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(Druk: VDA-groep, Enschede)

STICHTING HISTORISCHE KRING LOSSER

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het
behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (met name
van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in
boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities.
Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een
breed publiek en bewaard voor het nageslacht.

Oet Dorp en Marke Lo sser 2008/1

Stichting Historische Kring Losser (HKL)

Foto omslag:
Het voorlopige ontwerp voor de omslag van het nieuwe fotoboek van de Historische Kring
Losser, dat op 16 november zal verschijnen. De foto is gemaakt door Frans Maathuis vanuit
het reuzenrad op de kermis… nog niet eens zo lang geleden!
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LOSSER, GLANE en OVERDINKEL …. nog niet eens zo lang geleden

Een nieuw fotoboek!
Deze aflevering van Oet Dorp en Marke is voor een heel groot gedeelte
gewijd aan het jaar 1960. In dat jaar verscheen namelijk voor het eerst een
‘Gids voor de gemeente Losser’. Voor velen klinkt 1960 ‘nog niet zo lang
geleden’ maar in werkelijkheid is het wel 50 (vijftig!) jaar terug! In die 50
jaar is er ontzettend veel veranderd … ook in Losser. Daarom leek het ons
een goede gedachte om in het jaar dat de Historische Kring Losser 40 jaar
bestaat weer eens een fotoboek te maken. Dat wordt dan na de
fotoboeken uit 1987 en 1994 en het ‘Meisje in de Froenstraat …’ uit 2005
het vierde fotoboek dat door de HKL wordt uitgegeven. Naar die ‘oude’
uitgaven is nog steeds vraag maar helaas zijn ze uitverkocht.
Het nieuwe fotoboek zal ongeveer 200 foto’s bevatten van Losser,
Overdinkel en Glane, waarvan 16 in kleur. Het formaat van het boek wordt
20 x 20 cm in een hard omslag. De foto’s zijn (op een enkele uitzondering
na) gemaakt tussen 1950 en 1990. Een periode die de meeste van onze
leden bewust hebben meegemaakt. Wij verwachten dan ook veel
belangstelling voor dit boek. Wees er dus snel bij want OP=OP.
Wat gaat het kosten en hoe kunt u in het bezit komen van het boek?
De verkoopprijs van het boek bedraagt € 22,50. Leden van de HKL kunnen
het boek echter bij voorintekening verkrijgen met een korting van € 5,00!
De voorintekenprijs is van toepassing als u uiterlijk zaterdag 31 oktober
a.s. € 17,50 of een veelvoud van dat bedrag (u mag net zoveel exemplaren
bestellen als u wilt) heeft overgemaakt naar bankrekening 33.73.08.098
t.n.v. Historische Kring Losser. Vermeld naam en adres bij uw overboeking!
Bestelde boeken kunnen worden afgehaald: tijdens de presentatie van het
boek op maandag 16 november vanaf 20.00 uur bij Hotel Smit. Verder is er
nog gelegenheid om de boeken af te halen in ons ‘onderkomen’ aan het
Martinusplein 16 op donderdag 19 november ( 13.00 tot 17.00 uur), vrijdag
20 november (18.00 tot 20.00 uur) en op zaterdag 21 november ( 10.00 tot
13.00 uur).
Leden die woonachtig zijn in Overdinkel kunnen bestelde boeken afhalen bij
bestuurslid Bennie Nijhof, Kerkhofweg 195, Overdinkel (tel. 053 538 2778).
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Als u niet in Losser, Overdinkel of Glane woont en het boek (of de boeken)
toegestuurd wilt krijgen dient u als bijdrage in de verzendkosten per
bestelling € 2,50 extra over te maken!
Vanaf woensdag 18 november is het boek voor € 22,50 te koop bij de
penningmeester van de HKL: H. Dekkers, Ludgeruslaan 12, 7581 DD Losser
(053 538 7993) en natuurlijk ook via de boekwinkel op onze website
www.historischekringlosser.nl . Op de donderdagmiddagen vanaf 19
november t/m 17 december van 13.00 tot 17.00 uur is het boek ook
verkrijgbaar in ons pand Martinusplein 16.
Ons nieuwe fotoboek zal uiteraard ook te koop zijn bij Primera Marcel en
bij de Bruna in Losser. Ook zal het boek verkrijgbaar zijn bij Japin in
Overdinkel en bij Boekwinkel Heinink, Winkelcentrum In den Vijfhoek in
Oldenzaal.

AGENDA
Voor de komende maanden staan de volgende ledenactiviteiten op het
programma:
Zaterdag 10 oktober
Aangemoedigd door het enthousiasme van de deelnemers aan de ‘excursie’
naar Asbeck (na de jaarvergadering op 17 mei jl.) willen we nog een keer
iets dergelijks organiseren.
Als opening van het nieuwe seizoen hebben wij op zaterdagmiddag 10
oktober een excursie georganiseerd naar kasteel Welbergen, gelegen zo’n
30 km over de Duitse grens voorbij Ochtrup/Langenhorst. Dit kasteel van de
Bertha Jordaan - van Heek Stichting is gewoonlijk alleen aan de buitenkant
te bekijken. Wij mogen deze keer ook naar binnen en krijgen een
rondleiding. Vervolgens gaan we iets drinken en daarna brengen we een
bezoek aan het oude dorpskerkje in Welbergen, met een bijzonder
grafmonument, waarop ook Twentse namen te vinden zijn. Voor nadere
informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief.

LET OP: Z.S.M. OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIE!!
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Maandag 16 november 2009
Op deze avond, die om 20.00 uur begint en plaats vindt bij Hotel Smit,
wordt ons nieuwe fotoboek ‘LOSSER, GLANE EN OVERDINKEL …. nog niet
eens zo lang geleden’ gepresenteerd. Eerste exemplaren van het boek
zullen worden aangeboden aan enkele bekende of onbekende inwoners
van onze gemeente.
In het voorgaande artikel heeft u alles al kunnen lezen over het fotoboek
dat ongeveer 200 foto’s uit de periode 1950 tot 1990 zal bevatten. Daar
kunt u ook lezen hoe u het boek tot uiterlijk 31 oktober bij voorintekening
kunt bestellen met exclusief voor onze leden een korting van € 5,00 per
besteld en betaald exemplaar. Op de avond van de presentatie en daarna
bedraagt de verkoopprijs € 22,50!!!
Vóór de aanbieding van de eerste exemplaren zal met behulp van een
beamer een presentatie worden gegeven van de mooiste foto’s uit het
boek.
Aan het eind van de avond kunnen bestelde boeken worden meegenomen.
Voor de andere tijden en plaats waar bestelde boeken kunnen worden
afgehaald wordt verwezen naar het artikel hiervoor.

LOSSER IN 1960
De Twentsche Courant N.V. nam in 1960 het initiatief tot de uitgave van de
eerste ‘Gids voor de gemeente Losser’. In januari van dat jaar kwam het 96
pagina’s tellende boekje op de markt. De gids is bestemd voor inwoners van
Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen en bevat ‘alle
wetenswaardigheden’.
Maar het boekje was nog niet gratis, zoals met de huidige gemeentegids
het geval is. Er moest 25 cent voor betaald worden.
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Burgemeester J. van de Sandt schrijft een ‘Ten geleide’, waarin hij zegt, dat
dankzij de medewerking van vele adverteerders de aanschaf van deze gids
binnen ieders bereik ligt en in ieder gezin op een speciale plaats hoort te
liggen.

J.P.A.M. van de Sandt, burgemeester van Losser van 1946 tot 1976 (foto Norbert
Klein).

Het verschijnen van deze eerste gids valt samen met de vestiging van ruim
honderd gezinnen uit andere gemeenten, en de gids is dan ook ‘een
gelukkige omstandigheid waar die nieuwe ingezetenen direct profijt van
kunnen hebben’. Het gaat om de gezinnen van de militairen van de
Vliegbasis Twente, die onder meer de nieuwe huizen in de vogelbuurt op de
Lage Es gingen bewonen.
Ofschoon nog niet eens vijftig jaar geleden, geeft deze gids toch al een
beeld van een geheel ander dorp en een geheel andere wereld. Je krijgt het
7
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gevoel dat Geert Mak zo mooi weergeeft in zijn eerste bestseller ‘Hoe God
verdween uit Jorwerd’: een wereld die voor een groot deel verdwenen is.
Gemeente
De gemeente heeft een oppervlakte van 10.165.14 ha (nu 9.962 ha) en het
aantal inwoners bedroeg op 1 januari 1960: 16.190.
De grotere oppervlakte werd veroorzaakt door de grenscorrectie van 1949.
Nederland had na de Tweede Wereldoorlog diverse plannen tot annexatie
van Duits grondgebied. Uiteindelijk is hiervan veel minder gerealiseerd dan
oorspronkelijk de bedoeling was. Maar in Losser werden de boerderijen
Aarnink en Oevermann en het tussenliggende gebied wel bij Nederland
gevoegd, zodat de ‘hap uit de grens’ werd rechtgetrokken. Op 1 augustus
1963 zou deze annexatie ongedaan worden gemaakt en kwam dit gebied
weer bij Duitsland.
Dorp Losser wordt begrensd door de Scholtinkstraat, de Havikstraat, de
Muchteweg, Zweermanstraat, Aalsgaardenstraat, Hannekerveldweg en
Molenstraat.
Overdinkel wordt ingesloten door de Pastoor van Laakstraat, Welpeloweg,
Kerkhofweg, Schoolstraat en Spinnersweg. Het bouwrijp maken van het
gebied tussen de Lutterstraat en de Oldenzaalsestraat (Bloemenbuurt) is
gestart en de provinciale weg naar Oldenzaal zal worden verbreed.
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is gevestigd aan de Kerkstraat 1, (het statige oude
burgemeestershuis uit 1873), tel. 444. De telefoonnummers in Losser
hebben nog maar drie cijfers. In Oldenzaal bestaat een nummer al uit vier
cijfers.
De diverse gemeentelijke diensten zijn ondergebracht in verschillende
gebouwen. Er is een verbinding met barakken tussen het burgemeestershuis en het oude gemeentehuis uit 1824, dat stond aan de huidige
Bernhard Leurinkstraat (op de plek waar nu de parkeerplaats naast de
tandartsenpraktijk is). De bureaus zijn voor het publiek geopend van 8.30
tot 12.30 uur.
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Het statige, oude burgemeestershuis dat in 1960 als gemeentehuis fungeerde.

Burgemeester J.P.A.M. van de Sandt (benoemd met ingang van 1 november
1946), heeft de portefeuille Gemeentebedrijven en zijn ambtswoning staat
aan de Gronausestraat 10. Tegenwoordig heeft dit huis de functie van
burgemeesterswoning verloren en wordt particulier bewoond.
Wethouder voor Sociale Zaken is N.H. Brands (KVP), Kerkhofweg 53 te
Overdinkel.
Wethouder Openbare Werken is H.J.A. Nijhuis (KVP), in functie sinds 1953,
met als adres Zuid-Lutte 21. De straten hadden toen in dat buitengebied
kennelijk nog geen namen. Ook in Beuningen was dat het geval. Telefonisch
hoort de wethouder, net als De Lutte nu, bij Oldenzaal.
De burgemeester heeft op dinsdag spreekuur van 10 tot 12 uur.
De wethouders zijn op een avond voor de burger bereikbaar tijdens een
spreekuur van één uur.
Gemeentesecretaris is mr. A.P. Punt, wonende Muchteweg 3.
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In het oude gemeentehuis, met als adres St. Maartenstraat 8-10, zijn
diverse diensten ondergebracht. De kantooruren zijn dagelijks van 8.3012.30 uur, maar niet op zaterdag.
Gemeenteontvanger G.W. v.d. Wetering, houdt daar onder meer kantoor.
Ook de Dienst voor Maatschappelijke Zorg zit aan de St. Maartenstraat, met
als directeur W.J. Kuipers. Zijn afdeling kan vermoedelijk ook op zaterdag
worden bezocht, want dat wordt niet uitgesloten.
Voor Openbare Werken kan men in hetzelfde gebouw terecht. Directeur is
M.H.P. Steylen. Tot zijn verantwoordelijkheid hoort tevens het
Gemeentelijk Grondbedrijf. De afdeling Gemeente-Bedrijven valt onder
A.W. Megens.
Het Huisvestingsbureau zit op een andere plaats in het dorp en wel aan de
Driehoekstraat 5 met als hoofd L. Hilberink. De Driehoeksstraat lag in het
gebied van de huidige parkeerplaats aan de Langenkamp.
De Gemeente-Deurwaarder woont in Overdinkel: W.F. Bakker, Julianastraat
63.
Gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit 17 leden: 12 KVP, 2 CHU, 2 PvdA, 1 CPN. De
KVP heeft dus een grote meerderheid en er zijn dan ook twee KVPwethouders.

J. (Hannes) Kuperus was
in totaal 30 jaar raadslid,
waarvan twee periodes
(1970 - 1978) wethouder.
(foto Norbert Klein).
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De inwoners worden vertegenwoordigd door:
B. Asma, Vicarystraat 8, Losser (KVP) Landb.
N.H. Brands (wethouder), Kerkhofweg 53, Overdinkel (KVP) KAB.
J.H.M. Uit het Broek, Dorpsstraat 11, De Lutte (KVP) KAB.
H.J. Elshoff, Scholtinkstraat 174, Losser (KVP) KAB.
W.P. Game, Kerkhofweg 104, Overdinkel (CPN) Bouwvakarb.
G.J.H. Gorte, Hoofdstraat 59, Overdinkel (KVP)
G.F. Krabbe, Enschedesestraat 7, Losser (KVP) KAB.
J. Kuperus, Gronausestraat 178, Losser (CHU) Text.arb.CNV
P. Luiten, Kerkhofweg 177, Overdinkel (CHU) Text.arb.CNV
H.J.A. Nijhuis (wethouder), Zuid-Lutte 21, De Lutte (KVP) Landb.
G. Roeleveld, Beuningen 114, Beuningen (KVP) Landb.
J.H. Rolink, Gronausestraat 185, Glane (KVP) KAB.
S.H. Smit, Brinkstraat 36, Losser (KVP) Middenst.
P.A. de Vries, Aalsgaardenstraat 49, Losser (PvdA) NVV.
W. Vijger, Kloosterstraat 5 Losser (PvdA) NVV
J.A. Welhuis, N.L. 63 De Lutte (KVP) Landb.
M.H. v.d. Woning, Kloppenstraat 5 (KVP) KA

Politie
Het bureau van de Rijkspolitie is gevestigd aan het Martinusplein. (In deze
gids wordt overigens overal gesproken over Martiniplein en Martinitoren).
Het politiebureau was gehuisvest in het ‘blok van twee’ uit de dertiger jaren
van de vorige eeuw, dat er ook nu nog staat.
Groepscommandant is adjudant Jac. Salverda, Lutterstraat 72
Postcommandant is opperwachtmeester J. Zeelenberg, Molenstraat 51
Er zijn drie wachtmeesters 1e klas:
J. Kuiper, Martinusplein 4|
B.J. Oude Sogtoen, Lijsterbesstraat 71
G.H.A. Leverink, Meidoornstraat 1
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Dan zijn er nog twee wachtmeesters en wel: A.J. Smellink, Kloppenstraat 12
en F.J. Bruggeman, Buizerdstraat 31. Wachtmeester Johan Smellink had de
bijnaam ‘Rio Kid’, naar de hoofdpersoon en revolverheld uit populaire
cowboyboeken uit de jaren vijftig.

Deze foto van Johan Smellink is gemaakt door Norbert Klein en, evenals de andere
foto’s van diens hand in deze aflevering van Oet Dorp en Marke, eerder gepubliceerd in ‘Het Meisje in de Froenstraat’

In 1960 vindt ook de nieuwbouw plaats van het bureau aan de Muchteweg.
Opperwachtmeester G.J.A. Hüsken is postcommandant in Overdinkel en
woont in het fraaie huis, dat op de volgende pagina is afgebeeld. Er zijn drie
wachtmeesters 1e klas:
W.B. ter Steege, Kerkhofweg 12; J. Wevers, Wilhelminastraat 11 en
H.A. Gehring, Prins Bernardstraat 6, die in het dorp ‘Politie Gehring’ werd
genoemd.
De politiepost in Glane is vacant.
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De post in Overdinkel is gevestigd aan de Hoofdstraat 36. Dit ‘twee onder één kap’
huis, met een geheel eigen stijl, staat er nog steeds.

Brandweer
Commandant in Losser is M.H.P. Steylen, hoofd Openbare werken en
grondbedrijf. De functie van brandweercommandant werd nog tot in de
negentiger jaren van de vorige eeuw ingevuld door een ambtenaar, zoals
onder meer door de heren B.H. Arends en Jan de Boer. De
brandweergarage stond aan de Scholtinkstraat en brandmeldingen
moesten binnenkomen ‘alleen op het politiebureau’.
De brandweer in Overdinkel wordt geleid door postcommandant Cl.
Morshuis, Hoofdstraat 65.
Post
Het postkantoor staat aan de Gronausestraat 7 ( waar lange tijd badmode
Hanterink was gevestigd). Er zijn zes brievenbussen in dorp Losser. We
versturen nog telegrammen en betalen voor 10 woorden of minder 80 cent.
Een gelukstelegram kost 50 cent extra. Op een brief moet een zegel van 12
13
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cent worden geplakt en briefkaarten kunnen met 8 cent verzonden worden.
Maar met een betaald antwoord kost dit 16 cent.
De Rijkspostspaarbank geeft 3% per jaar + 25 cent voor elke f 100 per
maand. Het maximum rentegevend bedrag is f 10.000.
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Bij de posttarieven bestaat m.b.t. het buitenland nog een apart tarief voor
grensverkeer met Duitsland. Tarieven voor pakketten naar Indonesië,
Canada, Australië en Nieuw Zeeland worden apart vermeld.
Brieven en briefkaarten voor landen in Europa worden zonder heffing van
luchtrecht in het algemeen per vliegdienst verzonden.
Overdinkel heeft een hulppostkantoor aan de Hoofdstraat 100 met als
kantoorhouder J. Ekkels.
Expeditie en bodediensten
Expeditie Bulters is gevestigd aan de Driehoekstraat nr. 7 (nu parkeerplaats
Langenkamp) Zij onderhouden een dagelijkse besteldienst Enschede –
Losser – Overdinkel – Glane en verzorgen verder vervoer door heel
Nederland. Expeditie Jassies aan de Overdinkelsestraat nr. 125 verzorgt
bovendien een besteldienst naar De Lutte.
Gezondheidszorg
De ziekenverpleging vindt plaats in het R.K. Ziekenhuis St. Bernardus
Gesticht aan de St. Maartenstraat 15. De zusters van Julie Postel, met het
moederhuis in Boxmeer, zorgen voor de verpleging en worden al bijgestaan
door niet-religieuzen.
De spreekuren zijn ’s middags van 3 - 4 uur en ’s avonds een half uurtje van
18.30 – 19.00 uur, maar dan alleen voor volwassenen. Ploegenarbeiders
mogen ook ’s morgens op bezoek komen van 10.30-11.00 uur. ’s
Zaterdagsmiddags van 16.00-16.30 mogen alleen gehuwden elkaar
bezoeken.
Patiënten kunnen naar het spreekuur van diverse specialisten die uit
Enschede komen: een interniste (Plessen, de enige vrouw in dit gezelschap),
vrouwenarts (Lindner), chirurg (Bergsma), kinderarts (Gijsberti Hodenpijl),
orthopeed (Granaada), zenuwspecialist (Idema), huidarts (Bosma), twee
oogartsen (Roobol en Boon), en twee keel-, neus- en oorartsen
(Hacquebord en Reyntjes). Ook is er een spraaklerares (mevr. Jansen), een
masseur (dhr. Schlosser) en een bloedtransfusiedienst met als medisch
leider dr. Plessen
Er zijn vier huisartsen in de gemeente.
15
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Leo de Bruijn (1899-1981). Foto Norbert Klein.

Dokter L. de Bruin, Gronausestraat 72, houdt spreekuur aan huis van 13-14
en van 18.30-19.30 uur. Zaterdags alleen van 13-14 uur. Ook in Overdinkel
kunnen patiënten bij hem terecht en wel in het Zustershuis, Hoofdstraat 38,
dagelijks van 9 tot 10 uur.

Dokter G. van Blanken houdt spreekuur in zijn huis aan de Enschedesestraat
2, (het statige pand uit 1884 op de hoek van de Enschedesestraat/
Oldenzaalsestraat) en wel van 13.30-14.30 uur. En ook daar kunnen de
patiënten ’s avonds terecht van 18.30-19.30 uur. Op zaterdag is er
spreekuur van 13.30-14.30 uur. Ook dokter van Blanken houdt spreekuur in
Overdinkel en wel in het Hervormde Verenigingsgebouw van 9-10 uur. Bij
hem kunnen thuis medicijnen worden afgehaald van 17-17.30 uur.
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Gé van Blanken (1912-1989). Foto Norbert Klein.

De arts Th. M. v.d. Horst is er nog maar pas en houdt praktijk bij zijn huis
aan de Kloppenstraat 42 ( het tegenwoordige ‘Erfje Kuiper’), dagelijks van
8.30-9.30 uur en van 13.30-14.30 uur. En ook bij hem kunnen de patiënten
‘s avonds terecht met hun klachten en wel van 18.30-19.30 uur. En ook hij
heeft nog geen vrije zaterdag. Van 8.30-9.30 uur staat hij op die dag weer
klaar.
Een praktijk omvatte zo’n 5000 patiënten en er is zelfs een tijd geweest dat
er ook op zaterdag twee spreekuren waren. En weekendregelingen kende
men niet.
Er is één tandarts: J.M. Koese, Vicarystraat 6. Hij heeft een gescheiden
spreekuur voor ziekenfondsleden en particulieren. De eersten kunnen
terecht op maandag, donderdag en zaterdag van 8.30-9 uur en dinsdag en
woensdag van 17-18 uur. Particulieren kunnen op dezelfde dagen komen
maar dan van 11.30-12 uur en van 17-18 uur en ook volgens afspraak. Later
verhuisde de praktijk naar de Gildehauserweg en tandarts Koese bleef tot
1985 in functie.
17
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Mejuffrouw, C.A.E. Holst, Kloosterstraat 1 is verloskundige, evenals
mevrouw H. Pieterson-Nijhof, Gronausestraat 186. Aan de Kloosterstraat 1
wordt op dinsdag en donderdag spreekuur gehouden en aan de
Gronausestraat zijn er dagelijks twee spreekuren.
Het wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis staat aan de Oldenzaalsestraat 8.
Medisch leider is dr. Hoolboom. Daar is zowel een consultatiebureau voor
zuigelingen als voor kleuters.
De A.N.V. “Het Groene Kruis” afd. Losser-Overdinkel heeft haar wijkgebouw
en magazijn aan de Overdinkelsestraat 61 in Losser. Wijkverpleegster is zr.
T.M. Everaarts.
De post Overdinkel, met magazijn, is aan de Julianastraat 68 (achter) en
wijkverpleegster in dat kerkdorp is zuster J. Meyler. Het consultatiebureau
wordt gehouden aan de Hoofdstraat in het R.K. Jeugdgebouw.
De R.K. gezinszorg voor Losser, Overdinkel en Glane verricht haar
werkzaamheden vanuit het wijkgebouw aan de Oldenzaalsestraat 10.
Gezinsverzorgsters zijn mej. M. Molendijk, mej. R. Molendijk. Mej. G. Baks,
mej B.G. Konink en waarnemend leidster mej. J. Ankoné
De E.H.BO. Losser-Overdinkel-Glane heeft op verschillende punten in de
gemeente verbandposten: bij sigarenmagazijn Lussing (de Gaffel), café
Dunhof (nu chinees restaurant Iris), café Boswerger aan de Enschedesestraat en café Schorfhaar (nu wokrestaurant). Maar ook bij particulieren zijn
verbandposten zoals bij de Fa. Gebr. Vollenbroek aan de Gronausestraat 20
(nu Schuurmanschoenen). De heer Vollenbroek is tevens de voorzitter van
de E.H.B.O.
Het motorvoertuig van de Rijkspolitie is ook uitgerust met een
verbandtrommel en in Overdinkel kan hulp worden verleend bij de
douanepost, het cafetaria van Gerrit Game en bij de Fa. Poorthuis aan de
Hoofdstraat. En natuurlijk hebben de speeltuinverenigingen ook de
beschikking over een verbandtrommel van de E.H.B.O. De speeltuin
‘Kindervreugd’ is aan de Scholtinkstraat. In de wijk ’t Rot heet de speeltuin
‘Vrij en blij’ en in Overdinkel heeft men voor de speeltuin aan de
Spinnersweg gekozen voor de naam ‘Overdinkel’.
Er is één dierenarts in het dorp: F.H. te Biesebeek aan de St. Maartenstraat
4, met een dagelijks spreekuur van 8 - 9 en van 13 - 13.30 uur.
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Badinrichting
Veel huizen hadden nog geen sanitaire voorzieningen. Een toilet zonder
waterspoeling, soms nog buitenshuis, kwam veel voor. En zaterdags ging
men in bad. Voor de meeste Lossernaren was dat een teil in de keuken, of
in het schuurtje, afhankelijk van de tijd van het jaar en in hoeverre een
(hout)kacheltje voor een aangename temperatuur kon zorgen.
Er is inmiddels een gemeentelijke badinrichting, gevestigd aan de
Smitsbreeweg en in 1957 aangekocht.
Het badhuis is geopend op vrijdag en zaterdag. Er zijn aparte uren voor
dames en heren. Voor dames (eventueel met kinderen): vrijdag van 14-16
uur, zaterdag van 9.30-13 uur en van 19-20 uur. Voor heren zijn de tijden
aangepast aan de werktijden ( overdag of in ploegendienst). Zij kunnen
douchen op vrijdag van 20-22 uur, zaterdag van 8-9.30 uur en van 16-19
uur. Voor kinderen tot 14 jaar is er op vrijdag van 16.30-19 uur en op
zaterdag van 14-16 uur gelegenheid om zich schoon te boenen.

Er is in de gemeente Losser een verplichte winkelsluiting, Hier wordt ongetwijfeld
streng de hand aan gehouden, want deze mededeling wordt in de gids regelmatig
herhaald.
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Grens
Van de drie grenskantoren is de doorlaatpost De Poppe in De Lutte als
enige voor personenvervoer dag en nacht geopend. Goederenverkeer kan
van 7-19 uur de grens passeren en bijzonder goederenverkeer mag ook ‘s
nacht passeren.
Bij Overdinkel kunnen de mensen van 6 - 23 uur de grens over. Goederenverkeer is mogelijk van 8 - 20 uur. En in Glane mogen alleen personen de
grens passeren van 8 - 20 uur. Goederenverkeer is daar niet toegestaan.
De grensposten Overdinkel en Glane waren nog maar enkele jaren weer in
bedrijf. Ze waren weer geopend in 1954.
Onderwijs
De Openbare Lagere School Dorp Losser staat aan de Braakstraat met als
hoofd G.A.J. Gijsbers. De school was gebouwd in 1956 en de oude
zogenoemde ‘Lange school’ ,die stond aan de huidige Langenkamp werd
toen huishoudschool. Deze nieuwe openbare school, de later ‘Springplank’
moest zo’n tien jaar geleden plaats maken voor de nieuwbouw op ’t Zijland,
waarvan tot nu toe alleen nog maar het appartementengebouw met
onderin de ABN-AMRO bank gerealiseerd is. De kinderen werden toen
ondergebracht in zogenoemde schoolwoningen in de nieuwe wijk De Saller
en daarna ging men in 2004 naar een nieuw gebouw aan de Keizerskroon.
De naam van de ‘Springplank’ verandert in de ‘Saller’.
De katholieke jongens en meisjes gaan naar aparte scholen. En zaten die in
één gebouw, zoals in Overdinkel, dan werden ze toch streng gescheiden,
ook op de speelplaats. De jongens kunnen naar de St. Aloyisiusschool aan
de Kerkstraat met als hoofd J.H. de Bruijn. In zijn huis aan de Dr.
Frederiksstraat/St. Maartenstraat, is hij tevens kassier van de ‘Coop.
Boerenleenbank met afzonderlijke Spaarbank’. Deze school uit 1930 moet
in 1966 door rijksbeleid fuseren met de Mariaschool en in 2001 wordt de
gemeente eigenaar van het oude schoolgebouw.
Op de St. Martinusschool aan de Enschedesestraat met als hoofd B.G.
Mulderink, worden ook alleen jongens toegelaten. Ook deze school zal
verhuizen. In 2004 wordt het nieuwe pand aan de Keizerskroon in de Saller
betrokken.
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De katholieke meisjes gaan naar de Mariaschool aan de Kosterstraat met als
hoofd zuster Blanca. Volgens oud-leerlingen was dit een ‘hele strenge
zuster’. De zusters hebben ook een avondschool voor onder meer
machineschrijven. De Mariaschool zal in 1976 verhuizen naar de
nieuwbouw in Veldzijde en het oude gebouw wordt in 1982 afgebroken. De
lege plek in het dorp wordt ingevuld door de winkel van Blokker en de
bejaardenappartementen op de Kostersgaarden.
Het christelijk onderwijs heeft in dorp Losser een ‘School voor CVO’ aan de
Kloosterstraat 13 met als hoofd H. Snel. In 1957 is het nieuwe gebouw in
gebruik genomen. Daarvoor had het christelijk onderwijs genoegen moeten
nemen met een deel van de oude openbare school Dorp 1 aan de
Schoolstraat D 301 (nu Langenkamp). In 1980, bij het vijftigjarig jubileum zal
de CVO-school verder gaan als Meester Snelschool. Ofschoon men in die
tijd nog altijd beducht is voor katholieke overheersing, vindt in 1961 toch
een groep van de nieuwe R.K. ULO tijdelijk onderdak in de christelijke
school.
In Overdinkel draagt de r.k. jongensschool aan de Hoofdstraat de naam van
St. Gerardus Majella. De foto, die op de volgende bladzijde is afgedrukt,
dateert van de opening op 21 december 1921, maar is zo mooi dat hij een
plaatsje in deze aflevering van Oet Dorp en Marke verdient.
Het hoofd is G.A. Vos. De r.k. meisjesschool draagt dezelfde naam en zit in
hetzelfde gebouw. Maar wel streng gescheiden. Zuster M.C. van Diemen is
verantwoordelijk voor het onderwijs aan de meisjes. Ook in Overdinkel zal
de school gaan verhuizen. Na een lange voorbereidingsperiode van zeven
jaar wordt op 4 januari 1982 de nieuwbouw in gebruik genomen. Zuster
Castissima is dan schoolhoofd.
De Openbare Lagere School aan de Schoolstraat in dat kerkdorp wordt
geleid door J. Mulder. Vanaf 1977 zal de school verder gaan onder de naam
‘Kompas’.
De christelijke school in Overdinkel, aan de Ds. Pasmastraat 2, wordt sinds
1956 geleid door W. v.d. Bos. Hij blijft schoolhoofd tot op de dag van zijn
overlijden in 1965. Bij het veertigjarig bestaan van de school in 1969 zal zijn
naam op de gevel gaan prijken.
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De kleuterscholen staan in deze gids niet apart vermeld
De R.K. ULO Losser onder leiding van W.G.M. Varwijk, is net gestart aan de
Braakstraat. Zij wonen in bij de O.L. School Dorp Losser. In 1963 zal het
gebouw aan de Oranjestraat in gebruik worden genomen
In de zogenoemde ‘Lange School’ aan de Overdinkelsestraat 3 (nu
Langenkamp) is het nijverheidsonderwijs gevestigd, bestaande uit een R.K.
Landbouw Huishoudschool met als directrice mej. Th. J. M. van Dijk. Ook is
daar een Mater Amabilisschool met als leidster mej. G.F.G. Ankoné. Deze
Mater Amabilisschool ‘stelt zich ten doel jonge meisjes vanaf 17 jaar een
culturele en huishoudelijke opleiding te geven teneinde hen voor te
bereiden op het latere leven’. Deze lessen werden vaak in de avonduren
gegeven.

Buiten het dorp in de Zandbergen, staat het Internaat voor Sociale
Jeugdzorg ‘De Zandbergen’, later genoemd Rijksinternaat De Ravenhorst,
met als directeur L. Teepe. Jongeren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden,
afkomstig uit het hele land krijgen hier de nodige begeleiding. De oude villa
met het rieten dak zal in 1961 worden afgebroken en er worden paviljoens
gebouwd. In 1991 zal dit bijzondere jeugdwerk verhuizen naar Enschede.
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Kerken
De veranderingen van de afgelopen decennia komen wel het meest naar
voren in het kerkelijk leven. De katholieken hebben één parochie in het
dorp. Zij gaan naar de H. Maria Geboortekerk. Er zijn ca. 6200 parochianen
in 1350 gezinnen met 4500 communicanten. Alles wordt geleid door
pastoor J.A. v.d. Hoven. Hij ontving zijn priesterwijding in 1925 en is in 1951
naar Losser gekomen. De pastoor wordt bijgestaan door twee jonge
kapelaans: C.A.P. Lenting, die werd gewijd in 1957 en toen ook in Losser
kwam en H.P.C. Jorna. Kapelaan Jorna werd priester in 1958 en is in dat jaar
ook in Losser benoemd. Hij is ook belast met de bediening van de Bijkerk
van het Heilig Sacrament in Glane.
De H. Martinuskerk was er dus nog niet. Die zou in 1967 zijn deuren openen
en Glane wordt dan een bijkerk van de Martinusparochie. Tegenwoordig
wordt het kerkje in Glane particulier bewoond.
Binnen het kerkbestuur wordt de pastoor bijgestaan door G.B. Kuks, de
directeur van de melkfabriek en de heren M. Rikhof, G. Hobbelink en H.
Mekkelholt (Glane). Dit kerkbestuur bestierde in die tijd ook het katholieke
onderwijs en het St. Bernardus Gesticht, het toenmalige ziekenhuis en
bejaardentehuis. Dit alles hoorde onder de ‘kerkelijke paraplu’. De pastoor
had daar grote bemoeienis mee. Hij wordt beschreven als een autoritaire
man, die alles zelf besliste, tot in de kleinste details. Hij stelde de
onderwijzers aan en was er een lamp stuk in het ziekenhuis, dan moest men
eerst aan de pastoor vragen of er een nieuwe gekocht mocht worden. En
als je hem op foto’s ziet staan, nog in de lange pij met knopen, dan wordt
dat beeld bevestigd. Maar hij had een grote zorg en een grote verantwoordelijkheid.
De H.H. Missen zijn op zon- en feestdagen om 6.30, 7.30, 8.45 en 11.30 uur
met daarbij nog een Hoogmis om 10 uur. De Hoogmis was de voornaamste
en meestal plechtig gezongen H. Mis, en zoals alle missen nog in het Latijn.
In de H.H. Missen van 6.30 en 10 uur zijn de zitplaatsen vrij. Men kocht in
die tijd nog een vaste plaats in de kerk. Soms werd dit gemarkeerd door
naamplaatjes op de banken. Maar als dat niet het geval was, leverde dat
onduidelijkheid op voor andere kerkgangers. En de ‘vasteplaatshouder’
schroomde niet om die plek in de bank ook op te eisen. En dat was
natuurlijk gênant voor de kerkganger die blijkbaar niet voor een plaats kon
betalen.
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Ook op werkdagen kunnen de katholieken naar de kerk en wel om 7 en 8
uur. En voor veel schoolkinderen was dat een vaste gang ’s morgens vroeg.
In het dorp zijn twee zusterkloosters. Het ene is gevestigd in het
ziekenhuis/bejaardenhuis aan de toenmalige St. Maartenstraat (nu Bernard
Leurinkstraat). Deze zuster van de orde van Julie Postel met het moederhuis
in Boxmeer, verzorgen de zieken en bejaarden in het St. Bernardus
Gesticht. Het andere klooster ‘Maria Bijstand’is van de orde van de Zusters
van Liefde, die werkzaam zijn in het onderwijs aan de Mariaschool. Het
moederhuis van deze orde staat in Schijndel. ‘Maria Bijstand’, de
voormalige pastorie van de oude kerk op de Markt, is nu een onderdeel van
de bejaardenhuisvesting Kostersgaarden.
Een zusterklooster in Overdinkel wordt niet vermeld, maar het hoofd van
de school, zuster M.C. van Diemen, woont aan de Hoofdstraat 38. Dit
klooster in Overdinkel werd gebouwd in 1918 en daarna in gebruik
genomen door de Rooms-Katholieke Dochters van Onze Lieve Vrouw van
het H. Hart, met het moederhuis in Tilburg. Zij waren werkzaam aan de
bewaarschool en de handwerkschool en verzorgden ook de wijkverpleging.
Het klooster werd gesloopt in 1972. De congregatie is nog steeds in
Overdinkel aanwezig aan de Hoofdstraat 153, het voormalige woonhuis van
de bekende familie Knol.
Binnen de gemeentegrenzen staat ook nog het klooster van de paters
Maristen in Glane/Beekhoek. In 1970 zal dit klooster gesloten worden. Het
gaat dan dienst doen als onderkomen van de Turkse gastarbeiders van Van
Heek-Scholco. In 1981 werd het complex overgenomen door de SyrischOrthodoxe gemeenschap en tegenwoordig staat hier het Syrisch Orthodoxe
klooster St. Ephrem.
En dan komt er ook nog een nieuwe congregatie naar Losser. De zusters
‘Dochters der Wijsheid’, de vrouwelijke tegenhanger van de paters
Montfortanen, besluiten om 35 ha. grond aan te kopen aan de
Oldenzaalsestraat, om daar een verpleeginrichting te bouwen voor
geestelijk gehandicapte meisjes, de latere Losser Hof. Het zal nog tot 1967
duren voordat daar de eerste patiënten opgenomen worden.
De Hervormde Gemeente Losser heeft haar kerkgebouw aan de
Teylerstraat 31. Gebouwd in 1810 en gerestaureerd in 1955. Dit adres laat
zien hoe het stratenpatroon is veranderd na de afbraak van de hervormde
pastorie en de bouw van het nieuwe gemeentehuis op nagenoeg dezelfde
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plek. En later natuurlijk door de bouw van het winkelcentrum De Brink. De
voorbereidingen voor de nieuwbouw van het gemeentehuis waren al
begonnen in 1957, maar het zal tot 1967 duren voordat er met de bouw
werd gestart.

Deze foto ademt nog helemaal de rust van het jaar 1960: ‘Losser was nog niet
opgestoten in de vaart der volkeren’.

Elke zondagmorgen om 10 uur is er een dienst in de hervormde kerk. In
deze gids wordt geen verschil gemaakt tussen hervormden en
gereformeerden. Maar uit latere gidsen blijkt dat dit er wel geweest is. In
de wintermaanden is er ook op zondagavond om 19 uur een dienst en
vanaf 1972 zullen deze avonddiensten gezamenlijk gevierd worden als
hervormden en gereformeerden. Tevens komt er dan iedere maand een
gereformeerde predikant in de ochtenddienst en in de zomer wordt er om
de veertien dagen een gezamenlijke viering gehouden.
Predikant is ds. Sj. Postma en hij is sinds 1 mei 1949 in Losser. Na zijn
emeritaat in 1976 zal hij in Losser blijven wonen. Een verkeersongeluk in
1982 maakte een einde aan zijn leven.
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De hervormde pastorie staat al aan de Brinkstraat 38 en daarnaast staat de
vereniging ‘Ons Gebouw’. Daarin is ook de kleuterschool ondergebracht
met als hoofdleidster mevr. B. Schoof geboren Holman-Wevers. Voor die
tijd een progressieve vrouw, want getrouwd zijn en werken was nog lang
niet ingeburgerd.
Beiden gebouwen worden nu particulier bewoond.
Het Aleida Leurinkhuis, evenals de kerk ook gerestaureerd, wordt gebruikt
als consistorie en catechisatiegebouw. Ook is er zondagsschool en een
jongens- en een meisjesclub.
De gemeente kent ouderlingen, diakenen, kerkvoogden en notabelen en de
kerkelijk ontvanger is W. Nusmeijer.
De vereniging ter bestrijding van TBC heet bij de hervormden ‘Draagt
Elkanders Lasten’. De katholieken kennen in dit verband ‘Herwonnen
Levenskracht’ en ‘Mooi Gaasterland’ (kinderuitzending naar het gelijknamige kinderherstellingsoord).
In Overdinkel staat pastoor J. Velthuis aan het hoofd van de katholieke
parochie. Hij wordt bijgestaan door kapelaan R. van Mierlo. En in het
kerkbestuur zitten H. Luyerink en C. Konter. Er zijn 2300 parochianen in het
kerkdorp, waaronder 1800 communicanten met een totaal van 450
gezinnen.
De H.H. Missen zijn op zondag om 7 uur, om 8.45 en om 9.45 uur en in de
mis van kwart voor negen zijn de zitplaatsen vrij. Door de week kunnen de
parochianen om 7 en 8 uur naar de kerk. Er zijn aparte afdelingen van
diverse kerkelijke genootschappen, o.m. van het missiegenootschap tot
‘Voortplanting des Geloofs het St. Petrus Liefdewerk’ en de H. Kindsheid,
om het missiebewustzijn bij kinderen te bevorderen.
Het parochiehuis heet ‘Concordia’ evenals de R. K. Muziekvereniging
Overdinkel. Katholieke kinderen zingen in het kinderkoor ‘De Nachtegaal’
en de r.k. zangvereniging draagt de naam ‘Stella Maris’.
Ook in Losser wordt ‘binnen de zuilen’, gezongen. Er bestaat een christelijke
gemengde zangvereniging ‘Looft den Heer’, een katholieke zangvereniging
‘Cantica Nova’, maar ook een kamerkoor ‘Conbrio’. ‘Looft den Heer’,
opgericht in 1919, was met ca zestig leden één der grootste
zangverenigingen. In 1989 vierde het koor nog haar zeventigjarig bestaan.
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Nu bestaat het niet meer. ‘Cantica Nova’, opgericht in 1939 met als dirigent
B. Mulderink, hoofd van de Martinusschool, maakt ook nu nog deel uit van
de muzikale wereld.
Losser kent een r.k. toneelvereniging ‘O.B.K.’ en een christelijke
toneelvereniging ‘Tot ons genoegen’. Maar er is ook een algemene
toneelvereniging met de naam ‘Volksonderwijs’.
In Overdinkel staat men ook gescheiden op de planken. Bij de katholieken
treden de ‘Dinkelspelers’ op. De christelijke toneelvereniging draagt de
naam ‘Eensgezindheid’. Deze bestaat ook nu nog.
Vakverenigingen
De vakbonden zijn allemaal binnen hun eigen zuil nog zelfstandig. De
katholieken gebruiken de namen van hun patroonheiligen, zoals St.
Lambertus (kleding en textiel), St. Jozef (bouwvakkers) en St. Eloy
(metaalarbeiders). Ook de vereniging Herwonnen Levenskracht is nog
actief, een instelling van de RK Vakbeweging, uit 1913, met als doel het
bestrijden van tuberculose onder arbeiders.
Het KAB- of Verenigingsgebouw staat aan de Gronausestraat/Dr.
Frederiksstraat. Dit pand, waarvan het oudste gedeelte in 1905 werd
gebouwd, zal in 1971 door de vakbond NKV worden verkocht omdat de
exploitatie niet meer lonend is. In de nieuwjaarsnacht van 1999 breekt er
brand uit en zo verdwijnt dit oude verenigingsgebouw definitief uit het
straatbeeld.
Binnen de protestantse zuil staat Chr. Volksbeweging Afd. Losser “Unitas”
vermeld. Deze naam werd in die kringen ook gebruikt voor de
textielarbeidersbond. Activiteiten zullen hebben plaats gevonden in ‘Ons
Gebouw’.
Ook de NVV heeft een afdeling voor Losser, Overdinkel en Glane. Daar zijn
de textielarbeiders verenigd onder de naam ‘De Eendracht’. Raadslid P.A de
Vries van de PvdA is in deze kringen zeer actief, want zijn naam komt vaak
voor.
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De Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Oldenzaal – De Lutte – Losser
heeft een ‘verkeershuis’ in Oldenzaal en in het gemeentehuis in Losser
verschaft men inlichtingen en is ook het secretariaat gevestigd.
Het Oranjecomité Losser organiseert niet alleen de viering van
Koninginnedag en de traditionele Palmpasenoptocht, maar ook een jaarlijks
uitstapje voor de ouden van dagen.
Er bestaat al een Comité Organisatie Carnavalviering Losser met als leden
o.m. Joh. Kuipers, P. Onderweegs, S. Schouten, A. Peperkamp, W.
Zwijnenberg en P. Schaap, die ook het secretariaat voert. De overkoepelende vereniging de Gaffel Aökes zal in 1962 worden opgericht.
De mensen kunnen nog naar de film, zowel in Lossers als in Overdinkel. Er
zijn twee bioscopen: ‘Rex’aan de Overdinkelsestraat (bij café Schorfhaar)
en ‘Luxor’ aan de Welpeloweg 1.
Het Verbond voor Veilig verkeer is actief onder leiding van politieman J.
Zeelenberg.
De folklore is in al in goede handen bij de Losserse Böggelrieders en
Daansers met de bekende namen van het eerste uur G.B. Kroese, A.
Lussing, W. Meijer en A. Lemming. Sinds 1954 trekken zij met hun
karakteristieke fietsen overal veel bekijks en promoten Losser.
De autobusdienst tussen Gronau, Overdinkel, Glane, Losser en Enschede
wordt verzorgd door de fa. J.W. Bos ( T.A.D.) met een kantoor aan de
Haaksbergerstraat 148 in Enschede. Het traject Losser – Oldenzaal en De
Lutte – Oldenzaal, is in handen van de T.E.T., Stationsplein 10 in Enschede.
De eerste bus uit Overdinkel vertrekt om 6.15 uur en de laatste bus uit
Enschede gaat om 23.50 uur.
De dienstregeling van de T.E.T. is niet in de gids opgenomen.

Zo’n gids uit 1960 maakt duidelijk dat er heel veel veranderd is. De ‘vijftiger
jaren’ zullen nog even doorgaan in Losser, maar dan breekt er ook voor ons
dorp een hele andere tijd aan. De teloorgang van de textielindustrie in
Enschede slaat diepe wonden. De vele bussen die dagelijks de arbeiders
vervoeren verdwijnen uit het straatbeeld.
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De ontkerkelijking met alle gevolgen ook op het maatschappelijke vlak,
wordt ook hier merkbaar. En hoe onverwacht en snel dat kan gaan is te zien
aan het St. Olavklooster in de Beekhoek. In 1970 zal het bij gebrek aan
roepingen gesloten worden, terwijl er vijf jaar daarvoor nog een grote
verbouwingen heeft plaats gevonden.
De bevolking zal in rap tempo groeien met ‘mensen van buiten het dorp’.
Nieuwe wijken, een nieuw gemeentehuis, sanering van de dorpskern met
een nieuw winkelcentrum. Er zal een heel ander dorp ontstaan.
De gids geeft een mooi tijdsbeeld en je beseft hoe snel veranderingen gaan,
ook binnen één generatie. Maar ook de huidige gemeentegids zal over
vijftig jaar zo’n tijdsbeeld geven. Alleen weten we nu nog niet hoe het er
dan uit zal zien. En ook niet hoe de toekomstige generatie dan op onze tijd
terug zal kijken.
Thea Evers
WIE IS WIE OP DEZE FOTO?
Op de foto in het vorige nummer kwamen veel reacties binnen. Alle
inzenders hartelijk dank, want zij hebben er voor gezorgd dat alle namen
bekend zijn geworden.
Het gaat om een foto die gemaakt is ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan in 1955 van de afdeling voetbal van de Katholieke Sportvereniging
Losser.
De namen zijn:
1. Herman Fleer; 2. Bertus Kempers; 3. Marinus Ekkelboom; 4. Johan
Weijerink; 5. Herman Bouwma; 6. Boerrigter; 7. Jan Fiselier; 8. Jan Fisscher;
9. Bennie Olde Benneker; 10. Hennie Oonk; 11. Jan Scheffer ; 12. Joop Even;
13. Hans Bouwman; 14. Johan Riesewijk; 15. Gerard Nijmeijer; 16. Hans
Berens; 17. Gerard Eulderink; 18. Bennie Wilke; 19. Bennie Kienhuis; 20.
Gerrit Weijerink; 21. Hans Bleijenberg; 22. Johan of Jens Plaggeman; 23.
Frans Nijenhuis; 24. Jan Beld; 25. Jan Fisscher; 26. Joop Veger; 27. Jenze
Gort; 28. Verheijen; 29. Frans Even; 30. Hans Morsink; 31. Joop Scheffer;
32. Herman Groener; 33. Theo Even; 34. Martin Riesewijk; 35. Herman ten
Brake; 36. Herman Worsseling; 37. Herman Heidkamp; 38. Bennie Elferink;
39. Herman Westenbroek.
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