoorlog.

Oproep voor expositie 3 april
De Bibliotheek Losser en de HKL willen vanaf 3 april een expositie in 't Lossers Hoes inrichten.
We hebben al wel veel spullen maar misschien heeft u iets thuis dat we zeker moeten laten
zien. Schroom dan niet ons te benaderen en bel naar Harry Dekkers 053 -5387993 of Andrë
van de Veer 053-5383192. Bij voorbaat dank .

In het Boek In Losser is niks gebeurd
staat het volgende:
pt 9.5 Bommen op Glane
Op de atlas is het al moeilijk genoeg om dit kerkdorp te
vinden, maar uitgerekend hier sloeg op donderdag 15 februari
1945 het oorlogsgeweld toe. Omstreeks 14.00 uur vielen er een 35-tal brisantbommen,
afgeworpen door Engelse of Amerikaanse vliegtuigen en dompelden Glane in diepe rouw. Deze
bommen vielen in de nabijheid van de percelen G.62 tot G.113.
Ongeveer 30 hiervan ontploften bij dit bombardement en hierbij kwamen om het leven:
- Johanna Maria Koertshuis, echtgenote van H. Elferink geboren te Losser 25 Nov. 1881
wonende te Losser G.74.
- Bernardus Johannes Boerrigter geboren te Losser 23 April 1916, wonende Losser G.63.
- Herdrik Verbeek geboren te Enschede 18 Aug. 1899, wonende Ploegweg 103, Hengelo.
Gewond werden:
- Mej. van de Struik-Van der Sloep 21 jaar wonende te Losser G.109.
- Anna Vrielink, oud 17 jaar, wonende te Losser G.107
- Annie de Vries , oud 9 jaar, wonende te Losser G 110
- Herman de Vries, oud 11 jaar, wonende te Losser G.110
- Frits Damhuis, oud 12 jaar, wonende te Losser G.113
- Lies Ebbing, oud 14 jaar, wonende te Losser G. 113
- Suze Ebbing, oud 12 jaar, wonende te Losser G. 113
- Minie Matthis, oud 4 jaar, wonende te Losser G.11
De slachtoffers alsmede de zwaar gewonden werden naar het ziekenhuis St. Bernardus
gesticht te Losser overgebracht. Diverse woningen in de buurt van de gebombadeerde percelen
werden min of meer ernstig beschadigd, waarvan er plm. 25 verwoest of totaal onbewoonbaar.
Omdat er nog ontplofte bommen zouden liggen werd een gedeelte van de betreffende percelen
afgezet en de in gevaar verkerende woningen ontruimd. Glane was op 15 februari 1945 in
rouw.

Plaatsen van herinnering
De route is ook beschikbaar via de app RouteYou en kan worden gedownload op de
smartphone.
De handleiding voor het gebruik met de smartphone staat hier.
De route plaatsen van herinnering kun je hier vinden.
Op 5 mei zal deze route met het routeboekje van alle 35 punten beschikbaar zijn op het Erve
Kraesenberg.
Op onze HKL website is ook een speciale pagina gewijd aan deze route en is het routeboekje
ook digitaal beschikbaar.

Het Marechaussee rapport van 15 Februari 1945

Klik hier voor alle edities tot #23

Natuurmonumenten is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Gastheren / gastvrouwen in Twente.
Is dat iets voor u lees dan hier op de website.
Meer lezen download de flyer als PDF
gastheer gastvrouw pag 1.jpg
gastheer gastvrouw pag 2.jpg

Facebook

MSMD

HKL - Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@historischekringlosser.nl toe aan uw adresboek.

