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Van de redactie 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van OET DORP EN MARKE Losser van 
het jaargang 1997. Hoe kort is het nog maar geleden, dat wij ons bogen over 
de vraag 'welke kleur het omslag voor dit jaar zou moeten krijgen' en  'welke 
foto het omslag zou moeten sieren'. En niet de onbelangrijke vraag  'Hoe wij 
dit jaar elk kwartaal ons boekje vol moeten krijgen' en het is weer gelukt!! 
dankzij de medewerking van enkele vaste medewerkers (m/v)  Toch zou het 
niet verkeerd zijn als de kring van medewerkers wat uitgebreid zou worden. 
Als u daarom het idee heeft zo nu en dan een bijdrage te kunnen leveren: u 
bent van harte welkom. Ook ideeën voor onderwerpen, die aan de orde 
zouden kunnen komen zijn van harte welkom. 
 
Mocht u nog om ideeën verlegen zijn hoe u de extra vrije dagen, die u vóór 
en tussen Kerst en Oud en Nieuw zo rijkelijk geschonken worden, nuttig zou 
kunnen besteden, dan maken wij u graag attent op de tentoonstelling, die 
van 5 december 1997 t/m 17 januari 1998, onder de titel: 

'Voorouders gezocht' 
in de openbare bibliotheek in Oldenzaal wordt gehouden. De expositie is 
zowel voor de beginnende als voor de gevorderde stamboomonderzoeker 
interessant. Er wordt ingegaan op diverse aspecten van stamboom-
onderzoek. Zowel gebruikelijke als ongebruikelijke bronnen worden 
toegelicht. Als voorbeelden worden uiteenlopende families behandeld. 
Op 15 januari 1998 wordt zelfs van 1:30 -21:30 uur GENEALOGIEMARKT 
gehouden. De tentoonstelling is die avond ook te bezichtigen. En verder 
tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Het telefoonnummer van de 
bibliotheek is 0541 -512 5I6. 
Als redactie wensen wij u tenslotte hele gezellige kerstdagen toe en in ieder 
geval voor het nieuwe jaar 'Veel heil en zegen'. 

Bedankt ... 
-de familie J. Brilman, Oldenzaal, voor de in welluidend Twents ingesproken 
videofilm, die als onderwerp heeft "100 jaar Brilman in Losser". En al is er een 
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typische familiegebeurtenis op vastgelegd, het is eveneens een stukje 
geschiedenis, een tijdsdocumentje. En zo heeft de heer Brilman het zeker ook 
gezien, anders had hij zeker niet aan de Historische Kring gedacht; 
 
-de familie Golbach voor de aanwinst voor onze bibliotheek 'Kerkelijk en 
Wereldlijk Twente- Historische Schetsen, W.G.A.J . Röring; 
 
-de heer G. Poorthuis voor het boek dat hij samen met zijn vader, de heer J.P. 
Poorthuis heeft samengesteld, getiteld : Dorp Losser- 1930/1980, vijftig jaar 
geschiedenis van de klootschietersvereniging "DORP LOSSER", verzameld en 
op getekend door J .P. Poorthuis; 
 
- mevrouw Westenbroek voor een map met historische aantekeningen, die te 
gelegener tijd toch goed te pas kunnen komen. 
Meer nog dan voor het materieel bezit is de Historische Kring de vriendelijke 
gevers erkentelijk voor hun attentie en hun onmiskenbare belangstelling voor 
het werk van de Historische Kring.  
 
Het Bestuur 

Mirweenter 
 
Doonkere dagen, reagenvlagen; ' n Schaduw laank, ' n zunnegaank 
Lang is 'n nach, kot is 'n dag.   Leag an de loch; daamp en toch 
Genne moane . niks gedoane   Maakt oons zeek en van streek 
'd Weenterdag.    Gennen voggel zeenk. 
 
't Is december, steet op 'n kalender.  Kale beume stoat te dreumen, 
Tied van feesten; vuur de meesten  Zo mistreustig en eenleustig; 
Ook van zoargen, want ook moargen  De blare vot- tot op 't bot 
Mu'w vedan.     Bunt ze koold. 
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Alle meansken loopt te weansken: 
Wör 't mer lechter. 't Wodt al slechter; 
Mer nog 'n ogenslag en 'n kotsten dag 
Is wier doar. 
 
Want mirweenter weankt oons geenter. 
En met 'n duuster, a'j good luustert, 
Kö'j wier heuren de mirweenterheurn, 
Euren weerneudigen klaank. 
 
Hee brech de bosschop duur de boerschop 
En nog wieder; an een ieder 
Dee 't versteet, het bescheed: 
't Keendeke koomp. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Zingt de klokken. Witte vlokken 
Leit zik neer, gleensterig teer, 
zacht as doons 
Dan verdwient 't doonker; 
Feestluk steerngefoonker 
Schittert duur 't heelal. 
Want in Bedehern's stal 
Is veur joaren doar geboren 
'n Jungske klean. 
 
Heurt de klokken klingen 
En de keender zingen, 
Zachte en vroom, biej 'n dannenboom. 
Völ geschitter, keersgeflitter: 
Nu zijt wellekoorn.  
 
Mien Hagreis 
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In Losser is niets gebeurd ... 1940- 1945 
 
In aansluiting op het verhaal over Henry van Helvoort, beschreven in mijn 
boek "In Losser is niets gebeurd ... " (blz. 58/61) ben ik op nader onderzoek 
uitgegaan naar de begraafplaats en het graf van de zo tragisch omgekomen 
zoon van oud-burgemeester Van Hel voort. In het eerste stukje hierna kunt U 
het resultaat lezen van mijn naspeuringen. 
 
In een tweede bijdrage komt ik terug op een opmerking op blz. 43 van 
hetzelfde boek, waar wordt gesuggereerd dat de beide Joodse grenswachten 
bij "de Poppe" in de Lutte wel in de Duitse concentratiekampen zouden zijn 
omgekomen. Wie schetst echter mijn verbazing toen mij onlangs een 
krantenartikel van 8 mei 1990 uit "The Press Enterprise" in Riverside 
Californië (U.S.A.) werd toegezonden, waaruit blijkt dat althans Bernard 
Granada springlevend uit de oorlog te voorschijn is gekomen. In 1988 heeft 
hij zijn oude pleisterplaatsen in Twente, waar hij gedurende de mobilisatie 
was gelegerd, nog weer eens bezocht. Ook wordt in dit artikel melding 
gemaakt van een boek, dat hij heeft uitgegeven en waarin hij zijn vele, aan 
het onwaarschijnlijke grenzende lotgevallen, uit de doeken doet. 
Onderstaand volgt een samenvatting van het relaas, dat werd gepubliceerd 
onder de kop "Blitzkrieg- the Germans move West" 
 
Joh. Luizink 
 
1. HET GRAF VAN HENRY VAN HELVOORT 
 
In het boek "In Losser is niets gebeurd ... " werd vermeld dat de burgers van 
Sabie in Oost Transvaal een passend gedenkteken op zijn graf zouden 
plaatsen. Hoewel dit uitdrukkelijk in het proces-verbaal werd gememoreerd, 
blijkt achteraf dat het bij een nobel streven is gebleven. Toen begin 1995 in 
Sabie naar een foto van het graf werd gevraagd, bleef- ook na een herhaald 
verzoek daartoe - iedere vorm van reactie in de mist hangen. Een verzoek aan 
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de "Common Welth Graves Comrnission" in Zuid Afrika gaf opheldering, 
echter geen foto. De secretaris van deze "Commission" liet er geen gras over 
groeien en spoedde zich naar Sabie om de zaak te onderzoeken. Zijn 
antwoord luidde - (Jan van Riebeek kon het ongeveer 350 jaar geleden idem 
dito gespeld hebben) ... "Ik het die begraafplaats persoonlijk  geïnspecteerd 
en geen grafsteen met Lt. van Helvoort se besondere gevind nie. Graf 209 is, 
soos deur die munisipaliteit gerapporteer ongemerk." Een verzoek om dit 
alsnog te doen werd in eerste instantie welwillend beantwoord, maar dan 
moest wel een verklaring overgelegd worden waaruit zou blijken, dat Henry 
van Helvoort op het moment van het ongeluk nog in militaire dienst was. Hij 
had echter in Engeland groot verlof gevraagd en gekregen en was 
dientengevolge buiten dienst. Het graf no. 209 in de dossiers van Sabie is dus 
het enige tastbare teken dat Henry van Helvoort daar rust. 
 
2. "BLITZKRIEG - THE OERMAN MOVE WEST" of "HOE BERNARD GRANADA 
UIT DE KLAUWEN VAN HITLERS VERNIETIGINGSMACHINE BLEEF" 
 
Onze plicht was de straat bij de grensovergang "de Poppe" te bewaken. Het 
dagelijkse verkeer bestond in hoofdzaak uit boeren en zakenlui. De grens was 
's nachts gesloten. Wij hadden de opdracht dit dagelijkse verkeer te 
controleren en hadden daartoe een serie met zand gevulde betonringen op 
de straat opgesteld. In elke betonring hadden we meerdere stukken 
spoorrails gestoken. 
De ringen waren zo gedeponeerd, dat er een nauwe S-vormige doorgang 
overbleef. Des nachts werd het pad afgesloten met afzonderlijke ringen, die 
elke avond opnieuw aangebracht moesten worden en die eveneens met zand 
en railstukken waren toegerust. 
's Avonds was de grens dus dicht en kon geen normaal verkeer de grens 
passeren. 's Morgens haalden we de afzonderlijke ringen weer weg. In de 
vast opgestelde ringen hadden we bloemen met afgetrokken koppen 
gestoken. 
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Op de spoorrails, die er vlak bij lagen, was geen enkele versperring geplaatst. 
Een hooggeplaatste Nederlandse officier die eens op controletour was, 
maakte zich daar geen zorgen over, zo liet hij merken. Wij waren daar echter 
wél bezorgd over. Wij lagen slechts enkele meters van de grens en konden 
van daaruit de aanhoudende opbouw van de Duitse weermacht aan de 
andere kant van de grens maar al te goed volgen. 
 
Wij zagen lange formaties van trucks, troepen en machines. Wij waren bezig 
een invasie-leger van heel nabij te observeren. Een grimmige situatie voor de 
20 manschappen aan de Nederlandse kant! Op 7 of 8 mei verstuurde ik mijn 
motorfiets, een B.M.W., naar Amsterdam. Ik had reeds vele verhalen 
gehoord van Duitse roofzucht en zou niet graag mijn B.M.W. verliezen. 
 
Bij de invallende schemering van de 9e mei 1940 zetten wij onze barricades 
(betonringen) zoals gewoonlijk weer op de straat, daarbij voortdurend over 
onze schouders naar de Duitse kant kijkend. 
Daar was duidelijk meer activiteit dan gewoonlijk. Niemand van ons sliep die 
nacht! Om 4 uur in de morgen van de 10e mei overschreden de Duitse 
soldaten de grens en bliezen meteen de betonringen op met dynamiet. 
Eenheid na eenheid van Duitse troepen zette zich in beweging en passeerde 
de vernielde barricades. 
Pantsertreinen raasden over de spoorweg ... (daarover hadden we ons geen 
zorgen te maken!!!). 
 
Vechten tegen de Duitsers was niet aan de orde. We stonden beteuterd te 
kijken naar de betonbrokken, waarvan wij dachten dat ze effect zouden 
hebben. Onze sergeant-majoor vertelde ons: "We zullen krijgsgevangenen 
worden als we hier blijven. Iedereen staat het vrij om van hier te vertrekken 
en moet zich melden bij de naaste militaire eenheid in Nederland". 
 
Een van de mannen van onze grenseenheid was evenals ik ook Jood, met een 
naam die vrij veel op die van mij leek, nl. Grande. 
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Ik kon zien dat hij dezelfde gedachten had als ik. Wij hadden allemaal 
gehoord van de gruwelijkheden op de Duitse Joden door de Nazi's. En we 
besloten om samen weg te gaan. We lieten onze wapens achter bij de Poppe 
en omdat het nog donker was gingen we door struiken, velden en bossen 
richting Denekamp. Van daaruit liep een straat het binnenland in en die was 
doorgaans niet zo druk als die bij de Poppe. De Duitsers gebruikten deze 
straat echter ook bij hun inval. En daarom gingen we terug in zuidelijke 
richting. Door de bossen terug in het groeiende daglicht, naar een boerderij 
in de buurt van de Lutte. We kenden de boer en gingen naar hem toe voor 
hulp. Na een haastige maaltijd begroeven we onze uniformen en trokken de 
door de boer aan ons gegeven kleding aan. Hij had ze- zo te zien - in de 
schuur uitgetrokken! 
 
Vanuit de boerderij gingen we te voet richting de Lutte en daarna naar de 
buitenwijken van Oldenzaal. Het was nog vroeg in de morgen van dezelfde 
dag, maar we voelden ons alsof al honderd dagen verstreken waren sinds de 
vorige nacht. In de buitenwijken van Oldenzaal woonde een gegoede familie 
Gelderman in een mooie villa met een grote rotonde bij het huis. Mevrouw 
Gelderman was bijna het lokale equivalent voor het Rode Kruis. 
Zij bezocht de soldaten in de omgeving, bracht hen boeken, fruit en 
sigaretten en toonde in het algemeen veel belangstelling voor het 
welbevinden van de Nederlandse soldaten. Wij waren er van overtuigd, dat 
we op haar hulp konden rekenen. We waren twee jonge mannen en toen we 
ons bij haar meldden, onze lotgevallen vertelden en vroegen om een plaats 
om te rusten, wees ze ons zonder aarzeling een zolderkamer waar we konden 
slapen. "En ik zal er voor zorgen, dat zelfs de meid en de knecht er geen weet 
van krijgen. Jullie moeten ook wat betere kleren hebben. Toen mijn zoon in 
het leger moest heeft hij zijn kleren hier achter gelaten; ik ben er zeker van 
dat jullie daaruit iets kunnen vinden". 
Wij konden nauwelijks onze ogen open houden, wel lang genoeg om ons een 
beetje schoon te maken voor we in het bed vielen. 
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Om half één, lang voordat we uitgeslapen waren, schudde mevrouw 
Gelderman ons wakker. "Jullie moeten gaan", zei ze. "De Duitsers hebben 
zich hier gemeld en dit huis is door hen gevorderd.!" We slopen aan de 
achterkant het huis uit, toen de Duitsers zich bij het huis aandienden. 
Mevrouw was er ook. "Daar staan twee fietsen; ze zijn van de chauffeur en 
zijn dochter. Ik heb met hen gepraat, je kunt ze gebruiken, dan ben je sneller 
uit de voeten" en ze stopte ons ook nog wat geld toe voor de eerste dagen. 
 
Uit de vage eerste berichten hoorden we, dat de Nederlandse officieren 
Holten reeds hadden verlaten. We peddelden naar Hengelo. Hier en daar 
zagen we Duitse wagens, maar die hadden geen oog voor de in burgerkleding 
gestoken fietsende jonge kerels. 
Bij Leuvenum, tussen Apeldoorn en Harderwijk, probeerden we een wagen te 
stelen, maar we konden het ding niet aan de praat krijgen. Met alleen maar 
fietsen schoten we zo verduiveld langzaam op. 
 
Apeldoorn was de plaats waar een grote Joodse verpleeginrichting was. Later 
werd deze inrichting een dramatisch voorbeeld van nazi terreur. De patiënten 
werden op trucks geladen en gedwongen om plat te gaan liggen, er werden 
matrassen op hun gelegd, waarop weer patiënten, weer matrassen met 
patiënten totdat de truck vol was. Dan ging het naar de trein in Apeldoorn en 
begon hun reis naar de Duitse dodenkampen. Veel van de patiënten waren al 
gestikt voor die reis begon. 
 
Wij moesten een miserabele nacht doorbrengen in de bossen en vervolgden 
in de morgen onze weg door Deventer richting Herderlijk aan de kust van het 
IJsselmeer. Als we Amsterdam maar konden bereiken, zo dacht ik, zou zeker 
iemand ons kunnen vertellen hoe de vlag er bij hing en wat ons te doen 
stond. Behoedzaam vervolgden wij onze tocht rondom het IJsselmeer. 
Voortdurend vroegen wij aan omwonenden hoe we over konden varen. 
Eindelijk troffen we een familie aan die over een vissersbootje beschikte en 
die er mee instemde, dat we meegingen, inclusief de fietsen. 
 



 
12 

Die nacht brachten we op de boot door en de volgende morgen stonden we 
vroeg op. Toen we ongeveer halfweg waren merkte een van de passagiers 
twee vliegtuigen op, die recht op ons afkwamen. Het waren Duitse Stuka's. 
We konden geen kant op en waren een mikpunt gelijk een wandluis op een 
plaat! We hielden onze adem in toen de Stuka's enige malen om ons heen 
cirkelden. Blijkbaar waren de piloten van oordeel dat wij geen gevaar konden 
vormen en tenslotte verdwenen ze als steeds kleiner wordende stipjes aan 
de horizon. 
 
Bleek, trillend stak ik een sigaret op, een dame leunde over de railing, ze was 
ziek. Bij Durgerdam, aan de buitenkant van Amsterdam-Noord, werd 
aangelegd. Granades huis en ook dat van mij was gelegen in het zuiden van 
de stad. We vervolgden onze fietstocht. Op weg naar Amsterdam-Zuid 
overlegden we wat onze volgende stap zou moeten zijn. "Voordat wij ons 
melden", zei Granade, "gaan we eerst naar huis om onze familie te laten 
weten dat we in veiligheid zijn". "Oké", zei ik. "We willen onze fietsen 
opbergen en ik wil mijn B.M.W. weer gebruiken". Toen namen wij afscheid. 
 
Ik werd met tranen begroet toen ik thuis kwam. "We wisten niet of je levend 
of dood was", huilde mijn 
moeder. "Hoe ben je 
thuis gekomen?", vroeg 
mijn vader. "Te voet, met 
de fiets, met alles wat 
ons verder kon helpen; 
we hadden opdracht om 
ons bij de dichtst 
bijgelegen militaire post 
te melden", antwoordde 
ik. Daarom gingen we 
naar de City Garrisson 
Cammander aan de 
Lairessestraat 41. 
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"We hebben je motorfiets nog niet ontvangen", zei mijn moeder. "Ik heb hem 
de 7e of de 8e al naar huis verzonden", antwoordde ik met lood in de 
schoenen. "Ik ben bang dat het mis is", zei vader. "Ik heb gehoord, dat het 
Nederlandse leger alles wat wielen heeft in beslag neemt en waarschijnlijk is 
jouw B.M.W. ook het slachtoffer". Tot zover het relaas van de tocht naar 
huis. 
 
Er volgt nog een korte samenvatting van de hoogst avontuurlijke oorlogsjaren 
die voor Bernard Granada volgden. In de volgende bezettingsjaren is Bernard 
Granada ondergedoken en heeft daarbij veel ondergronds werk verricht. Hij 
smokkelde zijn familie over de grens naar België en nog 59 andere Joden, ook 
zijn ouders. U.S.-vliegers, alsmede zijn eigen broer wist hij via België, Spanje 
of Zwitserland naar Engeland te laten ontsnappen. 
 
Uit zijn documentatie blijkt dat hij een voortreffelijk zanger en gitaarspeler 
moet zijn geweest die door de bekende cabaretière Josefine Baker werd 
uitgenodigd in haar gezelschap op te treden. Zijn leven in de bezettingsjaren 
was een aaneenschakeling van moed, onverschrokkenheid, vindingrijkheid en 
heel veel geluk, waar hij met behulp van 4 verschillende persoonsbewijzen 
wonderwel doorheen is gerold. Het grootste gedeelte van die bezettingstijd 
heeft hij doorgebracht in Brussel. In 1961 vertrok hij naar Riverside 
Californië- U.S.A. Hij was daar employé bij Hunter Engineering. In het 
voorjaar 1995 is hij daar overleden 75 jaar oud. 

Uit de gemeenteraad van 70 jaar geleden 
 
Sterke drank en het sluitingsuur van de horecagelegenheden is een 
onderwerp, dat de overheid altijd zorgen baart en dat dus regelmatig op de 
politieke agenda is terug te vinden. Ook vroeger was dat al zo. De verhalen 
over de jeneverstokerij Viefhues, net over de grens in Glane, zijn alom bekend. 
De drank was daar, met name in de crisisjaren, veel goedkoper dan in 
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Nederland en werd dan ook volop gesmokkeld. Ter plekke het nodige tot je 
nemen was een andere mogelijkheid om van het grote prijsverschil te 
profiteren. 
Het onderwerp is ook terug te vinden in het verslag van een 
gemeenteraadsvergadering van 70 jaar geleden. Een deel van deze 
bijeenkomst staat in het teken van de sterke drank. 
 
Thea Evers 
 
Uit het verslag van de Raad der gemeente Losser van 10 mei 1927. 
 
Aanwezig zijn de heren C.J.A. van Helvoort (burgemeester en voorzitter) en 
de leden D.W. Bulten, G.W. Franke, P.H. van der Heide, J.H. Heerink, H.N. 
Nusmeijer, J.A. Olde Hanhof, H. Nijhuis, J. Schulten, J.H. Tijman op Smeijers, J. 
de Vries, J.E. Welhuis en G.E. Wensing. 
 
Als eerste komt aan bod een verzoek van J. Borchert en andere vergunning-
houders te De Lutte en Berghuizen (toen nog gemeente Losser), waarin 
wordt verzocht om in de zomertijd het sluitingsuur van de 
horecagelegenheden in deze buurtschappen met 1 uur te verlengen en wel 
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tot 11 uur 's avonds. In Oldenzaal is het sluitingsuur van de horeca ook op 11 
uur gesteld, waardoor de klanten na 10 uur nog even verder gaan bij de 
concurrent, of, nog erger, direct al in deze naburige gemeente hun vertier 
zoeken. 
De voorzitter deelt mee wel iets voor dit verzoek te voelen, maar in 1924 
heeft de Raad een soortgelijk verzoek unaniem afgewezen en daarom wordt 
ook nu door het College van B & W maar voorgesteld om afwijzend te 
beschikken. 
 
Wij geven u een beeld van de discussie, die dan volgt. 
 
De heer Nusmeijer acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de 
omstandigheden sindsdien toch wel veranderd zijn en hoewel hij er anders 
niet voor is het sluitingsuur te verlengen- er toch wel iets voor te zeggen is 
om nu op dit verzoek in te gaan. Er zit een zekere onbillijkheid in omdat de 
horeca in Oldenzaal wel tot 11 uur geopend is. 
 

Terras Dinkeloord, het noordelijkste puntje van onze gemeente 
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De heer Bulten vreest dat andere vergunninghouders in Losser met hetzelfde 
verzoek zullen komen, waarop de heer Nusmeijer als zijn mening geeft, dat 
dit sluitingsuur dan ook voor de gehele gemeente zal moeten gelden. 
De voorzitter is dit volledig met hem eens. 
Ook de heer Wensing "in aanmerking nemende, dat het hier inrichtingen 
betreft, die sommen gelds hebben gekost, enkele zelfs ƒ 30.000 tot ƒ 40.000 
en waarvoor een aanzienlijk bedrag wegens vergunningsrecht moet worden 
betaald", voelt wel iets voor het inwilligen van het verzoek. 
 
De heer van der Heide voelt hier echter niets voor. "Om 10 uur is het hoog 
tijd dat men zich ter ruste gaat begeven". Hij betwijfelt, dat arbeiders, die tot 
11 uur in de cafés zijn, de volgende dag goed hun werk kunnen verrichten. 
De heer R. de Vries juicht het voorstel van burgemeester en wethouders (om 
dus niet te verlengen) toe. Hij heeft er ook in 1924 (bij het eerdere verzoek) 
al op gewezen, dat "het publiek, hetwelk van de heerlijke avonden wenscht 
te genieten, dit niet moet zoeken in de cafés, maar door het wandelen in de 
bosschen". Hij is het niet eens met de heer van der Heide dat de arbeiders 
om 10 uur naar bed moeten, "al is dit misschien waar voor de arbeiders, die 
's morgens vroeg zich naar hun dagtaak moeten begeven". 
 
Het sluitingsuur in Oldenzaal vindt hij geen argument. "Veronderstel, dat 
Oldenzaal eens heel groosteedsch gaat doen en het sluitingsuur bepaalt op 
12 uur, zou dan ook Losser maar weer het sluitingsuur moeten verlengen?" 
Nee dus! 
De heer Nusmeijer pleit er 
nogmaals voor om in de 
gehele gemeente het 
sluitingsuur te stellen op 11 
uur en ook de heer Wensing 
deelt die mening. Hij brengt 
bovendien naar voren dat de 
tijden toch wel veranderd 
zijn en dat "het publiek 
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hetwelk van het sluitingsuur zal profiteren niet enkel uit arbeiders bestaat, 
doch veel meer uit vreemdelingen, die in De Lutte van het natuurschoon 
willen genieten".( Het toerisme is dus al duidelijk aanwezig). Ook hoef je dit 
helemaal niet grootsteedsch te noemen, want ook in Tubbergen is de horeca 
in de zomermaanden tot 11 uur open. 
 
De voorzitter neemt de draad weer op en vraagt of een van de leden een 
tegenvoorstel wil doen. 
 
De heer Wensing stelt dan inderdaad voor om aan het verzoek tegemoet te 
komen en wordt hierbij gesteund door de heer Welhuis. De heer R. de Vries 
wijst er nogmaals op, "dat ten opzichte van de andere vergunninghouders in 
Losser een onbillijkheid wordt begaan. De Raad zou ook een bespottelijk 
figuur maken, wijl enerzijds ter voorkoming van drankmisbruik het aantal 
vergunningen wordt beperkt en anderzijds het sluitingsuur dier vergunningen  
weder wordt verlengd." Hij dringt er dan ook met klem op aan om het 
voorstel van de heer Wensing te verwerpen. 
En dat gebeurt dan ook, en wel met 10 stemmen tegen. Voor stemmen de 
heren Nusmeijer, Wensing en Welhuis. Het sluitingsuur van de horeca blijft 
dus ook in de zomermaanden (ook toen had men al zomertijd) bepaald op 10 
uur 's avonds.  
 
Daarna komt er nog een onderwerp aan de orde dat met de sterke drank in 
verband staat. Op 26 mei van het jaar 1927 zal het Hemelvaartsdag zijn en 
het Drankweercomité te Oldenzaal heeft een verzoek gericht aan het College, 
om op die dag voor Berghuizen en De Lutte een tapverbod in te voeren tot 's 
middags 4 uur. 
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De voorzitter wijst er als eerste op dat het volgens artikel 94 van de 
Algemene politieverordening voor de gemeente Losser, verboden is op dagen 
dat er algemene volksfeesten worden gehouden, sterke drank te schenken, 
te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, toe te dienen of te 
verstrekken "in lokaliteiten met hare aangehoorigheden, die voor het publiek 
toegankelijk zijn" en waarvoor een vergunning is verleend, mits deze 
verbodsverklaring 24 uur van te voren van kracht is verklaard. 
Maar omdat de dagjesmensen zich over de gehele gemeente zullen 
uitspreiden is het uitoefenen van controle ondoenlijk, en bovendien zal een 
tapverbod in de hand werken dat er drankmisbruik zal gaan optreden bij de 
"te houden picknicks". Het College weet het dus ook niet meer en stelt er 
prijs op de mening van de Raad te vernemen. 
 
De heer R. de Vries neemt als eerste het woord. Hij "acht het gewenscht het 
tapverbod op dien dag voor de geheele gemeente in te voeren, daar op dien 
dag veel personen zwaaien en zwieren over den weg en sommigen zelfs den 
geheelen dag niet thuiskomen, doch braspartijen houden". Smokkelender 
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wijze zal hier en daar nog wel sterke drank verkocht worden, "doch men zal 
niet op zijn gemak kunnen gaan zitten drinken en ook zullen de overtreders 
hier en daar wel tegen de lamp loopen". 
 
De heer Wensing is van mening "dat de laatste jaren niet veel braspartijen 
zijn bespeurd". Hij kan zich uit zijn jeugd wel herinneren, "dat destijds op 
Hemelvaartsdag veel personen in groepen vereenigd naar omliggende 
plaatsen als Lonneker enz. trokken en dat het wel eens banaal toeging. Den 
Iaatsten tijd hoort men daar echter niet zooveel meer van".  
 
De heer de Vries is het niet met hem eens. De heer Wensing ging vroeger 
blijkbaar wel dauwtrappen, maar tegenwoordig niet meer, anders zou hij wel 
beter weten "als men 's avonds wat laat op is kan men nu nog constateeren, 
dat personen in groepjes uittrekken reeds des avonds voor Hemelvaartsdag 
met de vooropgezette bedoeling om veel gebruik te maken van sterken 
drank".  
De voorzitter zegt dat hij moeilijk een vergelijking kan maken tussen de 
braspartijen van vroeger en nu, omdat hij nog maar 7 jaar in Losser is. Hij 
heeft zich ook wel eens geërgerde als 's morgens vroeg verschillende 
personen al onder invloed verkeerden, maar hij gelooft niet dat een 
tapverbod hierin verbetering zal brengen, "wijl dergelijke lieden gewoonlijk 
drank meenemen als zij van huis gaan". 
 
De heer van der Heide is het helemaal eens met de heer de Vries, maar wil 
een tapverbod tot 12 uur 's middags. 
Maar de voorzitter wil een eventueel tijdstip in eigen hand houden, want dan 
kan dat in overleg met Oldenzaal geregeld worden. 
Ook de heer Olde Hanhof heeft vaak gezien dat verschillende groepjes, die in 
het vroege morgenuur gingen dauwtrappen, sterke drank van huis 
meenamen en de heer Franke is van mening "dat Hemelvaartsdag als hooge 
feestdag aangeschreven staal en dat op grond hiervan al reeds het schenken 
van sterken drank verboden moest worden". 
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De heer Reerink heeft nog een ander argument. Hij wijst er op dat "veel te 
velde staande gewassen worden beschadigd door er overheen te loopen. Hij 
kan zich niet indenken dat dit door nuchtere lieden geschiedt". 
Na deze discussie wordt dan ook zonder hoofdelijke stemming besloten om 
op Hemelvaartsdag een tapverbod in te voeren, terwijl burgemeester en 
wethouders in overleg met de gemeente Oldenzaal, zullen vaststellen tot 
welk uur dit verbod zal gelden. 
En of het allemaal geholpen heeft? Dat vermeldt de historie niet. 

Uit de Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Losser 
Georg van Slageren 

 
Een rijke bron voor de kennis van de geschiedenis van de Hervormde 
Gemeente Losser in de jaren voor de oorlog is het door ds. Schaefer in 1931 in 
het leven geroepen kerkblad. 
Ons Blaadje' (alleen de naam al!!) geeft een schitterend beeld van het 
Hervormde gemeenteleven in die tijd, maar ook, o.a. door de advertenties, 
van vele andere zaken die in ons dorp speelden. 
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Uit het hierna volgende bericht uit april 1937 blijkt overigens wel een geheel 
andere wijze van tijdspassering op een christelijke feestdag dan het beeld dat 
uit het raadsverslag van 1927, dat u elders in dit boekje kunt lezen, met 
betrekking tot Hemelvaartsdag naar voren komt. 
 
In april 1937 vinden we een oproep tot deelname aan een grote wandeltocht. 
Het is niet echt 'kerkelijk werk', maar geeft wel een mooi beeld van het 
(protestantse) leven in de vooroorlogse tijd. Men vertrok om half zes 's 
morgens, wandelde even heen-en-weer naar De Lutte en was dan zo vroeg 
terug dat niemand de kerk hoefde te verzuimen. Kom daar nu eens om. 
Overigens vond ik geen verslag van de wandeltocht, dus weet ik niet hoe 
groot het enthousiasme onder de Losserse Hervormden is geweest. 

Georg van Slageren 
 
Groote Wandeltocht op tweede Pinksterdag! 
 
Het bestuur der Prot. Vereen.( deze vereniging beheerde Ons Gebouw) heeft 
het initiatief opgevat om een grote wandeltocht te organiseren, waarvoor zij 
beleefd aller belangstelling en medewerking vraagt. Zij hoopt door dit bericht 
alle Prot. Chr. Vereenigingen alsmede alle Protestanten in deze wandeltocht 
te mogen betrekken. 
Het bestuur heeft zich als voorbereiding van deze wandeltocht in verbinding 
gesteld met onze Muziekvereen. "Sempre Crescendo". 
De muziekvereniging heeft haar volle medewerking toegezegd en in overleg 
zijn een datum, route en tijdstip van vertrek vastgesteld. 
 
Het bestuur van de Prot. Vereeniging heeft gemeend, gezien de vele 
wandeltochten die er des zomers zo nu en dan in het verleden door 
verschillende verenigingen zijn gehouden, deze te trachten om te zetten in 
iets massaals. Wij zijn van mening dat door het gezamenlijk optrekken, het 
propagandistische dat er in schuilt beter en meer tot zijn recht komt, dan 
door vele aparte wandeltochten. 
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Het gemeenschapsgevoel wordt door het gezamenlijke belangrijk 
aangekweekt en gediend. De band der onderlinge liefde en saamhorigheid 
wordt hierdoor in niet geringe mate aangehaald. 
Wij huldigen het standpunt dat wanneer al onze verenigingen aan deze 
oproep gehoor willen geven er een stoet gevormd kan worden die klinkt als 
een klok. Het is o.i. wel eens goed dat wij als Protestanten eens geheel voor 
het voetlicht treden, opdat hier wat éénheid onzerzijds door naar buiten 
treedt. 
 
Als datum van deze wandeltocht is vastgesteld 2de Pinksterdag, dat is de 
17de mei. Tijd van afmars 's morgens om half zes, vanaf Ons Gebouw. De te 
volgen route is over de Lutterstraat naar de Lutte ('t Kleine Zwaantje) en 
vervolgens de afgelegde weg terug naar Losser, waarna de stoet in Ons 
Gebouw zal worden ontbonden. 
Liever hadden we als terugweg een andere gekozen, maar deze was moeilijk 
te vinden. 
Het verdient aanbeveling om aan de stoet een zo schitterend mogelijk effect 
te geven, dat alle verenigingen die in het bezit zijn van een vaandel of vlag, 
deze in de stoet meedragen. 
Er zal voor gezorgd worden zo vroeg terug te zijn, dat ieder nog gemakkelijk 
de kerk kan bezoeken, zodat niemand, door aan deze wandeltocht deel te 
nemen, de kerk behoeft te verzuimen. Onze predikant is zo bereidwillig 
geweest in verband hiermee te willen bevorderen dat het aanvangsuur van 
de kerkdienst op 2de Pinksterdag wordt bepaald op half elf. 
Indien het weer meewerkt zullen we met krachtige tred onder de vrolijke 
tonen van "Sempre Crescendo" koers kiezen richting de Lutte. Allen die zich 
door dezelfde band des geloofs met ons verbonden voelen verwachten wij 
gaarne. 
Scharen wij ons dan allen om de oude vaan en sluiten wij ons nauw aaneen. 
Geve God ons de lust in het hart om ons door deze wandeltocht in Zijn natuur 
te ontspannen. 
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Boek-bestelhoekje  

G.W.Th. van Slageren, Hogeweg 36  
De boeken zijn op bovenstaand adres te verkrijgen.  
 Losser omstreeks 1890 .............................................................. ƒ 10,00  
Een beeld van een keihard en armelijk bestaan in een nog grotendeels 
agrarische gemeenschap. 

  Het Teylershuis en zijn bewoners .............................................. ƒ 4,50  
Geschiedenis van het ruim 3 eeuwen oude huis, met veel Genealogische 
gegevens, o.a. over de geslachten Froen of Froon, Teylers en Hulsken  
 Het Heininkshoes in Dorp Losser ................................................ ƒ 4,50  
Dit eeuwenoude huis werd bewoond door de geslachten Assink, Lippers, 
Heinink, Winkelkolte en Ten Venne.  
 Monumenten van Losser. Deel 1 ............................................... ƒ 15,00  
Rijk geïllustreerd standaardwerk over de grenzen en grensstenen, de  
verdedigingswerken en versterkingen en de borgen en hoven.  
 Losser voorheen en thans I ....................................................... ƒ 25,00  
Fotografische herdruk van het hoek van de oud-burgemeester van Losser, uit 
1926.  
 St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan 

……………………………………………………………………………………………………. ƒ 10,00  
Het voormalige Almelose klooster werd in 1665 opgeheven en de zusters  
vonden een wijkplaats direct over de grens, waar het klooster onder de naam 
Mariavlucht tot 1811 bleef voortbestaan.  
 Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser omstreeks 1820 

resp. 1832. Samen 3 delen .......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................... ƒ 25,00  
Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren, en daarbij een 
schat aan historische gegevens en kaarten. 
 Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deelll ....................... ƒ 25,00  
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Historische foto s over Dorp en Marke Lasser en de kerkdorpen 01·erdinkel,  
Glane, De Lulte en Beuningen.  
 Bernardus Stichting Losser, 1916-1991 ................................... ƒ 17,50  
Geschiedenis van het ziekenhuis/bejaardenhuis, waar de verzorging in 
handen was van de Zusters van de orde van Julie Postel uit Boxmeer.  
 In Losser is niets gebeurd  1940- 1945 .................................... ƒ 35,00  
Losser en zijn kerkdorpen ten tijde van de Duitse in val, de bezeuing en de  
bevrijding.  
 De Schultinchof Losser .................................................................. ƒ 9,50  
Het oude gewaarde erve, later bekend als Greve en Smit en de geslachten  
die er woonden.  
 


